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Adatok Bélmegyer környékének malakológiai viszonyaihoz 

- Domokos Tamás -

„Feledhetetlen édesanyám, 
BOZÓ AMBRUS PIROSKA 

(1910-1992) emlékére" 

A vizsgált terület nagyszerkezetileg a Berettyó és Körösök közéhez, ezen belül a 
Kettős-Körös völgye és közvetlen környékének nevezett regionális kistájhoz tartozik 
(7. ábra). 

Felszínét zömében újholocén agyag, és szikes iszap (Fáspuszta, Karászi-legelő), 
elvétve felső-pleisztocén iszapos lösz borítja. Az átlagos évi középhőmérséklet 
10.6-11.0 °C, a csapadék pedig 520 és 580 mm közötti érték. A csapadék területi el
oszlására jellemző, hogy Bélmegyertől D-re eső területre viszonylag több csapadék jut 
(Andó M. 191 A, Rónai A. 1975). 

Bélmegyer környékének egykori arculatát döntően a Fekete-Körös Kis-Körös ágá
ból kiszakadó Büngösd, és a Sarkad irányából érkező Fás-ér határozta meg (1. Békés 
Megyei Levéltár B.m.T. 74.). 

Egy 1815-ben rajzolt térképről is kiderül, a kezdeti vízszabályozás ellenére (Határ
éri-csatorna), a Fás-ér bonyolult zeg-zugos vízfolyásai uralták az egykori Bélmegyer 
pusztát. (3. ábra). Ezen vízfolyások holocén tájalakító munkájának tanúi: a környék 
felszínét változatossá tevő partok, dombok és halmok. A térképről az is kiderül, hogy 
a környék nagy része már a XIX.sz. elején mezőgazdasági művelés alatt állt, s viszony
lag csekély volt az erdővel borított terület. 

Az egykori ligeterdők emlékét, ma már csak néhány tölgyfa Matuzsálem őrzi Fás
pusztán és Szolga-erdőben. 

Fáspusztával kapcsolatos a Bélmegyerre vonatkozó, Bába K. nevéhez fűződő, első 
malakológiai adat is (Bába K. 1980). Publikációjában - 1976. évi gyűjtésére hivatkoz
va - a következő recens fajokról tesz említést: Cochlicopa lubrica, Vallonia costata, 
Vallonia pulchella, Agopinella minor és Cepaea vindobonensis (Bába K. 1980). Jóma
gam 1977-ben gyűjtöttem először Bélmegyeren. Tájékozódó gyűjtéseim során 10 fajt 
sikerült kimutatnom. (2. ábra 10. gyűjtőhely). Sajnos, helyismeretem hiányában téve
sen, „Bélmegyer, Fáspuszta-árok" megnevezés alatt kerültek be az adatok Kovács Gy. 
összefoglaló malakofaunisztikai munkájába (Kovács Gy. 1980). E gyűjtőhely pontos 
megnevezése: Bélmegyer, Feles-derék-csatorna alja a Sándor hídnál (2. ábra 10. gyűj
tőhely). 

Puhatestűek vizsgálatának módszere 

A recens fajokra vonatkozó szisztematikus gyűjtések 1985-ben kezdődtek és a kéz
irat lezárásának évében, 1988-ban fejeződtek be. A recens fajok kutatásával párhuza-
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mosan reprezentatív Mollusca és Vertebrata vizsgálatok folytak a Csömöki-dombon 
(Domokos T.-Kordos L.-Krolopp E. 1989). A recens fajok begyűjtése során segítsé
gemre volt leányom és fiam, Domokos Éva és Domokos Tamás. Lennert József kolle
gámnak pedig, a recens Cecilioides acicula és a fosszilis, Hydrobiidae famíliába tarto
zó, feltehetően Paladilhia sp. adatának átengedéséért tartozom köszönettel. 

