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EGY MILONITOS ZÓNA FRAKTÁLANALÍZIS
VIZSGÁLATA A KŐ-HEGYEN (SOPRONI-HEGYSÉG)
Bugledits Éva –Dr. Benkó Zsolt

Földtani háttér
Soproni-hegység az Alpokat, ezen belül az ALCAPA egységet felépítő takarórendszer Alsó-ausztroalpi takarójának legkeletibb, Magyarországra is átnyúló
előfordulása (1 .ábra) A hegység uralkodóan polimetamorf ópaleozoós csillámpalából és az abba nyomult, szintén metamorf gránitintrúziókból épül fel. Mind
a csillámpalát (Soproni Csillámpala Formáció), mind a gneiszesedett gránitot
(Soproni Gneisz Formáció) utolsó jelentős deformáció a késő-kréta alpi takarós
mozgásokhoz kötődően érte. A késő-kréta takaróképződés, majd a kora-paleogén kiemelkedés során mind a csillámpalában, mind a gneiszben széles, átmozgási pályákhoz köthető lapos deformációs zónák, azaz milonitok jöttek létre. A
hegység keleti előterében található Kő-hegyi kőfejtőben (2.ábra) egy déli dőlésű,
lapos (150/30°) milonitzóna mikrotektonikai vizagálata alapján megállapítottuk,
hogy annak képződése lapos szögű normálvetőként értelmezhető. A milonitzónán fraktálanalízis vizsgálatokat végeztünk a deformáció mértékének (ε) meghatározása céljából.

1.ábra: Sopron környékének kristályospala alaphegysége
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2.ábra: A Kő-hegy földtani térképe

Fraktálanalízis vizsgálat:
A fraktálok ún. „önhasonló” komplex matematikai alakzatok. Elnevezésük a latin
fractus (törött) szóból származik, ami a
fraktálok tört dimenziójára utal. Az önhasonlóság azt jelenti, ha egy kisebb részt felnagyítunk, akkor az ugyanolyan struktúrát
mutat, mint egy nagyobb rész. A nagy felületű rendszerek felületéhez nem rendelhető
mérőszám, mert a felület függ a mérés pontosságától (Tél & Gruiz, 2002). A mérési felbontás finomításával a felület mérőszáma
növekszik. Ez megfigyelhető a finomítás
több nagyságrendjén keresztül. Minden
képnek, vagy tárgynak van dimenziója. Pél3. ábra: Koch-görbe
dául egy egyenes vonal egydimenziós, egy
darab papír kétdimenziós, egy kocka pedig
háromdimenziós. De mi a helyzet azokkal a tárgyakkal, amik valahol ezek között
vannak? Egy kétdimenziós papírra le tudunk rajzolni egy kacskaringós vonalat,
viszont ez a vonal nem tölti ki teljesen a papírt, ezért az egy és a két dimenzió között van (3. ábra).
A természetben gyakoriak a közel síkkitöltő görbék, térkitöltő felületek. Ilyen
például a felhők széle, a fák lombkoronája, a tengerek partvonala, élőlények
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érhálózata, törések és vetők, valamint ásványosodott telérek, érrendszerek kialakulása. Ezeknek minden apró részlete az egész alakzathoz hasonlít, de teljesen sohasem egyeznek meg. Míg a matematikában végtelen sokszor lehet „felnagyítani”
az apró részleteket, addig a természetben a nagyítás határa véges. Egy szivacsot,
vagy egy darab kenyeret háromdimenziósnak mondunk, viszont nem tömörek,
teli vannak apró üregekkel. Tehát ha nagyon apró léptéket nézünk, akkor a szivacs kétdimenziós felületnek tűnhet. Sok képnek és tárgynak van fraktáldimenziója. Ez a fraktáldimenzió nem egész szám, hanem tört. Értéke esetünkben 1 és 2
között változik. Az egyik módja, hogy meghatározzuk egy kép fraktáldimenzióját
a Hausdorff dimenzió kiszámítása. Vegyünk egy kört egy papírdarabon. Fedjük
le ezt a kört E oldalhosszúságú kétdimenziós négyzetekkel. Számoljuk meg, hogy
hány olyan négyzet van, amibe látható a körvonal (4. ábra). Ez a szám az N(E).
Ekkor a görbe dimenziója (D):
(1)
Ezt a módszert szokták „box counting”-nak is nevezni.

4. ábra: Hausdorff dimenzió kiszámítása

A metamorf kőzetekben végbemenő deformációs folyamatok tanulmányozását fraktálgeometriai módszerek segítségével Takahashi & Nagahama (2003) dolgozta ki. Ennek kétféle módja van, az egyik a kerület-átmérő módszer, a másik
pedig a box-counting módszer.
a, Kerület-átmérő módszer: A milonitosodott zóna vékonycsiszolati fényképeiről CorelDraw-ban 100 – 100 kvarcszemcsét rajzoltam körül, majd az ImageJ
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képszerkesztő program segítségével kiszámoltam az egyes kvarcszemcsék kerületét és területét. Ezután vettem egy a kvarc területével megegyező területű kört
és kiszámoltam az átmérőjét. Ezt elvégeztem minden mintán a 100 – 100 körberajzolt kvarcszemcsére. Az így kapott adatokat Excel diagramon, log-log skálán
ábrázoltam, majd a pontokra egyenest illesztettem. Az egyenes dőlésének logaritmusa adja meg a fraktáldimenzió értékét (6. ábra).
b, Box-counting módszer: a vékonycsiszolat kvarcban gazdag részeiből Analysis program segítségével fényképeket készítettem. Majd a képekről kiválasztottam 15-15 kvarcszemcsét, amelyeken ImageJ programmal elvégeztem a „box
counting” elemzést. Az így kapott adatokat log-log skálán Excel diagramon ábrázoltam, majd a pontokra egyenest illesztettem. Az illesztett egyenes dőlésének
tangense megadja a minta fraktáldimezióját (8. ábra).
A deformált, kvarctartalmú kőzetek kvarckristályainak geometriai jellemzőin
elvégzett fraktálanalízis vizsgálatából levezethetők azok a nyomás és hőmérséklet
körülmények, amelyeken a deformáció végbement.
A hőmérséklet csökkentésével és a feszültség növelésével dinamikus átkristályosodás során a szemcsék határai egyre csipkézettebbek lesznek, ekkor a
szemcse fraktáldimenziója magas. Ha a hőmérsékletet növeljük és a feszültséget
csökkentjük - azaz a rendszer a dinamikus átkristályosodás irányába változik akkor a szemcsék sokszögletűek, oldalaik egyenesek lesznek, a fraktáldimenzió
ekkor alacsonyabb értéket ad. Tehát minél intenzívebb a deformáció, annál bonyolultabb egy szemcsehatár és annál nagyobb a fraktáldimenzió Takahashi &
Nagahama (2003). Ezért a szemcsék alakja és a fraktáldimenzió mikrotektonikai
paraméterként használható, ami jelzi a deformáció körülményeit.

5. ábra: A hőmérséklet és az alakváltozás viszonya
(Takahashi et al. (1998) után átdolgozva)
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Fraktálanalízis eredménye:
A kerület-átmérő módszerrel elkészített Excel diagramok az 6. ábrán láthatók.

6. ábra: Fraktáldimenziók a kerület és az átmérő függvényében

A fraktálanalízis értékeket a mélység
függvényében is ábrázoltam (7. ábra).
Ennél a módszernél megfigyelhető,
hogy a milonitos zóna közepe felé,
vagyis a leginkább igénybe vett rész
felé a kvarcszemcsék kerülete és átmérője is csökken, ezért a fraktáldimenzió értékek is csökkennek az
erőteljes nyíráson átesett terület felé.
A zóna külső részén 1,16-os a fraktáldimenzió, a középső részen 1,15-re
csökken, kifelé haladva nő, 1,16, majd
1,21. A gneiszből vett mintában a
fraktáldimenzió érték 1,16.

7. ábra: Fraktáldimenziók a mélység
függvényében
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A „box counting” módszer alapján készült Excel táblázatok a 8. ábrán láthatóak.

8. ábra: Fraktáldimenziók a „box counting” módszerrel

Ezeket az értékeket is összegeztem és
a mélység függvényében ábrázoltam
a fraktáldimenziókat (9. ábra). Ezt a
módszert használva egyre nagyobb
dimenzió értékeket kapunk, ha nő a
kvarcszemcsék csipkézettsége (A milonitosodott réteg felső részén a fraktáldimenzió érték 1,35; a középső
részen 1,41; lefelé haladva először
1,43-ra nő, majd 1,42-re csökken. A
gneiszből vett mintán a fraktáldimenzió érték 1,35). A csipkézettség
viszont a kőzetre ható nyírással nő.

