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a folyók hordaléka is .

5 A „Budapest" lelhelyrl származó példányok
a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának régebbi tételei s valószínleg
szintén hordalékból származnak. ü

A FOSSZILIS TZEGTELEPEK VIZSGÁLATA ÉS A
MODERN LÁPKUTATÁST

(A LX— LXI. táblával és egy térképpel.)

Irta : Dr. Zólyomi Bálint.

A földfelszín mi i alakzatait, életközösségeit csupán a jelenben m-
köd tényezk hatásának figyelembevételével nem magyarázhatjuk meg
teljes egészükben. Igen sok esetben a fejldéstörténeti múltba kell vissza-

nyúlnunk, hogy a mai képet maradéktalanul megérthessük. Hasonlóképen

valamely letnt kor vizsgálatakor a jelenbl vett párhuzamok segítik el a

kérdések tisz (ázását. Ez különösen szükségessé válik akkor, amikor a föld-

történeti múltnak mindinkább a jelenhez közelebb es szakaszaival fog-

lalkozunk.

A geológiai negyedkor idsebb szakának, a pleisztocénnek, st mór
a harmadkor legvégének növényvilága is fbb, lényegesebb vonósaiban

megegyezik a récenssel. A harmadkor végére a ma uralkodó típusok ki-

alakultak már. így például az Európábrn most elterjedt fák generikusan

semmibe sem és specifikusan is csak kevésben különböznek pliocén el-

deiktl. Jelents változás csupán abban történt, hogy a pleisztocén jég-

korszakok alaposan megtizedelték a növényvilágot. Sok faj végkép kipusz-

tult, mások pedig a nekik kedvezbb éghajlatú területekre szorultak visz-

sza. Mindebbl következik, hogy sok növényfaj, vagy növényszövetkezet

ma tapasztalt ökológiai igénye a nemrég letnt földtörténeti múltban ha-

sonló lehetett.

így a fosszilis tzegtelepek kutatása alkalmával igen jó szolgálatot

tehet a récens tzegtelepek, azaz lápok életkörülményeinek ismerete. A
mai korszer lópkutatós rendkívül sokoldalú. Figyelme nemcsak a közvet-

len botanikai problémákra, hanem a határos összes egyéb kérdésekre is

kiterjed. Igen sok esetben a lápokat fejldéstörténeti szempontból is fel-

dolgozza. Az él lápfelszín alatt képzd és képzdött szubfosszilis (holo-

cén) lzegrétegek vizsgálatában már a földtörténeti kutatás területével

érintkezik.

5 Czógler K. mid Rolarides M.: Analyse einer vöm VVasser ange-
schwemmlen Molluskenfauna. Die Auswürie dér Maros und dér Tisza bei Szeged
A Maros és a Tisza vízhordla puhatestei faunája és annak tanulságai. (M. Biot.

Kutatóiul. Munkái 10, 1938. p. 8—43.)
0 Rolarides M.: Csiga- és kagylóhéjait fényképezésérl. Über das Photo-

graphieren von Schnecken- und Muschelschalen. (Ann. hist.-nat. Mus. Hung. 36.

1943. Pars Zool. p. 199—220.)
* Eladta a szerz a Magy. Földtani Társulat 1943. évi április hó 7.-i szak-

ülésén.
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A ma él lápok fejldésének kezdete legfeljebb a pleisztocén és ho-

focén határáig nyúlik vissza. Még ebben az esetben is tekintélyesebb vas-

tagságii tzegrétegek fejldése csupán az óholocén elején indult meg. Fe-

kjükben. csekély kivétellel, csupán vékony lzegrétegek, vagy inkább

csak tzeges iszaprétegek (dy, slb ) mutálják a láposodás els nyomait és

sorozhatok a késpleisztocénbe. A pleisztocén jeges korszakai ugyanis nem

kedveztek a lözegképzdésnek. Nemcsak éppen a mindent elborító jégta-

karó miatt, hanem az akkori éghajlati körülmények folytán, a jégtakarótól

messze lávoles területeken sem. A pleisztocén folyamán láposodás, illetve

tzegképzdés csupán a jégközötti interglaciális korszakokban és kisebb

mértékben az inlerstadiálisokban folyhatott. A pleisztocénkori fosszilis t-

zegtelepek vizsgálata kimutatta, hogy növényviláguk azonosnak nevez-

het a poszlglaciális kor, illetve holocén tzegtelepeket képz lápjainak

növényzetével. A pleisztocén-tzegek vizsgálatakor tehát a modern lápku-

tatás eredményeit mindenképen figyelembe kell venni.