Gyűjtésem során 26, zömmel erdei élőhelyet kerestem fel (2. ábra). A gyűjtést 
egyeléssel, föld- és avarminta, illetve 39 db 25x25 cm-es kvadrát (avarminta) formájá
ban ejtettem meg. A mintákat szárítás után átrostáltam, kiszárítottam, ezt követően lupe 
segítségével szétválogattam, és meghatároztam a házakat. Végezetül a gyakorisági sor
rendben (konstancia) első 10 szárazföldi faj esetében - a többi faj figyelmen kívül ha
gyásával - kiszámítottam az abundancia (A), dominancia (D) és konstancia (C) értéke
ket. 

D %-ban: egy faj egyedszámának százszorosa osztva az összes faj egyedszámának 
összegével. 

A: egy faj egyedszáma osztva a vizsgált biotóp m2-ben mért területének mérőszá
mával. 

С %-ban: a vizsgált kvadrátok számával osztott azon kvadrátok számának százszo
rosa, amelyben az adott faj előfordul. 

A zoológiai karakterisztikára kapott értékek tájékoztató jellegűek, hiszen a számítá
sok során az avar és a felső talajréteg vastagságát, tömegét nem vettem figyelembe. To
vábbá a megközelítően 2,5 m2-ről vett minta, köztudomásúan inzuláris diszperzió mi
att, nem nyújthat elégséges alapot. Természetesen, a kisebb gyakoriságú fajok elhagyá
sa is módosítja az eredményeket, s némileg csökkenti azok realitását. A konstancia ki
számításánál az azonos biotópokból származó kvadrátok adatait összevontam, és átla
got számítottam. Ez az átlagolás természetesen - inhomogén eloszlás esetén - megnö
veli az egyes fajok konstancia értékeit. Feltételezésem szerint, az egyes fajok egymás
hoz viszonyított dominancia értékei - az átlagolás ellenére - effektív arányokat mutat
nak. 

A 226 tételnyi, 5114 darabos malakológiai anyagot a Munkácsy Mihály Múzeum 
(Békéscsaba) Mollusca-gyűjteményében helyeztem el. 

Végezetül megjegyzem, hogy gyűjtéseimmel kapcsolatos kiadásaimat nagyrészt ma
gam finanszíroztam, és a gyűjtések zömét szabad időmben végeztem. 

Recens faunalista, ökológiai karakterisztikák, megjegyzések 

Az 1. táblázat, a 2. ábrán ismertetett, számozással azonosított gyűjtőhelyeknek 
megfelelően, rendszertani sorrendben (Pintér L. 1984) mutatja be az adott biotópból 
előkerült fajokat. Amint az a táblázatból is kitűnik; Bélmegyer térségéből 49 recens pu
hatestűt sikerült kimutatni. Ez a megye malakofaunájának (99 faj) csupán 49,5%-a. Az 
egyes ökológiai csoportba tartozó fajok száma és %-a: vizi 22 (45%); ubikvista, ned-
vestérszini 10 (20%); ligeti-erdei 14 (29%); szárazságtűrő 3 (6%). Meglepő a %-os 
megoszlás nagymérvű hasonlósága a nagyobb faj számot képviselő dobozi malakofau-
nával: 47% - 18% - 26% - 9% (Domokos T. 1989). 
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A zoocönológiai karakterisztikákat tanulmányozva (2. táblázat) megállapítható, 
hogy Bélmegyer térségében legnagyobb abundanciával a Vitrina pellucida, legnagyobb 
dominanciával a Vallonia costata rendelkezik. Hiányzik azonban a 10 leggyakoribb bél
megyeri faj közül az Acanthinula aculeata, a Hygromia kovácsi és a Carychium triden-
tatum. E három, Dobozon oly gyakori faj helyét a Nesovitrea hammonis, az Euconulus 
fulvus és az Euomphalia strigella foglalja el. A 10 leggyakoribb faj összevetéséből az 
is kiderül, hogy Dobozon a ligeti-erdei, Bélmegyeren az ubikvista, nedvestérszini fajok 
dominálnak. Bélmegyeren előkerült ugyan a Hygromia kovácsinak egy példánya, de 
„egy példány nem példány" elv alapján nem került a fajlistára. Feltételezésem szerint, 
ez az egy példány dobozi minta feldolgozása során tapadt a rostához, és került a 16. sz. 
gyűjtőhely anyagához. 