9. ábra: Fraktáldimenzók a mélység
függvényében
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Mivel a milonitos réteg közepét éri a legnagyobb nyíró erő, ezért a középső részen
lesznek a legnagyobbak, a széle felé haladva pedig egyre kisebbek lesznek a fraktáldimenzió értékek. Ez az összefüggés megfigyelhető a 9. ábrán.
A fraktálanalízis értelmezése:
A kőzetmintákból kiválasztott 100 – 100 kvarcszemcse átmérő és kerület adataiból kiszámított fraktáldimenzió értékek összefüggésben állnak a kőzetet ért alakváltozással és a deformáció hőmérsékletével. Ha ismerjük azt a hőmérsékletet,
amin a deformáció végbement, valamint ismerjük a fraktáldimenzió értékeket,
akkor meg tudjuk határozni a kőzetet ért alakváltozás mértékét.
Török (1996; 2001) mérései alapján 450-500 °C-os intervallumot ad meg a
metamorfózis hőmérsékletének. A számítások során ennek az intervallumnak a
középértékét vettem. (Takahashi et.al (1998) módszerénél a hőmérséklet adatokat kelvinben kell megadni). A fraktáldimenzió értékeket a 6. ábra szemlélteti. A
milonitos zóna felső részében D=1,16 a fraktáldimenzió, ehhez az értékhez 10-8,1
sec-1 alakváltozás (10. ábra) tartozik.

10. ábra: Összefüggés a fraktáldimenziók és a deformációs körülmények között (Takahashi et.al 1998 után átdolgozva)

A zóna középső, legjobban igénybevett részén a fraktáldimenzió 1,15; ezt a
részt 10-8,3 sec-1 alakváltozás érte. A milonitos réteg alsó, erőteljesen elnyírt részén
a fraktáldimenzió szintén 1,16; tehát itt is 10-8,1 sec-1 volt az alakváltozás mértéke.
A zóna legalsó, kevésbé elnyírt részén 1,21-es fraktáldimenzió értéket találunk,
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ehhez az értékhez 10-7,6 sec-1 mértékű alakváltozás tartozik. Megmértem a nyírást
nem szenvedett gneiszes rész fraktáldimenzióját is, itt 1,16-os értéket kaptam,
amihez 10-8,1 sec-1 alakváltozás kapcsolható.
Irodalomjegyzék:
Takahashi, M., Nagahama, H. (2003): Fractal dimensions of recrystallized quartz grain
boundaries and grain fabrics. – The Arabian Journal of Science and Engineering. Vol.
28. 1C.
Takahashi, M., Nagahama, H., Masuda, T. & Fujimura, A. (1998): Fractal analysis of experimentally, dynamically recrystallized quartz grains and its possible application as a
strain rate meter – Journal of Structural Geology, Vol. 20, No. 2/3, pp 269 – 275.
Tél T. & Gruiz M. (2002): Kaotikus dinamika – Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Török K. (1996): High pressure/low temperature metamorphism of the Kő-hegy gneiss
(Sopron), W-Hungary: phengite barometry and fluid inclusions. – Eur J. Mineral. 8.
917-925.
Török K. (2001): Multiple fluid migration events in the Sopron Gneisses during the Alpine high-pressure metamorphism, as recorded by bulk-rock and mineral chemistry
and fluid inclusions – N. Jb. Miner. Abh. 177/1. 1–36.
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ZIVATAROK MEGFIGYELÉSE EGYHÁZASRÁDÓCON
ÉS KÖRNYÉKÉN
Hérincs Dávid

Bevezetés
Jómagam a 2000-es évek eleje óta érdeklődök az időjárás, és ezen belül a zivatarok iránt, és 2007 óta végzem rendszeres megfigyelésüket. Ezeket a Vas megyei Egyházasrádócon végeztem, mely Szombathelytől körülbelül 20 km-rel délre
található. A megfigyelésekhez a legfőbb indíttatást egy 2000 nyarán átélt, heves
zivatar adta, mely erőssége és károkozása révén motivációt adott, hogy jobban
megismerjem ezen jelenségeket, a tulajdonságaikat, illetve előre jelezhetőségüket. A dolgozatom célja, hogy bemutassam a zivatarokat és a hozzájuk kapcsolódó időjárási jelenségeket, illetve a saját észleléseimet, és ezt később oktatási vagy
ismeretterjesztő célokra is fel tudjam használni.
A zivatarról általánosságban
Zivatarról akkor beszélhetünk, ha dörgés észlelhető, függetlenül attól, hogy a megfigyelési helyen éppen hullik-e csapadék, vagy nem. A klasszikus értelemben azonban akkor észlelhető zivatar, ha csapadék is hull, míg ha távoli, vagy olyan keletkező
zivatarcellából dörög, melyből még nem hull csapadék, akkor száraz zivatart kell
észlelni.
A zivatarokhoz a villámlás mellett több veszélyes kísérőjelenség is társulhat.
Ezek közül a leggyakoribbak a heves széllökések, a jégeső és a rövid idő alatt
lezúduló nagy mennyiségű csapadék, de ezen kívül a zivatarfelhőkhöz időnként felhőtölcsérek vagy tornádók is kapcsolódhatnak. A magyarországi riasztási
rendszer alapján heves zivatarnak minősül az, amelyet legalább 90 km/h-t elérő
széllökés és 2 cm átmérőjű jég kísér.
Jégeső akkor fordul elő, ha a felhőben keletkezett jégszemek elérik a talajt, és
legalább 0,5 cm átmérőjűek. Az ennél kisebb, talajt érő jégszemeket jégdarának hívják. Jégeső leginkább intenzív zivatarfelhőkben alakul ki, melyekben a feláramlás
sebessége elég nagy ahhoz, hogy a jégszemeket hosszú ideig fent tudja tartani a
felhőben. Felhőszakadás a meteorológiai definíció szerint akkor következik be, ha
legalább 30 mm csapadék hull legfeljebb fél óra alatt. Ez leginkább a heves, vagy
szinte egy helyben álló zivatarokra jellemző, melyek viszonylag ritkák. Amennyiben a csapadékhullás erőssége eléri vagy meghaladja az 1 mm/1 perc intenzitást,
abban az esetben felhőszakadás-szerű intenzitásról beszélünk. Felhőtölcsér, illetve
tornádó akkor alakul ki, ha a légkörben olyan légmozgási viszonyok uralkodnak,
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mely képesek vertikális tengelyű örvényességet létrehozni,. A tornádó kifejezést a
földet elérő felhőtölcsérre használják, míg a talajt el nem érő felhőtölcséreket tubának is szokták nevezni. Ezen jelenségeknek két fajtájukat különböztetjük meg:
mezociklonális (szupercellához kapcsolódó), és nem mezociklonális felhőtölcsérek
(alacsonyszintű nedvesség-konvergenciához - összeáramláshoz - kapcsolódnak).
Szélnyírás nélküli környezetben a zivatarok kialakításában a legjelentősebb
szerepet általában a felhajtóerő játssza, emellett azonban gyakran szükségesek egyéb kényszerhatások is, mint például talajszintű nedvesség-konvergencia,
orografikus emelés, vagy légköri front. A felhajtóerő felfelé irányuló erő, mely egy
adott légrész és a körülötte lévő levegő eltérő sűrűsége miatt alakul ki. A sűrűségkülönbség azért jön létre, mert a talaj különböző albedójú, és ezért eltérő mértékben melegszik fel. A melegebb levegőnek pedig kisebb lesz a sűrűsége, ezért
felfelé indul meg, ez az úgynevezett termikjelenség.
Amennyiben a légkörben szélnyírás van jelen, úgy a felhajtóerővel szemben
már az lesz a zivatarképződés legfőbb befolyásolója. A szélnyíráson a szél sebességének vagy irányának a magassággal bekövetkező, általában jelentős változását
értjük. A légoszlopban e két tényező általában együttesen változik. A szélnyírás
legfőbb jellemzője, hogy alacsonyszintű, horizontális tengelyű örvényességet hoz
létre, mivel a magasabb szinteken gyorsabban, és esetenként ellentétes irányban
áramlik a levegő, mint a talajfelszín közelében.
A zivataroknak alapvetően 3 fajtáját különböztetjük meg, melyek a következők: egycellás zivatar, multicellás zivatar, szupercellás zivatar. A különböző típusok legnagyobb mértékben a légkörben fennálló szélnyírástól függnek.
A legalapvetőbb zivatarok az egycellás zivatarok, melyek leggyakrabban a délutáni vagy kora esti órákban, a napsütés hatására felmelegedett levegőben fejlődnek ki.
Ezért hőzivataroknak is nevezik őket. Az ilyen típusú zivataroknak három életciklusát különbözetjük meg. Az első, fejlődési szakaszban történik meg a zivatarfelhőzet
kialakulása. Ez a folyamat körülbelül 15 percig tart, és ezalatt a felhőben végig feláramlás uralkodik. A folyamat során közepesen fejlett gomolyokból (Cumulus mediocris – Cu med) tornyos gomolyfelhő (Cumulus congestus – Cu con), majd csupasz
zivatarfelhő (Cumulonimbus calvus – Cb cal) fejlődik ki. Ekkor már kialakulnak a
felhőben a vízcseppek, illetve a 0 °C-os szint felett megjelennek a túlhűlt vízcseppek,
később pedig a jégkristályok és a jégszemkezdemények is. Ezzel egy időben általában
már kialakulnak a felhőben a nagyobb méretű csapadékelemek, melyek súlyuknál
fogva nem képesek a feláramlással tovább emelkedni. Az egyre több lefelé mozgó
csapadékelem végül már elégséges lesz ahhoz, hogy a felhő egy részén a feláramlást
leáramlásba fordítsa, és megindul a csapadékhullás. Innentől beszélünk a zivatar érett
stádiumáról. Ez a szakasz addig tart, míg a felhő teljes területén a leáramlás veszi át
a szerepet, mely körülbelül 30 perc alatt megy végbe. A folyamatos csapadékképződés létrehozza a felhőben a töltéseket és azok eloszlását, így ekkor kezdődik meg az
elektromos aktivitás is. Az egycellás zivatarokat ebben a fázisban általában intenzív
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csapadékhullás jellemzi, és időnként jégeső is előfordul. A leáramlás egy, a környezeténél hidegebb légtestet hoz létre, mely a talajt elérve oldalirányban szétterül, ezt
hívják zivataros kifutófrontnak, vagy másként gust frontnak. Ez fokozatosan elvágja
a meleg, nedves levegő utánpótlását a feláramlástól, mely így egyre kisebb területen
lesz jelen a felhőben. Amikor a feláramlás teljesen megszűnik, elérkezik az utolsó,
feloszlási stádium, melynek ideje többnyire 15-30 perc között változik. Ebben a szakaszban folyamatosan gyengül, majd meg is szűnik mind a csapadékhullás, mind az
elektromos tevékenység. A zivatarfelhőzetből csak a réteges gomolyfelhőzet, illetve
az üllő marad fent. A multicellás zivatarok különböző stádiumú egycellás zivatarok
rendszereként jönnek létre, melyben haladási irány szerint elől vannak a fejlődőd,
míg hátul leépülő gócok. A szupercellák különböznek ezektől, ugyanis nekik sajátos,
örvénylő áramlási rendszerük van, jól meghatározott vizuális és időbeli kritériumokkal.
Saját megfigyelések
Zivatarok legnagyobb gyakorisággal a nyári hónapokban, ezen belül júniusban és
júliusban fordultak elő, mely jól tükrözi a térség éghajlati adottságait. A vizsgált
6 éves intervallumban a száraz zivataros napok száma a nyári hónapokban hozzávetőlegesen 35-50 %-a volt a csapadékos zivatarokénak, míg a zivatarszezon
elején és végén hasonlóan kis gyakorisággal fordult elő mindkét típus. Az első
zivatar leggyakrabban márciusban vagy áprilisban, de 2007-ben csak májusban
alakult ki. Az utolsó zivatarok időpontja általában szeptemberre vagy októbere
volt tehető, de 2010-ben augusztus után már nem volt zivatar, míg 2009-ben még
decemberben is előfordult. A száraz és csapadékkal járó zivatarokat összegezve
(1. ábra) elmondható, hogy a zivatarok száma a szombathelyi éghajlati átlagnak
megfelelően 30-32 nap közelében van, a 6 év átlaga 34,0 nap.