Számos esetét ismerjük annak, hogy a pleisztocén-tzegek a szene-

sedésnek fokozottabb stádiumába jutottak. Így például az Alpokban a ké-

regmozgásokkor fellép nyomással kapcsolatban tzegbl palás szenek

alakultak. Az Alpok északi lábánál, a sváb-bajor glaciális és fluvioglaciá-

lis törmeléklejtösíkon a Riss-Würm interglaciálisban képzdött tzegek a

glaciális jégtakaró, morénalerakódósok és lluvioglaciólis üledékek nyomá-

sának hatására több esetben szintén palás barnaszénné alakultak át.
1 Ma-

gyarországon tudomásom szerint mint némileg hasonló képzdmények,

egyedül a Fogarasi-havasok északi lábánál, a Freck határában feltárt szén-

palás rétegek ismeretesek.2

A következkben példaként egy magyar láp botanikai földolgozásá-

ból 3 azokat a részeket ragadom ki és tárgyalom röviden, amelyeknek a

fosszilis tzegtelepek a kutatása szempontjából jelentsége lehet. A szó-

banforgó láp a Hargita eruptív tömegétl az Olt áttöréssel elválasztott Cso-

mád-vulkán (1294 m) ketts kráterének egyikében elhelyezked Kukojszás,

más néven Mohos. A délibb és még tökéletesen körülzárt kráterben fek-

szik a Szent Anna-tó (950 m). A másik krátert, amelyben a láp kialakult

(1050 m), már megtámadta az erózió. A králerperemet átvágó Vörös-patak

hatalmas és mély, két ágra oszló vízmosása csapolja le. A vízmosás ol-

dalfala vulkáni tufa-rétegekbl áll. A vízmosás kisebbik, nyugat felé bevá-

gódó ágába vezették bele a láp fiecsapoló csatornáját. Az azóta roha-

mosan továbbhaladó erózió ma már r láp tzegébe is belekapott. A fel-

tárásban jól látható a vulkáni tufán kiékül tzegréleg. Rendszeres fúrások

1 R. Schnetzer: Kohlenvorkommen in Ablagerungen dér Eiszeit. (Die

Umschau 47. 1943. p. 95—96.)
2 F. P a x : Beitráge zr fossilen Flóra dér Karpathen. (Englers Bot. Jahrb.

XXXVI11. 1906. p. 272-).
3 A terepmunkát a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. A részletes

botanikai feldolgozást késbb, egy másik tanulmányban fogom közölni. V. ö. még
Botanikai Közi. XL. 1943. p. 130— 131. (eladás 1942. dec. 10.)



486 Zólyomi Bálint dr.

eddig hiányoznak, a láp maximális tzegvastagsága meghaladja a 10 m-t. 4

A Csomád-vulkán szóbanforgó részei a bükkös klimax-övébe esnek.

A Kukojszás a kárpáti dagadólápoknak erdei fenyvel (Pinus silvestris)

jellemzett csoportjába tartozik. Igazi dagadóláp (felláp), domborodását azon-

ban csak a Vörös-patak vízmosásrendszere fell lehet megállapítani. Kü-

lönben a láp egész felszíne enyhén lejt a délnyugati bels kráterperemtl

a Vörös-patak kifolyása irányában (SW -* NE).