Mivel az 1. táblázat kvalitatív aspektusú, feltétlen szükség van néhány kvantitatív 
kiegészítés megtételére. A következőkben rendszertani sorrendben (Pintér L. 1984) fű
zök megjegyzést néhány fajhoz. 

Garychium sp. Dobozon a 10 leggyakoribb faj között található. Itt viszont nagyon 
ritka. 

Anisus septemgyratusnak csupán két, megközelítően 4 mm 0-jű, 5.5 kanyarulattal 
rendelkező példánya került elő a Hosszú-foki-főcsatorna két pontjáról. A főcsatorna a 
Királyerdő (Padurea Craiului) Ny-i lejtőjének vizeit, és a környező területek belvizeit 
vezeti le a Kettős-Körösbe. A főcsatorna hordalék-faunájának eredetéről, csak bonyo
lult vízgyűjtő rendszerének hidrogeográfiai ismeretében lehetne csak bizonyosat mon
dani. 

A megye malakofaunájában ritkaságnak számít az Anisus vortex is (Kovács Gy. 
1980, Kovács Gy.-Domokos T. 1987). Az előkerült 108 példánya közül a legnagyobb 
példány mérete: 1.7/10.3 mm. Az irodalom szerint, ez extrém méretű példány (Rich-
novszki A. -Pintér L. 1979). 

A Lemnás hordalékban az Anisus vortexszel együtt előforduló Anisus vorticulus 
(82 darab) a megyére nézve új faj (Domokos T. 1988). A legnagyobb méretű példány 
0,7/5,9 mm-es. E magasság/szélesség adat megegyezik az irodalomban közölt értékek
kel (Richnovszky A. -Pintér L. 1979). Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a kisebb 
viszonylagos méret, az egyik legfontosabb differencia specifica a 2 mm magasságú 
Anisus vortex f. nummulus Held taxonnal szemben (Richnovszky A.-Pintér L. 1979). 

A Gyraulus laevis 3 példánya alátámasztja Petro Ede közlését, a faj szeghalmi elő
fordulását (Domokos T. 1987, Kovács Gy.-Domokos T. 1987). 

A Cochlicopa lubricellák között több Cochlicopa lubrica felé mutató átmeneti alak 
található. Hasonlóan problémát okozott a Doboz környékén gyűjtött Cochlicopák szét
választása is. Ott Cochlicopa agg. taxonba soroltam a gyűjtött Cochlicopákat (Domo
kos T. 1989). 

A Vertigo pygmaea 4 gyűjtőhelyről került elő, összesen 9 példányban. A példányok 
között élő egyedet nem találtam, csak hámló periosztrákum réteggel rendelkezőket. 

A Vallonia pulchella és az Árion subfuscusnak csupán egy-egy példánya került elő 
Vadas idősebb faállományú erdőtagjából, illetve a Parlagi-erdőből. 

A Zonitoides nitidus nedves vízpartokon, Dobozon és Bélmegyeren is, csak elvétve 
mutatkozik. 
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A szubterrán Vitrea contracta megyei élőhelyeinek száma a Bélmegyeri gyűjtések 
során kettővel gyarapodott. Jelenleg a következő lelőhelyekről ismert: Biharugra-köz-
ponti teleltető; Bélmegyer-Kárász, Csömöki-domb; Doboz-Takácszug, Marói-erdő, 
Pósteleki-szőlők. 