1. ábra
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Az alábbiakban 3, a dolgozatban szereplő esettanulmány rövid leírása olvasható.
Hőzivatar Egyházasrádóctól keletre 2008. július 2-án:
Június végén Európában zonális áramlás volt jellemző, melyben gyorsan követték
egymást a mérsékelt övi ciklonok nyugatról kelet felé haladva. Július 1-jén azonban egy anticiklonális híd épült ki Közép- és Észak-Európa felett, miközben Nyugat-Európát egy kimélyülő ciklon frontrendszere érte el, melynek előoldalán a
Földközi-tenger térségétől nedves, labilis levegő áramlott észak felé. A két légtömeg
határa 2-án már Kelet-Ausztriában húzódott, majd a nap második felében elérte
Nyugat-Magyarországot is. A légállapotnak megfelelően Egyházasrádóc környékén
délután már kialakultak gomolyfelhők, de ezek még hamar szétestek a légkör magasabb részeiben található kiszáradás miatt. A késő délutáni órákban Egyházasrádóctól kissé keletre, hozzávetőlegesen a Rába és a Kemeneshát térségében kifejlődött
egy lokális alacsonyszintű nedvesség-konvergencia, mely területén tartósan fennmaradtak a gomolyfelhők. A javuló nedvességviszonyok és a növekedő labilitás jeléül 6 óra után a konvergencia mentén egy magasra tornyosuló gomolyfelhő (Cu
con) képződött, ami körülbelül fél óra kifejlett egycellás zivatarfelhővé fejlődött (Cb
cap inc). A radarmérések alapján fél 7 körül indult meg a felhőből a csapadékhullás, mely 7 órára érte el csúcspontját. Ebben az időben egy dörgés is hallatszott, de
további elektromos aktivitás nem kísérte a zivatart. Ezt követően a feláramlási fázis
rövidesen teljesen megszűnt a felhőben, vagyis feloszló stádiumba lépett a zivatar,
és a radarmérések szerint fél 8 után meg is szűnt benne a csapadékhullás.
Mivel a magasban meglehetősen csekély volt a szélsebesség, a zivatar szinte egy
helyben állt. Emiatt az érintett területen jelentős mennyiségű csapadék hullott belőle, és jégeső is előfordult. A 2. ábra a zivatar fejlődő és érett stádiumát mutatja.

2. ábra
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Kettéváló szupercella 2011. július 14-én
Július 14-én egy lassú mozgású hidegfront haladt át felettünk, mely az Alpok felett hullámot vetett, és a déli felén egy sekély mediterrán peremciklon alakult ki
Észak-Olaszország felett. A front előtt a magasban délnyugat felől nedves, meleg levegő áramlott fölénk, de az alacsonyabb szinteken Nyugat-Magyarországon reggelre
már északira fordult a szél, és ezzel hűvösebb, stabilisabb levegő szivárgott be a térségbe. Ez a helyzet nagy szélnyírást eredményezett, mely a jelentős labilitással párosulva szupercellás zivatarok esélyét vetítette elő a front mentén. A talaj közelében
Egyházasrádócon is északira forduló a szél a kora délelőtti órákban, így bár egész délelőtt sütött a nap, és 29 °C-ig melegedett fel a levegő, talajalapú felhőképződés nem
alakult ki. A középmagas szinteken azonban időnként már megjelentek kisebb tornyos gomolyfelhők (Ac cas), melyek jelezték, hogy a légkör azon részén nedves, labilis légállapot uralkodik. A késő délelőtti órákra az alacsonyszinten kifutó hidegfront
vonala elérte Északkelet-Szlovéniát, de ott az Olaszország felől közeledő sekély peremciklon hatására megállt, és hullámot vetett. Ennek köszönhetően abban a térségben jelentős talajszintű nedvesség-konvergencia jött létre, és emellett kis mértékben
a térség orográfiai viszonyai is elősegítették a zivatarképződést. A kedvező feltételek
hatására fél 12 után egy kisebb méretű csapadéktömb alakult ki Szlovénia északkeleti részén, mely kb. negyed óra alatt szupercellás zivatarrá fejlődött. Az északkelet
felé haladó cella negyed 1-kor érte el a magyar határt, majd az országába belépve
fokozatosan kettévált. A szupercellák háromnegyed 1-re már megközelítek Egyházasrádócot. A bal oldali LP szupercellás tag a falutól nyugatra vonult el, miközben
egyre jobban elkülönült a másik cellától. Ezzel együtt azonban lassanként gyengült
is. Felhőzetének struktúrája azonban kissé szervezettebb és jobban megfigyelhető
lett, a feláramlási alap felett feltűnt a fő feláramlási torony is, illetve a felhőzet alján
egy erősen lesimult jellegű, tépett aljú falfelhő is kifejlődött (3. ábra).

3. ábra
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A másik, klasszikus jellegű szupercella egyenesen Egyházasrádóc felé haladt.
Ezt kiterjedtebb csapadékhullás kísérte, mely már a felhő elnyíródó üllőjéből
megkezdődött a zivatar fő részének érkezése előtt. Ehhez a szupercellához kissé
nagyobb méretű, kerek feláramlási alap kapcsolódott (4. ábra), de itt a csapadékhullás miatt a felhőzet többi része nem volt megfigyelhető. A zivatar átvonulását
többnyire mérsékelt intenzitású záporeső kísérte, de rövid ideig kisebb méretű
jégeső is hullott. A zivatartevékenység viszont aktív volt.