A láp növénytakarójának mellékelt 1 : 2000 méret, eredeti térképen

láthatjuk, hogy a nagyjában köralakú, 1 km átmérj, 120 kát. hold ki-

terjedés láp három zónára bontható :

I. Szegélyi erds zóna, amelyben az egyes növényszövetkezek nor-

mális zónációban, a láp szegélyével párhuzamos övékben helyezkednek

el. A déli szegély forrásos helyein éger-ligeterd található ( 10),
5 majd ége-

res láperd (9) következik egyes elszórt tzegmoha-párnákkal. Utóbbi alatt

erdei tzeg képzdik (Bruchwaldtorf). Utána az átmenetilápi erdei fenyves-

nyíresben (8) már uralkodó a tzegmoha-sznyeg. A szegélyi erds zóná-

nak legnagyobb kiterjedés növényszövetkezete a gyapjusásos erdei feny-

ves (6). Tzegmoha-sznyegét részben igazi dagadólápi Sphagnum-fajok

alkotják és gyepszintjében az uralkodó Eriophorum vaginatum mellett már
a dagadólápok többi jellegzetes faját találjuk. Az erdei feny magassága

a láp belseje felé fokozatosan csökken. Mind a lápi fenyves-nyíres, mind

a gyapjusásos erdei fenyves alatt kevert erdei- és Sphagnum- vagy gyapjú-

sástzeg képzdik. A lápnak a Vörös-pat3k vízmosásához közeles sze-

gélyén a kiszáradt tzegnek megfelel típus az áfonyás erdei fenyves (7).

Ebben a növényszövetkezetben már megsznt a tzegképzdés, a tzeg
felszínes rétege teljesen humifikálódott.

II. Növekedési zóna, illetve komplex. Már erdtlen dagadóláp. Az
els zóna gyapjusásos erdei fenyvese letörpül, felszakadozik (5) és foko-

zatosan elhal, végül teljesen el is marad. A lápfelszín növekedésére jel-

lemz itt a nagy egyenletesség. Csupán néhány széles bemélyedés ú. n.

semlyék (2, 3) és esetleg apró, elszórt kiemelkedések, zsombékok szakít-

ják azt meg. Leginkább ebben a zónában találjuk a mintegy 20 m átmé-

rj, 2—3 m mély, kerek-elliptikus láptavakat is (1). Egyrészüket már be-

ntte a láp csatornázása óta (1908) a semlyékek növényzete. Ilyen láptavak

az egész Kárpátok vonulatában úgyszólván csak itt találhatók meg és

azonosak a Balti-tenger környékének dagadólápjairól kimutatott „Blánken"

névvel jelölt képzdményekkel. Igen feltn északi vonás ez ez a Kukoj-

szás lápjában. A II. zónában ú. n. gyapjúsás (vaginatum)- tzeg képzdik,

amelynek azonban lényeges alkotórésze a tzegmoha is. A láplavakban a

tzegképzdés szünetel. A dsytroph tólipusba tartoznak.

III. A központosán fekv mozaik- vagy regenerációs komplex. (A mel-

lékelt térképen pontozott vonal választja el az elbbi zónától.) Zsombékok

4 F. Peterschilka: Pollenanalyse einiger Hochmoore Neurumeniens.

(Berichle d. deutschen Bot. Gesell. XLVI. 1928. p. 190— 197,)

5 A zárójelben álló számok a mellékelt térkép jelmagyarázatának sorszámai.
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és semlyékek tarka mozaikja. A zsombékok (4) aránylag szárazabbak,

átlag Vs m magasra emelkednek ki. Mélyebben, változó vízellátású sem-

lyék-szövetkezetek (3), végül a legmélyebb helyek állandóan vizes és jár-

hatatlan ú. n. Scheuchzeria-sem lyékei (2) váltogatják egymást. Ez a zóna

növényfajokban rendkívül szegény, viszont ezek a fajok annál érdekeseb-

bek, mert nagyrészük az északi (boreális) reliktum-elemek csoportjába tar-

tozik. A zsombékok és semlyékek nemcsak térben, hanem idben is vál-

togatják egymást. Egy bizonyos haláron felül ugyanis a zsombékok nem
tudnak tovább növekedni, mert aránylag szárazzá válnak. Ugyanekkor a

semlyékek dús vegetációja erteljesen növekedik, a mélyedések feltöltd-

nek, zsombékká alakulhatnak. Viszont a zsombékok behorpadásában új

semlyékek képzdése indulhat meg. Ez a regeneráció folyamata, amely

csak a típusosán kialakult dagadólápokon található meg. A zsombékok
alatt lassan gyarapodó, tömör Sphagnum-tzeg képzdik, míg a semlyé-

kek Sphagnum-tzege igen gyorsan növekszik, de rendkívül laza.