A Nesovitrea hammonisból 170 példány került elő. Meglepő módon nem nedves, 
vízparti biotópból mint Dobozon, hanem erdők kevésbé nedvesnek tartott avarjából. 
Abundanciája 9., konstanciája és dominanciája pedig 8. a csökkenő sorrendben. Bába 
K. szerint a Crisicum flórajárás ligeterdeinek akcesszorikus faja. Ő a következő helyek
ről említi: Cséfa-Radvány-erdő (Románia), Hatvani-erdő (Érmellék, Románia), Jászal
sószentgyörgy-Borsa-erdő, Jászszentgyörgy, Óhat, Sajólád, Tőserdő, Újszentmargita-
Tilalmas-erdő (Bába K. 1980). 

Az Oxychilus inopinatus egyetlen nedves, csalános bitóp vakondtúrásábal került 
elő. Ez a faj eddigi legészakibb előfordulásának a helye a megyében (Kovács Gy. 
1980). 

Az Euconulus fulvus eddig Békés megye egy pontjáról került elő (Doboz-Kispál-
zug, Holt-Körös kiszáradt medre), és csupán egy példányban. Csak Bélmegyertől D-re 
fekvő erdőkben él. Innen került a Munkácsy Mihály Múzeum Mollusca-gyűjteményé-
be 206 példánya. A legnagyobb példány mérete az irodalmi adattal megegyezően 
2,8/3,5 mm (Kerney, M.P.-Cameron, R.A.D.-Jungbluth, J.H. 1983). Ökológiai karak
terisztikái tekintetében az Euconulus fulvus előkelő helyet foglal el a rangsorban -
abundanciája, konstanciája és dominanciája tekintetében 5., 7., 5.A Crisicum ligeterdei
ből ez ideig csupán Cséfa-Radvány-erdőből volt ismert (Bába K. 1980). Alföldi elő
fordulása szórványosnak mondható (Pintér L.-Richnovszky A.-Szigethy A. 1979). 

Az Anodonta woodianát csak a Fehér-háti-halastóból sikerült begyűjteni. Megjele
nése haltelepítésnek, vagy vizimadarak „közreműködésének" köszönhető. A vízszint 
csökkenése következtében felszínre kerülő Anodontákat a madarak kiragadják az iszap
ból, és magasabb fán vagy póznán feltörik, elfogyasztják. így fák és póznák alatt, gyak
ran jelentős mennyiségű kagylóhéj halmozódik fel. Hasonló jelenséget figyeltünk meg 
Lenner József barátommal a szeghalmi Fokköz és a körösladányi duzzasztó közötti gát
szakaszon futó telefonpóznák alatt is. 

Befejezésül a Bélmegyer környékéről előkerült fosszilus Molluscák listáját (Domo
kos T.-Kordos L.-Krolopp E. 1989) egészítem ki öt, különböző helyről előkerült ta-
xonnal. Ezek a következők: Paladilhia sp. (Vadas talajfelszín); Lymnaea stagnalis, Unió 
tumidus és Unió crassus Cserszád közelében a Hosszú-foki-főcsatornánál lévő part, 
rézkori sír (Domokos T. 1980); Helicopsis striata (Fehér-háti-halastó közelében lévő 
szántás). 

Köszönettel tartozom Kertész Évának és dr. Kovács Gyulának a munkám elkészíté
séhez nyújott önzetlen segítségért. 
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Angaben zu den malakologischen Verhältnissen 
der Gegend von Bélmegyer 

i - Tamás Domokos -

Resümee 

Der Autor stellt die aus dem gegebenen Biotop hervorgelangten Arten auf der 1. Ta
fel, der 3. Abbildung dargestellt, den entsprechenden Sammelstellen entsprechend nu
meriert und systematisch geordnet vor (L. Pinter, 1984). Wie aus der Tabelle ersicht
lich, gelang es im Gebiet von Bélmegyer 49 rezente Mollusken nachzuweisen. Dies be
deutet lediglich 49,5% der aus 99 Arten bestehenden Molluskenfauna des Komitats. 
Nach Zahl der Arten und in Prozenten gerechnet bedeutet dies bei den verschiedenen 
ökologischen Gruppen: Wasser- 22(45%), ubiqutäre, auf feuchter Oberfläche lebende 
10(20%), park- bzw. waldlandschaftliche 14(29%), Trockenheit ertragende 3(6%). 
Überraschend ist die große Ähnlichkeit in der prozentualen Streuung mit der eine 
größere Artenanzahl vertretenden Molluskenfauna der Gegend von Doboz: 47% - 18% 
- 26% - 9% (T. Domokos, 1989). 