4. ábra

Közeli zivatar nem mezociklonális felhőtölcsérrel 2011. április 30-án
Április végén a Földközi-tenger déli medencéje felett egy mediterrán ciklon alakult ki, miközben Észak-Európa fokozatosan anticiklonális hatások alá került.
A hónap utolsó napjaira az eredeti mediterrán ciklon feloszlott, de Dél-Európában továbbra is alacsony maradt a légnyomás, illetve a sekély ciklonális mező
Közép-Európára is kiterjedt. Ennek a bárikus mocsárhelyzetnek is nevezett nyomási eloszlásnak megfelelően kelet-délkelet felől nagy nedvességtartalmú, labilis levegő áramlott Magyarország fölé, mely nagy területen kedvezett záporok,
zivatarok kialakulásához. Április 24-étől május 1-jéig az országban többfelé előfordult konvektív csapadék, majd utóbbi napon egy hidegfront vetett véget a záporos időnek. Egyházasrádócon és környékén április 30-án a korábbi napokban
hullott jelentős csapadéknak köszönhetően a talaj nedvességtartalma jelentősen
megnőtt, így miután késő délelőtt csökkent a felhőzet, a besugárzás hatására hamar gomolyfelhő-képződés kezdődött. A kora délutáni órákban Egyházasrádóctól keletre egy alacsonyszintű nedvesség-konvergencia alakult ki, mely mentén
zivatarok keletkeztek. A zivatarképződés Egyházasrádócról jól végigkövethető
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volt. A közeledő konvergencia mentén 15 óra után alakultak ki az első, még közepes fejlettségű gomolyok (Cu med), melyekből később két nagyobb gomolycsoport (Cu con) maradt fenn a falutól északkeletre és délkeletre. A délkeleti
góc fejlődése kevésbé volt látható az előtte lévő felhőzet miatt, de a másik cella
kialakuló státusza remekül megfigyelhető volt. Ez a felhőtömb 16 óra körül üllőt
növesztve zivatarfelhővé alakult (Cb cap inc). Mivel a tartósan fennálló és lassan
mozgó konvergencia kedvezett a vertikális tengelyű örvényesség kialakulásának,
így esélyes volt nem mezociklonális felhőtölcsér kialakulása, melyhez ekkorra
már a labilitás mértéke is elégségesnek bizonyult. A jelenség végül realizálódott
is, ugyanis az északkeleti cella mentén egy rövid életű, nem mezociklonális tuba
alakult ki (5. ábra), mely a felhőalap-föld távolság körülbelül 40 %-áig nyúlt le,
majd néhány perc múlva visszahúzódott. A következő órákban végül Egyházasrádóc felett is áthaladt a konvergencia-zóna, de a falut a rajta kialakuló záporok,
zivatarok csak érintették.

5. ábra

Összegzés:
A vizsgált időszakban összesen 204 csapadékkal járó vagy száraz zivatart sikerült
dokumentálnom. Ezek többségségről előre eltervezett megfigyelés során fényképfelvételeket is készítettem Egyházasrádócon való át-, vagy a település közelében történő elhaladásuk során. Az ezen megfigyelésekből összeállított anyagot a
továbbiakban szeretném oktatás vagy ismeretterjesztés céljából felhasználni, mivel az emberek többsége tapasztalataim szerint nem ismeri a zivatarokkal, mint
veszélyes időjárási jelenségekkel kapcsolatos alapfogalmakat, jelenségeket. Véleményem szerint a dolgozatot az egyetemi oktatásban főként a meteorológiai
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jellegű tárgyakat is tartalmazó alapszakokon (elsősorban földrajz, fizika) lehetne
felhasználni, míg kissé leegyszerűsített formában középiskolák számára is megfelelő lenne. Emellett a témában tervezem több ismeretterjesztő előadás összeállítását is, melyek alapjait már el is készítettem. Ezek az előadások általános- és
középiskolákban hangzanának el. Hosszabb távú terveim között pedig szerepel
egy, a megfigyeléseimből összeállított adatbázis elkészítése is, ehhez azonban
még több éves észlelői munkára lesz szükségem.
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A STRUNJANI FLIS PART FEJLŐDÉSE
Kéri Péter
Nyugat-magyarországi Egyetem, Természettudományi Kar

Bevezetés
Az Adriával határos országok közül Szlovéniának van a második legrövidebb tengerpartja. Mindössze 43,157 km hosszú. Lényegében az Isztriai félsziget É-i partszakaszát foglalja magába. Legnyugatibb pontja a Pirani-félsziget, a legkeletibb
pedig a Koperi-öböl. A szlovén partszakasz az Adria összes más partjával együtt
folyamatosan változik. Az Adria Ny-i része emelkedik, a K-i része pedig süllyed.
Ennek megfelelően, a teljes szlovén szakaszon megfigyelhető flis fal pusztulásának jelenleg is megvannak a feltételei. Jelen tanulmányban ezen partszakasz két
részének (1. ábra) a partfejlődésével foglalkozunk.
Munkánk célja, egyrészt egy átfogó leírás készítése a vizsgált partszakaszról,
annak morfológiájáról és a partot alakító folyamatokról. Másrészt, hogy a flis kőzetrétegeinek anyagvizsgálatával, és ezen adatok illetve, a partot alakító hatások
összevetésével, feltárjuk és bemutassuk a terület partfejlődését.
Az általunk vizsgált területen a part tagolatlan és a partfal magas. Meredeksége 70º
és 90 º közötti. Magassága átlagosan 20-30 méter, de helyenként eléri a 80 métert is.
A különböző mozgó víztömegek által végzett pusztító és építő munkát, abráziónak nevezik. A rombolás nem csak a hullámverés közvetlen pusztító hatásaiban
mutatkozik meg, de ez a legjelentősebb. Mellette a tengervíz kémiai hatása a tengerjárás és a tengeri áramlások is jelentősek.
A flisről és több részletes munka is készült. (BOUMA, A.H. 1962, SENES, J.
1967, VASSZOJEVICS, N. B. 1960).
A flis összletekben úgynevezett ciklusok különíthetők el. Egy ciklus, egy zagyár során kialakult rétegek sorozata. Egy ciklusban jól elkülöníthetően váltakoznak a durva, közepes és finom szemcsenagyságú rétegek. Egy-egy ciklusban
lentről felfelé egyre finomabb szemcsenagyság jellemző. Az üledékszemcsék ilyen
elrendeződését nevezi az irodalom normál gradált rétegzettségnek. Míg a gradált
rétegzés a flisciklusok alsó durvább rétegeit jellemzi a felső finomabb részeken
lamináció figyelhető meg. A. H. BOUMA (1962) szerint a 0,5 cm-nél vékonyabb
finomszemű üledékrétegeit nevezzük laminának. A laminációt a szemcsenagyság
és az ásványi összetétel változása okozza. Fontos megemlíteni azt is, hogy nem
jellemzőek a flisben sem laterális, sem vertikális irányban a hirtelen litológiai változások.
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1. ábra A Szlovén tengerparton vizsgált területek

A part morfológiája

2.ábra Elvi keresztszelvény a partfalról
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A part nagyformái az abráziós
partfal és annak előterében, hoszszú fejlődés során kialakult abráziós terasz (2. ábra). Az abráziós
teraszokat a keletkezésük ideje
szerint két csoportra osztjuk. Vannak korábban kialakult ma már
abráziósan nem fejlődő, részben
elpusztult vagy pusztuló fosszilis
teraszokra és aktív recens abráziós
teraszokra.
Az egymás felett elhelyezkedő
korábban kialakult teraszok alakítják ki a fal helyenként lépcsőzetes morfológiáját (3.ábra). A
fosszilis teraszok a magasabb tengerszinteknél alakultak ki, amikor csak a fal felsőbb része hátrált.
Ezek a formák enyhébb lejtésű
partfalrészek. Szélességük 4-6 m.

Egyes helyeken az abráziós teraszok nem figyelhetőek meg teljes szélességükben,
mert azokat törmelék borítja. A jelenleg is fejlődő, recens teraszok sekély lejtésűek amelyek alsó felületét abráziós kavicsok és omlásos tömbök fednek be. A recens
teraszok jelenleg is fejlődnek, vagy fejlődhetnek a partfal hátrálása során. A tenger
által borított részen, a vízszint fokozatosan mélyül, majd a parttól 30-35m-re hirtelen megnő a vízmélység. Feltehetően itt ér véget az abráziós terasz és kezdődik egy
korábbi – alacsonyabb tengerszintnél kialakult – fosszilis abráziós partfal.
Az abráziós terasz nem csak szélesedik, hanem felszíne is pusztul. Ennek során azon kisebb formák képződnek.

3.ábra Elvi keresztszelvény a lépcsős szerkezetű partfalról

A vizsgált partszakasz kis formái
Ezek a formák – amelyek előfordulhatnak a partfalon vagy az abráziós teraszon
– egyaránt, kialakulásuk szerint csoportosíthatók. Elkülöníthetők az abrázió által kialakított formák, a tömegmozgások során (omlások) képződő formák, valamint a part kőzetein lezajló oldódás során létrejövő formák.
Abráziós formák
Abráziós színlők
A színlők (fülkék) az abráziós partfalon helyezkednek el különböző magasságokban. Két fő csoportjukat különíttük el aszerint, hogy a jelenkorban is fejlődnek-e
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(1. kép) vagy nem (2. kép). Előbbiek a recens, utóbbiak a fosszilis színlők. Mindkét
típuson belül, morfológiájuk szerint két altípus különíthető el. Előfordulnak vízszintes és ferde helyzetű színlők.