A zsombékok és semlyékek átmennek az Észak-Európából kimuta-

tott és a talajfolyással kapcsolatba kialakult ú. n. „Strang “- és „Flark"-

képzdményekbe Ismét egy érdekes boreális vonás, amelyet a Kárpátok-

ban elször Máramarosban, a Tarac késpleisztocén-terraszán kialakult

szinevéri dagadólápon mutattam ki.
6 Ennek a jelenségnek lényege a kö-

vetkez : tavasszal, amikor a mélyen fagyott láp felszíne engedni kezd, a

megpuhult és képlékeny legfelsbb tzegrélegek a lápfelszín dlési irányá-

ban, a merev és fagyott mélyebb rétegek felett csúszásba jönnek. Elssor-

ban a zsombékos részek csúsznak meg, pásztákba rendezdnek (Stránge)

;

közben hasadások keletkeznek, a semlyékek kiszélesednek, hosszan el-

nyúlva öszszefolynak (Flarke). Végeredményben a lápfelszín dlési irányára

merleges elrendezdés alakul ki. Ez a mellékelt térképen nemcsak a láp

regenerációs komplexében (különösen a fcsatornától keletre), hanem rész-

ben még a lápi fenyves bels szegélyvonalain is megállapítható. A
pleisztocénkori talajfolyásokat újabban nálunk is kimutatták (S z á d e c z k y,

Bulla, Kerekes). Mint jelenkori tünemény a lápokról elször Fenno-

skandináviában vált ismeretessé. Az északnémetországi dagadólápokról is

csak újabban mutathatták ki mint feltn szubarktikus jelenséget (G a m s,

H u e c k). A Memel-torkolat „Grosses-Moosbruch" lápjáról készült légi-

fénykép a Kukojszás vegetációtérképének szóbanforgó részletével bámula-

tosan megegyezik. 7

Említettem volt, hogy a láp jellegzetes fajai elssorban boreális, gla-

ciális reliktum-jelleg fajok (Scheuchzeria palustris, Oxycoccos quadripe-

tala, Andromeda polifolia, Drosera obovata). Mindezek fennmaradását a

Kukojszás lápján a különleges ökológiai viszonyok tették lehetvé. Ezek

közül igen fontos a különleges mikroklíma és egyes helyi klimatikus vo-

6 Zólyomi B.: Dagadólápok az Északkeleti Kárpátokban. (Eladás 1. Bo-

tanikai Közi. XXXVII. 1940. p. 94-95.)
7 K. H u e c k : Erláuterungen zr Vegetationskundlichen Karte des Memel-

deltas. (Beitr. z. Naturdenkmalpflege XV. H. 4. 1934. p. 1—36.)
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nások is. így pl. a Szent Anna-tó kráterében, amely teljesen zárt, hmér
sékleti inverziók és ezzel kapcsolatban vegetáció-inverzió (régió alávetdés)

lép fel. Az éjjeli lehlések alkalmával a nehezebb hidegebb leveg össze-

gylik a kráter fenekén. Bár mikroklimatikai méréseket nem végezhettem,

mégis a Szent Anna-tó felett rendszeresen fellép helyi ködképzdés utal

erre. Hasonlóképen az is, hogy míg a kráter oldalait és tetejét (a Nagy-

Csomád É-ra néz mikroklimatikusan befolyásolt oldalát kivéve) bükkös

borítja, addig a mélyebben fekv tavat a magasabb régió lucfenyvese

övezi. Ez a jelenség, bár kisebb mértékben, a Kukojszás kráterében is

észlelhet (már csak tökéletlenül zárt medence). Magában a lápban a víz-

zel telített tzeg szintén hozzájárul a hvösebb mikroklíma kialakításához.