Beim Studium der zoozonalen Charakteristiken ist festzustellen (2. Tafel), daß in 
der Gegend um Bélmegyer die Vitrina pellucida mit der größten Reichfaltigkeit, die 
Vallonia costata mit der größten Dominanz vertreten ist. Von den 10 häufigsten Arten 
von Bélmegyer fehlen jedoch u.a. die Acanthinula aculeata, die Hygromia kovácsi und 
die Carychium tridentatum. Den Platz dieser in Doboz so häufigen drei Arten nehmen 
die Nesovitrea hammonis, die Euconulus fulvus und die Euomphalia strigella ein. Beim 
Vergelich der 10 häufigsten Arten stellt sich auch heraus, daß in Doboz die Arten der 
Waldinsel, in Bélmegyer die ubiquären, feuchtgebietigen Arten dominieren. 

(Übersetzt von G. Dominka) 

Domokos Tamás 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Békéscsaba, 
Széchenyi u. 9. 
5600 
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ÁBRÁK 

/. ábra. Körösök köze Békés megyei részének vázlatos topográfiája 

2. ábra. Bélmegyer környékének vázlatos térképe a gyűjtőhelyek feltüntetésével. 
(A műutakat kettős, a csatornákat szimpla vonal, az erdőket pontozás, 
a települést sávozás jelöli.) 

1. Parlagi-erdő, tölgyes 16. Vadas, domb a Csömöki-domb közelében 
2. Parlagi-erdő, tisztás vakondtúrása 17. Bélmegyeri-csatorna (Büngösd) 
3. Parlati-erdő D-i részén futú csatorna alja a Bundaszigeti-erdőnél 
4. Fáspuszta, Feles-derék-csatorna alja 18. Bundaszigeti-erdő, fiatal tölgyes, Carex-es és 
5. Szolga-erdő, régi meder a műút közelében csalános folt 
6. Szolga-erdő, fehérnyáras 19. Kárász, a Hidasháti Á. G. vadászkastélya 
7. Szolga-erdő, Fási-vadászház közelében közelében (kőris, akác) 

(tölgy, juhar) 20. Csömöki-domb recens faunája 165 cm mélységig 
8. Szolga-erdő, nádas (A domb mezőgazdasági művelés alatt áll!) 
9. Hosszú-erdő, tölgyes 21. Vadas, erdőszél a Csömöki-domb közelében, 

10. Feles-derék-csatorna alja a Sándor-hídnál idősebb tölgyes 
11. Hosszú-fok - Okányi-főcsatorna alja és 22. Vadas, idősebb tölgyes a Cserormágyi-csatorna 

D-i oldala irányában 
12. Vadas, műút feletti tölgyes 23. Fehér-háti-halastó és töltése 
13. Kárász.műút és a töltés közötti fiatal tölgyes 24. Hosszú-foki-főcsatorna a Fehér-háti zsilipnél, 
14. Vadas, fiatal akácos a műút kanyarulatában Lemnás hordalék 
15. Mogyorósi-dombtól D-re fekvő vegyes erdő 25. Bolgár, tölgyes 

(kőris, akác) 26. Hosszú-foki-főcsatorna a kétági tiltónál, 
Lemnás hordalék 

A lista a Körös-vidék 1:60 000 méretarányú turistatérképe (Kartográfiai Vállalat - 1986) és az által alkalma
zott földrajzi nevek felhasználásával készült. 