1. kép Vízszintes helyzetű recens színlők

2. kép Ferde helyzetű fosszilis színlők

Vízszintes helyzetű színlők ott alakulnak ki, ahol a flis rétegei is vízszintes
helyzetűek, míg a ferdék ott, ahol a flis rétegek is ferdék. A színlők nagy sűrűségben fejlődnek ki a partfalon. Számuk egyes helyeken a százat is elérheti. Kiterjedésük attól függ, hogy adott magasságban milyen vastagok a kevésbé ellenálló
abráziósan pusztuló rétegek. Néhány cm-től akár méteres nagyságrendig is terjedhet a magasságuk. Előfordulhatnak csoportosan (színlősorok) vagy magányosan. A magányosak nagyobb magasságúak. Ez utóbbiak a színlősorok egymásba
kapcsolódása során képződnek, miután az azokat elválasztó ellenállóbb rétegek
leomlanak. E formáknál, a nagyobb (1-2 m magas) színlő belsejét kisebb színlők
tagolják. Ezek az összetett színlők, amelyek gyakorisága kisebb.
A színlők mélysége változatos, néhány cm-től legfeljebb 1 m-ig terjedhet.
Oldalirányban több m-es kiterjedésűek lehetnek (a vizsgáltak közül a legkiterjedtebb kb. 15 m hosszú). Ugyanabban a szintben a színlők több helyen is kifejlődhetnek. A színlővégeket gyakran a fedőrétegről lehullott törmelékdarabok
bélelik.
Párkányok
Párkányoknak nevezzük a partfal síkjából kiemelkedő rétegfejeket. Ezek a partfal fejlődése során az ellenállóbb rétegekből alakulnak ki. A vizsgált szakaszon a
partfal teljes területén megfigyelhetőek a különböző méretű párkányok. Akárcsak a színlők, a párkányok is lehetnek vízszintesek vagy ferde helyzetűek. A párkányok szélesedése a fedő és fekü rétegek lepusztulása során történik. Peremük
egyes esetekben „fűrészfogasan” tagolt (3. kép).
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3. kép Fűrészfogas peremű párkány

Evorziós üstök
Az evorziós üstök az abráziós teraszon lévő omladék tömbökön helyezkednek el.
Az üstök gyakorisága (sűrűsége) nem nagy. Oldalirányú kiterjedésük 5-20 cm,
mélységük 2-5 cm körüli. Elrendeződésük szabálytalan. Talpukon megtalálható
a kialakulásukat okozó abráziós kavics. Kialakulásuk a mai, vagy a maihoz közeli
tengerszintnél történhetett. Fejlődésük akkor történik, amikor a dagályt követően
vízágak áramolnak a visszahúzódó tengervíz irányába.
Omlásos formák
Omladékhalmok
Omladékhalmok megfigyelhetőek a teljes vizsgált területen. Azokat az omlás
során képződött formákat nevezzük így, amelyek egyik oldalukkal a partfalnak
támaszkodnak. Mind hosszanti kiterjedésűk, mind magasságuk, mind pedig dőlésszögük, igen változatos. Kialakulhatnak a párkányokon és az abráziós teraszokon is. A régebben kialakult omladékhalmokon már növényzet fejlődött ki. A
halmokat felépítő omladék szemcsenagysága kicsi. A halmok hosszanti kiterjedése néhány métertől több 10 m-ig terjedhet. Magasságuk néhány dm és 20-25 m
között lehet. Legnagyobb meredekségük elérheti a 70-75º-ot. Az omladékhalmokat szinte mindenhol a csapásirányukra merőleges meredek falú esőbarázdák és
vízmosásos árkok tagolják fel (4. kép).
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Omlásos tömbök
A tömbök (5 kép) az abráziós teraszon találhatóak. A partfalon lévő különböző
vastagságú párkányok leomlásából keletkeznek. Méretük 10-20 cm-től az 1-2
m-es nagyságig terjed. A nagyobb méretű és magasabb mésztartalmú tömbök
felszíne és oldalai karrosodnak. A tömbök abráziósan pusztulnak tovább.

4. kép Vízmosásos árkok

5. kép Omlásos tömbök

Omlások sebhelyei
Ezek elsősorban az ellenállóbb rétegek fejénél figyelhetők meg. Tehát egykori
párkányok pusztulásával jöttek létre. Kialakulásuk a rétegek oldásos-omlásos
lepusztulása során történik. Az omlási sebhely alakja változatos. Egyes helyeken az így kialakult felület belesimul a falba, tehát nem is alakul ki a bemélyedés. Más helyeken viszont igen. Ezeknek az átmérője és mélysége néhány
cm-től néhány m-ig is terjedhet.
Az omlások sebhelyei megjelenhetnek magányosan vagy sebhelysorozatként. Ez utóbbi jellemzi a „fűrészfogasan” tagolt párkányokat. Kialakulásuk során először kioldódik a párkányok mésztartalma, majd a fellazult rétegrészlet
kisebb-nagyobb darabokban leomladozik (ld. alább).
Oldásos formák
Az oldásos eredetű formák a karrformák csoportjába tartoznak. Sűrűségük
nem nagy. Gyakran egyesével fordulnak elő. Ott alakulnak ki, ahol a flis nagyobb mésztartalmú összletei előbukkannak az abráziós teraszon. Kialakulásuk
másik feltétele, hogy ezeket a felszíneket érje a csapadék. A flis ezen előbukkanásai rendszerint kis dőlésű réteglapos felszínek. A karrformák ismertetését
VERESS M. (1995, 2006, 2007) a karrokat bemutató munkáinak felhasználásával végeztük el.
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Madáritatók
A madáritatók tálszerű mélyedések. Az omlásos tömbök vízszintes felszínén
és közel függőleges oldalain is megfigyelhetőek. Sűrűségük közepes. Átmérőjük változó, néhány cm-től dm-es nagyságrendig terjed, legnagyobb mélységük
10-15 cm. Alakjuk változatos, többnyire szabálytalan. Némelyikhez túlfolyási
vályúk kapcsolódnak.
Gyűszűkarr
A gyűszűkarrok kis méretű (1-2 cm) kehelyszerű képződmények a kőzettömb
felszínén. Kialakulásuk feltehetően az esőcseppek becsapódása nyomán történik. A vizsgált területen sűrűségük kicsi.
Hasadékkarok
A hasadékkarrok néhány cm szélességű, néhány dm mélységű és néhány m
hosszúságú, függőleges oldalfalakkal határolt, egymással párhuzamos hasadékok a kőzettömbök felszínén (6. kép).
Vályúk
A vályúk néhány m hosszú csatornák a kőzettömbök felszínén (6. kép). A tipikus vályútól különböznek mivel nem lefolyástalan formák. Esetleg nagyméretű
rillenkarrok, ahol a rovátkák nem nagy sűrűségben fejlődtek ki.
Rácskarr
Ezek a karrformák a vízszintes illetve a kis dőlésszögű réteglapok felszínén alakulnak ki. A formákat egymásra közel merőleges hasadékok rendszere alkotja.
A megfigyelt rácskarrok hasadékai alaprajzban többnyire szabálytalan lefutásúak (6. kép). A hasadékok mélysége változatos. A vizsgált területen mindössze
egy helyen figyeltünk meg ezeket a formákat de itt a sűrűségük nagy.
Réteghézagkarr
Ezek az oldásos formák a magas mésztartalmú kőzettömbök oldalán, vagy a
fal lépcsőinek lépcsőhomlokánál figyelhetőek meg. Akárcsak a rétegek a réteghézagkarrok is egymással párhuzamosan helyezkednek el.
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6. kép Hasadékkarrok
Jelmagyarázat: 1.hasadékkarr, 2.vályú, 3.rácskarr

Módszerek
A kutatási módszereink között szerepelt a terepi megfigyelés, mintavételezés a
partfal rétegeiből, keresztszelvények felvétele és a minták anyagvizsgálata.
A kőzet mintavételek helyét jól kellett megválasztani, mivel csak viszonylag
kevés minta anyagvizsgálatára volt lehetőségünk. Igyekeztünk minél jellegzetesebb helyeket találni. A mintavételi helyeknek olyan rétegeket választottunk ki,
amelyek segítségével a partfejlődés minél teljesebben mutatható be.
A mintavételi helyeken keresztszelvényeket vettünk fel a partfalról. Emellett a
magas, nehezen megközelíthető partfalszakaszokon ahol erre nem volt lehetőség
keresztszelvény- rajzokat, vázlatokat készítettünk.
A minták anyagvizsgálata röntgendiffrakciós vizsgálati módszerrel, a MÁFI
Röntgenlaboratóriumában, Philips PW 1710 diffraktométerrel, ill. a hozzá csatlakoztatott XDB Power Diffraction Phase Analytical System 2.7 version számítógépes vezérlő és kiértékelő rendszerrel történt, a következő felvételi körülmények
között:
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• Cu-antikatód,
• 40 kV és 30 mA csőáram,
• grafitmonokromátor,
• goniométersebesség 2°/perc,
• mérési tartomány 2¯66o 2È.
Az ásványok specifikus reflexióinak JCPDS korundfaktorai (I0/I), ill. laboratóriumi kalibrálások alapján meghatározott faktorok alkalmazásával, számítógépes
program segítségével határozták meg a mintában lévő ásványok arányait.
Összesen 10 helyen történt mintavétel. Ezeken a helyeken összesen 24 mintát
vettünk. 7 helyszín 15 mintával a Fiesa-Strunjan partszakaszra míg, 3 helyszín 9
mintával a nemzeti park területére (2. kép) esett. Az ásványok, mintákban kimutatott százalékos értékeit átlagoltuk.