Egy másik igen lényeges ökológia sajátság a láptalaj és víz ers sava-

nyúsága. A szegélyi forrásos helyeken és azok közelében a pH még 6‘4

—

5'9 között van (a Szt. Anna-tó 7 0 1), viszont a tzegmohás növényszövet-

kezetekben már a szegélyövben is igen nagymérv az elsavanyodás. A
középs részeken a tzegmoha-zsombékok pH-ja 3'5 és annál kisebb, míg

a semlyékek és láptavak vizének pH-ja 41—3‘8. Végül ki kell emelni,

mint élkörnyezeti tényezt, a lzegmoha mindent elfojtó, erteljes növe-

kedését. Mindezen viszonyok miatt csak különlegesen alkalmazkodott,

igénytelen lápnövények tenyészete lehetséges.

A fosszilis tzegtelepek tudományos feldolgozásakor a fentiek alap-

ján elssorban a következket ajánlatos figyelembe venni. Az egyes tzeg-

féleségekbl az egykori növényszövetkezeteket lehet és kell is megállapí-

tani. Vagyis a növényszociológus szemszögébl ítélendk meg a tzeg
különböz típusai. Kellszámú feltárás, illetve fúrás esetében az azonos

korú rétegek alapján, habár csak vázlatosan, de mégis rekonstruálhatnánk

az egykori láp vegetációtérképét. Erre természetesen csak igen részletes

vizsgálat alkalmával kerülhet sor, viszont az egyes rétegszinteknek meg-

felel 1 á p t í p u s t minden esetben meg kell határozni (pl. égerláp, rét-

láp, átmeneti- és dagadóláp és további altípusok). Valamely tzegtelep-

ben egyszintben igen különböz felépítés növényszövetkezetek maradvá-

nyaira bukkanhatunk. Ugyanabban a szintben, tehát egyidejleg, erd és

erdtlen rész léphet fel, amelyek egymást rövid idben, a biotikus szuk-

cesszió folyamán is felválhatják. Különböz tzegféleségek váltakozásából

nem lehet minden fenntartás nélkül, azonnal szekuláris szukcessziókra kö-

vetkeztetni. A lápokban uralkodó különleges ökológiai, mikroklimatikus

viszonyok lehetvé teszik, hogy glaciális elemek interglaciális korszakok-

ban is fentmaradhassanak. Így pl. mint legfeltnbbet említjük azt, hogy

a glaciális flórák egyik legjellegzetesebb vezérnövénye a törpenyír (Be -

lula nana), ha nem is a Kukojszáson, de a Székelyföld egy másik dagadó-

lápján, a Lucsmelléken (a kontinentális erds dagadóláp típusába tartozik)

és egy szomszédos kis forráslápon (álmenetiláp jelleggel) a mai napig fenn-

maradhatott (egyedüli elfordulás egész Magyarországon). A fosszilis tzeg-

telepek makrofossziliái tehát nem lehelnek egymagukban döntk a kor-

megállapítás szempontjából. Feltétlenül szükséges a tzeg, vagy szenese-

det! tzeg mikrofosszilia, elssorban pollenanalitikai vizsgálata. Miután va-
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lamely szint pollenspektruma a láp tágabb környéke erdtakarójának ösz-

szetételét tükrözi, csupán ez ad a kérdéses id éghajlati jellegérl teljes

képet. A pollenanalilikai vizsgálatok ma már a pleisztocén földtörténeti

kutatásának közismert és általánosan elterjedt segédeszközévé váltak, így

ez alkalommal tárgyalásuk mellzhet.
A harmadkori lignitek és barnaszenek tanulmányozásakor, miután

azok a mai mérsékeltövi tzegmoha- és rétlápoktól teljesen eltér vege-

táció szenesedett maradványai, természetesen másütt kell a párhuzamo-

kat keresni.
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