3. ábra. Bélmegyer pusztát ábárzoló térkép-vázlat. A vázlat az 1798-ban rajzolt és 
1815-ben helyesbített kéziratos térkép (Békési Levéltár 235.) alapján készült. 
Az erdőket pontozás, Bélmegyer község mai helyét vízszintesen fekvő vona-
lazás jelöli. (A térkép léptékét az eredeti térképtől eltérően km-ben adtam 
meg.) 
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1. ábra 

2. ábra 
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Adatok Bélmegyer környékének malakológiai viszonyaihoz 

3. ábra 
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1. táblázat (folytatása) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

costata (0 . F. MÜLLER) + + + + 

Acanthinula aculeata (0 . F. MÜLLER) + 

Chondrula tridens (O. F. MÜLLER) + + + + + + + + + 

Succinea oblonga (DRAPARNAUD) + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Oxyloma elegáns (RISSO) + 

Cecilioides acicula (0 . F. MÜLLER) + 

Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD) + + + + + + + + + + + + + + + + 

Árion subfuscus (DRAPARNAUD) + 

Vitrina pellucida (O. F. MÜLLER) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Zonitoides nitidus (0. F. MÜLLER) + + 

Vitrea contracta (WESTERLUND) + + 

Aegopinella minor (STABILE) + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nesovitrea hammonis (STRÖM) + + + + + + + + + 

Oxychilus inopinatus (ULICNY) + 

Limacidae sp. + + + + 

Deroceras agreste (LINNÉ) + + 

Euconulus fulvus (O. F. MÜLLER) + + + + + + + + 

Monacha cartusiana (O. F. MÜLLER) + + + + + + + 

Euomphalia strigella (DRAPARNAUD) + + + + + + + + 

Cepaea vindobonensis (FÉRUSSAC) + + + + + + + + + 

Helix pomatia (LINNÉ) + 

lutescens (ROSSMÄSSLER) + 

Anodonta cygnaea (LINNÉ) + 

woodiana (LEA) + 

Sphaerium lacustre (0 . F. MÜLLER) + 



1. táblázat г -
<N 

Bélmegyer környékének kvalitatív malakocönológiai viszonyai 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Viviparus acerosus (BOURGUIGNAT) + + 

Valvata piscinalis (0 . F. MÜLLER) + 

Bithynia tentaculata (LINNÉ) + + 

leachi (SHEPPARD) + + 

Carychium minimum agg. + + 

Lymnaea stagnalis (LINNÉ) + + + 

palustris (0 . F. MÜLLER) + + 

auricularia (LINNÉ) + 

peregra (O. F. MÜLLER) + + + 

Physa fontinalis (LINNÉ) + 

Physella acuta (DRAPARNAUD) + + + 

Planorbarius corneus (LINNÉ) + + + + + 

Planorbis planorbis (LINNÉ) + + + + 

Anisus septemgyratus (ROSSMASSLER) + + 

spirorbis (LINNÉ) + + + + + + + + 

vortex (LINNÉ) + + 

vorticulus (TROSCHEL) + + 

Gyraulus albus (0 . F. MÜLLER) + + 

laevis (ALDER) + 

crista (LINNÉ) + 

Cochlicopa lubricella (PORRO) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Truncatellina cylindrica (FERUSSAC) + + + + + + + + + + + 

Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD) + + + + + + 

Vallonia pulchella (0 . F. MÜLLER) + + + + + + + + + + 
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A (db/m2) C(%) D(%) 

Cochlicopa lubricella 192 97 14 
Truncatellina cylindrica 75 64 5 
Vallonia costata 286 31 20 
Succinea oblonga 219 87 16 
Punctum pygmaeum 56 79 4 
Vitrina pellucida 344 95 25 
Aegopinella minor 74 74 5 
Nesovitrea hammonis 31 56 2 
Euconulus fulvus 86 59 6 
Euomphalia strigella 26 28 2 

2. táblázat 

Bélmegyer környékén vizsgált erdők 10 leggyakoribb fajának összevont zoocönológiai 
karakterisztikái 39 kvadrát (25 x 25 cm) alapján. 

(Az adatok tájékoztató jellegűek) 