1.kép Mintavételi helyek
a Fiesa-Strunjan partszakaszon

2.kép Mintavételi helyek
a Strunjani Nemzeti Park területén

A minták összetétele
Az 1. táblázat látható adatok összehasonlításánál a legszembetűnőbb az, hogy a mintákban a kalcit a magas Si tartalmú ásványok (kvarc, káliföldpát, plagioklász) valamint az agyagásványok jelentős mennyiségben vannak jelen. A kiértékelésnél ezen
ásványok százalékos részesedéseit hasonlítottuk össze. A egyes mintavételi helyek
egyedi vizsgálata mellett összehasonlítottuk egymással a Strunjani Nemzeti Parkban és a Fiesa-Strunjan partszakaszon vett mintákban az említett ásványok arányát.
Fiesa-Strunjan
A legnagyobb mennyiségben a kalcit van jelen (51,93%), közepes a magas Si tartalmú ásványok mennyisége (30,06%), végül a legkisebb részesedése az agyagásványoknak van (16,86%).
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A Strunjani Nemzeti Park
Itt is a kalcit részesedése a legnagyobb (61,55%) ezt követik a magas Si tartalmú ásványok (19%) és a legkisebb részesedése az agyagásványoknak van itt is (16,33%).
Megállapítható, hogy az agyagásványok azonos arányban vannak jelen itt, mint
a Fiesa-Strunjan szakaszon, azonban a magas Si tartalmú ásványok aránya csökken
a kalcit javára.
Az anyagvizsgálatok során nyert eredményeket minden egyes mintavételi helyen a keresztszelvények és a helyszíni fotók segítségével értékeltük. Összefüggéseket kerestünk a morfológia és az anyagi összetétel között majd ezekből
következtettünk a partfejlődés folyamatára. Egy ilyen mintavételi hely kiértékelését mutatjuk be.
Fiesa-Strunjan szakasz 3. sz. mintavételi hely
Ez a mintavételi hely a Fiesa és Strunjan közötti öböl NY-i elvégződésénél található (2. ábra). Itt 4 db mintát vettünk 4 különböző rétegből. A vizsgált rétegek
más-más ciklusokban helyezkednek el. A mintavételi helyről keresztszelvényt is
készítettünk (1. kép).
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1.táblázat A minták ásványi összetétele
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A 8. sz. mintát az abráziós terasztól számított 2 m-es magasságból vettem. Ebben a magasságban a ciklusok vastagsága kicsi (néhány cm). A mintát egy ciklus
ellenállóbb rétegéből emeltük ki (3.ábra). Ebben a magasságban elsősorban omlással fejlődik a fal, mivel megfigyeléseink alapján csak nagy viharok idején érik
hullámok ezeket a rétegeket. Akkor sem túl nagy intenzitással. A mintában kimutatott ásványok részesedése átlagosnak mondható.

8. sz . minta helye
6. sz. minta helye

5. sz. minta helye

12. sz. minta helye

2.ábra A 3. sz. mintavételi hely keresztszelvénye

A 6. sz. mintát kb. 1,5 m magasságban vettük egy vastagabb ellenállóbb rétegből
(3.ábra). A mintában az Si tartalmú ásványok részesedése átlag alatti (21%), a kalcit
magasabb (68%), az agyagásványok szintén az átlagnál alacsonyabb részarányban
vannak jelen .
Az 5. sz. minta az abráziós teraszhoz viszonyítva 80 cm-es magasságból származik. Az itt megfigyelhető abráziós színlő legmélyebb pontjából. A falnak ezen
a részén egy nagyobb vastagságú flisciklus figyelhető meg (3. ábra). A mintavétel
ennek a ciklusnak a felsőbb részéből történt. Az Si tartalmú ásványok részesedése
átlag alatti (17%), a kalcit részesedése átlagos (54%), az agyagásványok részaránya
viszont jelentősen az átlag feletti (31%). Ez a magas agyagtartalmú és így kevésbé
ellenálló réteg szinte kizárólagosan abráziósan fejlődik.
A 12. sz. mintavétel a nagy összetett színlő egy alsóbb helyzetű flisciklusából
történt (3.ábra). A kalcit részarány átlag alatti (44%), az agyagásványok részesedése, pedig átlagon felüli (22%). Ezen mintavételi helyen ebben a rétegben volt
a legmagasabb a magas Si tartalmú ásványok részesedése (34%). Bár hullámverésnek kitett réteg ez, mégis kevésbé pusztult le. Ez a magas Si tartamú ásvány
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részaránnyal magyarázható, amely összecementálta a réteget. Ez az abrázióval
szembeni nagy ellenállóságát okozza.
A fentiek figyelembevételével a nagyméretű összetett színlő kialakulása arra
vezethető vissza, hogy uralkodóan magas agyagtartalmú rétegek építik fel. Ez
kedvezett a kisebb abráziós színlők egyetlen nagy színlővé omladozással történő
összekapcsolódásának. A nagyméretű színlőt kisebb színlők maradványai tagolják, amelyek az ellenállóbb (magas kalcit és Si tartalmú ásvány részarány) rétegfejek különítik el egymástól.
8.számú minta:
Összetétele: Si ásványok : 30%
kalcit :
55%
agyagásványok: 15%

párkány

5.számú minta:
Összetétele: Si ásványok : 21%
kalcit :
68%
agyagásványok: 11%
6.számú minta:
Összetétele: Si ásványok : 17%
kalcit :
54%
agyagásványok: 28%

összetett
színlő

12.számú minta:
Összetétele: Si ásványok : 34%
kalcit :
44%
agyagásványok: 22%

2. ábra A 4. számú mintavételi hely

Partfejlődés
A part felépítő kőzeteinek pusztulása történhet abrázióval, tömegmozgásokkal
és oldással. Az oldásos kőzetpusztulás egyik változata a szemikarbonátos oldódás. Ekkor a kőzet szemcséit összetapasztó mészanyag kioldódik, miáltal a kőzet
szemcsékre különülve szétesik (VERESS 2004).
Az abrázió által irányított partfejlődés
Állandó tengerszintnél a partpusztulás a következőképpen történik. A magasabb
agyagtartalmú puhább réteg, vagy rétegek, mivel az abráziónak (hullámverésnek)
kevésbé állnak ellen, nagyobb mértékben pusztulnak, mint a keményebb magas
33

kvarc -és Si ásvány tartalmú rétegek. Ennek következtében színlő vagy színlősor
képződik egymás felett (2/B.ábra) abban a magasságban ameddig a hullámzás
hat. A lepusztuló anyag idővel – ha már nem tud elszállítódni a hullámzás által –
a partfal alsó részén a gravitációsan áthalmozott törmelékből omladékhalmokat
képez (2/C.ábra). Később, a színlők mélyülése miatt az ellenállóbb rétegek párkányai az alátámasztás megszűnése miatt szintén leomlanak (2/D ábra).
Partfejlődés történik akkor is, amikor a tengerszintváltozás hatására a hullámverésnek kitett zóna magassága változik (3.ábra). Ekkor nagyobb vertikális kiterjedésű partfal szakaszok pusztulnak.

A

B

A

B
1

2

2.ábra A partfejlődés vázlata változatlan tengerszintnél (A-D)
1. az abráziónak ellenálló réteg (magas kalcit és Si tartalmú ásvány tartalom)
2. az abráziónak kevésbé ellenálló rétetg (magas agyagásvány tartalom)
A. kezdeti állapot; B. színlők képződnek az agyagosabb rétegekben; C; omladékhalom képződik a
partfal alsó részén; D. az ellenálló rétegek párkányai leomladoznak
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Amikor az eusztatikus tengerszint emelkedik a kialakuló színlők vagy színlősorok víz alá kerülnek (3/ B. C. D. E. ábra) és abráziós pusztulásuk szünetel. A
színlők további mélyülése és a párkányok leomlása akkor folytatódik, amikor a
tengerszint ismét csökken, ezáltal ismét a meredek part részévé válik a korábbi
abráziós terasz (3/F. G. H. ábra). Végül a leomlások befejeződése után kialakul
egy függőleges partfal (3/I. ábra).
Abban az esetben, ha a tengerszint egy vagy több adott magasságban vizsonylagosan hosszabb ideig tartózkodott, ott szélesebb abráziós teraszok képződtek,
amelyek később, a tengerszint csökkenése után lépcsőket képeztek a falon

A

B

C

D
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E

F

G

H

1
2
I
8.ábra A partfejlődés vázlata a tengerszintváltozások során (A-I)
1. az abráziónak ellenálló réteg (magas kalcit és Si tartalmú ásvány tartalom)
2. az abráziónak kevésbé ellenálló rétetg (magas agyagásvány tartalom
A. kezdeti állapot; B-E. emelkedő tengerszint; F-H. csökkenő tengerszint; G-I. a párkányok
leomladozása; I. kialakul a függőleges partfal
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A szemikarbonátos oldódás által irányított partfejlődés
A magas kalcit tartalmú részekből miután a kalcit kioldódik a réteglapok mentén
szivárgó csapadékvíz hatására, a kőzet anyaga szétesik. Amennyiben ez a folyamat a partfal magasabb helyzetű függőleges, vagy közel függőleges részén történik, ahol a korábban az abrázióval kipreparálódott rétegfejek már leomladoztak,
akkor a magas kalcit tartalmú rétegekben alakulnak ki oldásos színlők. A szétesett
rétegtest darabjai kiperegnek, lehullnak ill. a szivárgó vizek által elszállítódnak.
Ezen oldásos színlők felett lévő agyagos, kevésbé ellenálló rétegrészletek (párkányok) leomladoznak.
A folyamat jellemzői az alábbiak:
• Egyidejűleg nem egy színlő fejlődik, hanem egymás alatt több is, attól függően, hogy a határoló térszín vizei milyen mélységig képesek a kőzetbe
hatolni.
• Ezen színlők az abráziós partfal felső részén fejlődnek ki. Ez kedvező lehetőséget teremt a partfal ellankásodásának.
• A színlő mélyülése nagyon behatárolt, miután a színlő belsejéből a fentebb
említett szállítási módok csak viszonylag kicsi távolságból képesek a keletkezett törmeléket kiszállítani. A folyamat azonban nem akad el, miután a
fedő agyagos rétege nem képes kiterjedt párkányt képezni. A színlő mélyülésével párhuzamosan végbemegy a párkányok leomladozása. A színlő mélyülése akkor akadhat el, ha a fedő réteg valamilyen oknál fogva (pl. magas
az Si tartalmú ásványok mennyisége) mégsem omlik le.
• Akkor, ha a rétegek nem vízszintesek, hanem a parttól a szárazföld belseje felé dőlnek a színlőképződés leáll. Ugyanis a ferde helyzetű réteglapok
mentén a vízszivárgás nem a part irányába történik. A színlők számottevően nem mélyülhetnek, mivel a szárazföld felé dőlő színlőkezdeményekből
az anyag nem pusztulhat ki. Színlőfejlődés csak akkor történhet ilyen esetben, ha a part felső része a csapadékvíz pusztítása miatt lankássá pusztul.
Ekkor a mésztartalmú rétegek mésztartalma kioldódhat a felszínről beszivárgó csapadékvíz hatására. Ferde helyzetű színlő kezdemények alakulnak
ki. Az itt kialakuló kicsi bemélyedések alatti agyagos rétegek azonban leomladoznak. Így a meszes összletek tovább pusztulhatnak úgy, hogy fellazult részleteik lehullnak a meredek falon. A folyamat mindaddig működik,
amíg a part felső része annyira ellankásodik, hogy a fellazult kőzetanyag
már nem képes kimozdulni eredeti helyzetéből.
A komplex partfejlődés
Ebben az esetben, a fent említett kétféle partfejlődés ugyanazon a helyen egyidejűleg végbemegy. A partfal alsó részén abráziós partfejlődés (tehát színlőképződés)
történik. A part ezáltal meredek, vagy aláhajló lesz. A meredek vagy aláhajló part
felső részén végbemehet a szemikarbonátos partfejlődés (tehát színlőképződés)
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Ahol lankás partfal alakul ki ott jellemző a sok omlás és a törmelékek. Az
ilyen partfal kialakulásának három oka is lehet. Ezek a következők:
• A partfal alsóbb részénél a hullámzás pusztítása kisebb mértékű volt. Pl.
azért, mert adott partrészletnél a hullámzás kevésbé volt intenzív. Így
lankás lesz a part olyan helyeken, ahol a part iránya és a szél iránya közel egyező. A lankás rész ott hiányzik, ahol a part irányára merőleges az
uralkodó szélirány.
• Kialakulhat ott is, ahol a partfal felső részén számottevő omlások jöttek
létre, és a leomlott anyag nem szállítódott el.
A part kevésbé pusztult, emiatt felszínén megőrizte az eredeti lankásságát.

A lejtőket az omlások anyaga is elborította.
A partszakasz további formálásában a növényzetnek és a csapadékvíznek
valamint az emberi tevékenységnek jut szerep. Az ellankásodó partfalrészeken
valamint a partfal felső szegélyén megtelepedő növényzet gyökérzete fellazítja a
kőzetet, miáltal az tovább omladozik. A lepelvízszerűen lefolyó csapadékvíz felületileg pusztítja a partot. Ott, ahol vízágak alakulnak ki esővízbarázdák majd
vízmosásos árkok képződnek, hozzájárulva ezzel a part feltagolódásához.
Következtetések
A part pusztulását a flis kőzettani sajátosságai, a betelepült magas mésztartalmú
márga összletek, a kőzet szerkezete (ferde és vízszintes rétegek, törések, vetők)
valamint az egykori vízszintingadozások szabták, illetve szabják meg. (Kiemelem, hogy a partszakasz kőzettani felépítését jelentősen befolyásolták az egykori zagyözönök kifejlődési sajátosságai.) A fentiek figyelembevételével az alábbi
partfejlődési típusokat különítettem el.
• Abráziós a partfejlődés, ahol az abrázió az agyagos összleteket lepusztította ill. lepusztítja. A kisebb színlők feletti ellenállóbb rétegek vagy a
nagy színlők feletti partrészletek leomladoznak. (Vagy mert alátámasztásukat elveszítik, vagy mert a mésztartalom kioldódik a kőzetanyagból.) A
tengerszint változások miatt ez a partfejlődés a part teljes magasságában
hathatott.
• Szemikarbonátos partfejlődés esetén az abráziónak ellenálló magas
mésztartalmú rétegek mentén jönnek létre színlők, miután mésztartalmuk kioldódását követően felaprózódnak.
• Komplex partfejlődés esetén a part alsó részét a jelenleg is ható abrázió
pusztítja míg a part felső részén szemikarbonátos partfejlődés történik.
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Abstract
A montenegrói Mamula-sziget parti karrosodását vizsgáltuk. Elkülönítettük a
part karrformáit és zónáit, oldatási vizsgálatokat végeztünk és mértük a karrosodás intenzitását. A szigeten a karrformák típusai és a part jellege (a partot felépítő rétegek helyzete) és a part kitettsége között szoros kapcsolat van. A karrok
elsősorban a réteglapos (félszigetek, öblök) szélnek kitett partrészleteken képződnek. Ilyen helyek fordulnak elő a sziget DK-i, ÉK-i és ÉNY-i részén. Kevésbé
karrosodnak a nem réteglapos (meredek, rétegfejes) partok, ilyen a sziget DNY-i
része.A réteglapok karros zónáinak kiterjedését megszabja, hogy a félszigetek különböző helyein a hullámok vizéből mennyi jut. Ezt a félsziget elvégződésének
meredeksége és a félsziget helyzetének és a szél irányának egymással bezárt szöge
szabja meg. A szigeten megfigyelt hasadékkarrokat, rinnenkarrokat madáritókat,
gyűszűkarrokat, medencéket, réteghézagkarrokat és rillenkarrokat különböző
hatások összetett rendszere alakítja ki. Ilyenek a becsapódó hullámok hatása (a
nyomásnövekedés miatt CO2 fordítódhat oldódásra, légköri CO2 kerül a vízbe), a
visszafolyó tengervíz és a csapadékvíz oldó hatása.
Kulcsszavak: karr, karros zónák, oldás, hullámzás, félsziget, öböl
1. Bevezetés
A montenegrói Mamula-sziget partjának karrosodását vizsgáltuk. Választ kerestünk arra, hogy melyek azok a hatótényezők, amelyek az oldást segítik vagy
gátolják, valamint mi játszik szerepet abban, hogy a képződött karrformák morfológiája eltérő a különböző kitettségű részeken.
A karrokat kialakulásuk szerint lehet csoportosítani. A lejtőn áramló víz hatására kizárólag csupasz térszíneken alakulnak ki a rillenkarrok, a rinnenkarrok,
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a falikarrok, a meanderkarrok, a saroknyomkarrok, a fodrok és a kagylók. A felszínről elszivárgó víz hatására jönnek létre, akár talaj alatt is a hasadékkarrok, a
rácskarrok, a madáritatók, a kürtőkarrok, a réteghézagkarrok, a kehelykarrok,
a gyűszűkarrok, a kúpkarrok és a rétegfejkarrok (1. táblázat) (FORD-WILLIAMS, 2007, VERESS, 2010). Gines (2009) méret szerint csoportosította a karrokat. Elkülönített nanokarrokat, mikrokarrokat, mezokarrokat és megakarrokat.

1. táblázat: A karrformák rendszerezése

Egyes szerzők cáfolják (BALOGH, 1991) míg mások nem foglalnak egyértelműen állást a tengervíz oldó hatásával kapcsolatban (LUNDBERG, 2009). Viszont JENNINGS (1985) szerint, a tengervízben és a tengervíz által mozgatott
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csapadékvízben a hullámzás és a hullámtörés hatására megnövekedő nyomás miatt a légkörből CO2 oldódik be, ami az oldóképességet növeli. Az oldó hatás növekszik amiatt is, hogy a parton a hullámok vize örvénylik. Ilyenkor fellép az
örvényléses diffúzió. Ekkor nagyságrenddel több mészkő kerülhet a vízbe, mint
lamináris áramlásnál, amikor molekuláris diffúzió lép fel (DREYBROT, 1988). A
víz oldó hatását növeli az is, hogy a nagyobb nyomás miatt az egyensúlyi CO2 egy
része nem szükséges a már oldatban lévő mész oldatba tartásához és így agresszív
CO2-ként jelenik meg (VERESS et al, 2003).
A tengerparti karroknak a helyét és kialakulását elsősorban a tengervíz határozza meg az alábbi módokon úgy, hogy a hullámzás által mozgatott csapadékvizet, amely a víz felszínére kerül, a part különböző részeire juttatja. Ezáltal az oldó
hatás az alábbi helyeken léphet fel:
• a nyugalomban lévő víz szintjénél,
• a hullámoknál, amelyek kétféleképpen fejhetik ki hatásukat, korlátozottan
vagy szabadon (korlátozott a hullámzás amikor a hullámok hatása a színlők belsejére terjed ki, szabad amikor a színlők feletti partrészre is hatnak),
• a partra kerülő víznél, amely visszaáramlása során old,
• a parton csapdahelyzetbe került tengervíznél
A szárazföldi eredetű víz az alábbi módon fejtheti ki a hatását:
• a csapadékvíz, vagy a beömlő folyók (és jég) keveredve a tengervízzel növeli annak oldó hatását,
Mamula sziget a Kotori
öböl bejáratánál a Prevlaka
félszigethez közel helyezkedik el, Herceg Novitól 3,4
tengeri mérföldre. A part
süllyedése következtében
különült el a szárazföldtől.
Kréta korú mészkő építi fel.
A rétegek dőlésiránya 222º,
vastagságuk 2-4 méter között változik. A kőzet helyenként ÉNY-DK-i irányú
törésekkel átjárt.
A partszegély változó
szélességben de körben
1. ábra: Műholdfelvétel a szigetről
mindenhol növénytelen.
A sziget hozzávetőlegesen
alaprajzban kör lakú és kb. 150 méter átmérőjű (1. ábra). Legnagyobb magassága
kb. 30 méter. A parttól a sziget belseje felé fokozatosan emelkedik. A parti zóna
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csupasz, növénytelen, a sziget felső részét talaj és növényzet borítja. A sziget belső
részének jelentős része azonban emberi tevékenység által erőteljesen átalakított.
A sziget DNY-i partja előtt a tenger mély (20-25m) míg a többi irányból változó szélességben, de lényegesen sekélyebb vízmélységű (4-6 m) tenger övezi. ÉK-en
a part felé dőlő DNY-on a parttal ellentétesen dőlő rétegek tárulnak fel. Az ÉNY-i
illetve DK-i partok iránya megegyezik a rétegek csapásával. Valószínűleg az eltérő
rétegfeltárulások miatt a partok morfológiája lényegese eltéréseket mutat. (2. ábra).

2 ábra: A sziget geomorfológiai térképe
Jelmagyarázat:1. Víz alatt meredeken folytatódó, meredek, magas partfal, 2. Meredek, magas partfal,
előtérben abráziós terasszal, 3. Lankás part, előtérben abráziós terasszal, 4. Lankás part, előtérben
törmelékkel borított abráziós terasszal, 5. Fedetlen mészkőfelszín, 6. Növényzettel fedett terület, 7.
Erőd, 8. A rétegek dőlésiránya, 9. A rétegek csapásiránya

A sziget DK-i csapásirányú szegélyét elsősorban a rétegek csapásirányában
képződött öblök jellemzik (2. ábra). Ezek az öblök réteglapok törései mentén
képződtek. Emiatt az öbölben réteglapok tárulnak fel. Az öblökben a tenger sekély. Az öblök helyenként 25 méterre benyúlnak a sziget belsejébe. Néhány
öbölhöz barlangok kapcsolódnak, amelyek mennyezete helyenként felnyílt. Az
öblöket hosszú nyelvszerű félszigetek (2. ábra) választják el egymástól. Az ÉK-ibb
helyzetű félszigetek védik a hullámzástól a DNY-ibb helyzetű félszigeteket, ezért
azoknak az ÉK-i partja a hullámok árnyékában van.
A DNY-i partszakaszon – amely a rétegek dőlésével ellentétes irányú feltárulás
– a partot rétegfejek képezik. Itt a part meredek és magas. A sziget ÉK-i oldalán
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a partot és apart előtti tengerfeneket osztályozatlan törmelékanyag és kavics borítja. Ezen a részen is megfigyelhetőek a félszigetek és öblök, de ezek kiterjedése
csekélyebb, mint a DK-i oldalon.

3. ábra: A sziget DK-i partszakasza

A sziget ÉNY-i, ugyancsak csapásirányú partjának felépítése morfológiailag
hasonló, mint a DK-i part. Ezen a szakaszon a part tagolt, félszigetekkel és öblökkel tarkított. Az öblök itt is a réteglapok mentén képződtek, de kisebbek és elvégződésük felett a partfal meredek és magas. Helyenként az öblök bejárata szűk
, belsejük kiszélesedik és vízmélységük csekély.
A tengerfenék DNY-i irányban fokozatosan mélyül és megy át a DNY-i oldalnál leírt meredek partfalba, amely mélyen a tengerszint alatt is folytatódik.
2. Módszerek
A kutatási módszereink között szerepelt a terepi megfigyelés, kőzetminta vételezés, keresztszelvények felvétele, tengervízminta vétel. A sziget karrjainak a felmérése során a parti sávot DK-i, DNy-i, ÉK-i és ÉNy-i zónákra különítve vizsgáltuk
részletesen.
Számítottuk a karrosodás mértékét. Ehhez meghatároztuk a fajlagos oldódás
nagyságát: A fajlagos oldódás értéke valamely szelvény mentén kiszámítható, a
szelvény összes karrformájának összegzett szélességének és a szelvény hosszának
hányadosából. (VERESS, 2010)
Tengervízmintákat vizsgálata során mértük, hogy a tengervíz – összehasonlítva a csapvízzel és desztilláltvízzel – milyen mértékben oldja a mészkövet.
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3. A sziget karrjai
A parti karroknak a vízszinthez viszonyított övezetes mintázata jól ismert a karros irodalomban (GÓMEZ-PUJOL-FORNÓS 2009; DREW 2009). LUNDBERG
(2009) a parti karrok övei között (4. ábra) a vízszinttől távolodva elkülönít a
szubtidális övben színlőket, az intertidális övben medencéket, sziklatűket (pinnacle), medencéket és madáritatókat.

4. ábra A parti karrok övezetessége a mérsékelt övi területeken
(Forrás: LUNDBERG 2009)

A tengerpartokon övezetes elrendeződésben VERESS (2003) elkülönít phytokarsztot a szupratidális övben, színlőt, medencét, abráziós kúpkarrt és karrhasadékot az intertidális övben. VERESS (2005) a Maumla szigethez közeli Locrum
szigeten oldásos színlős zónát, mikrokürtős zónát, medencés-hasadékkarros zónát, kúpkarros zónát és mikrokarros zónát különített el (5. ábra). Locrumon az
oldásos színlős zóna a meredek, függőleges partszegélyen és a szirteken fejlődik
ki. A színlők felületét kagylós bemélyedések borítják. A mikrokürtőkarros zóna
közvetlenül a parton fejlődik ki. Szélessége 0,5-1 m. Az egyes képződmények legfeljebb néhány cm-es szélességűek és mélységük az átmérőjüknél nagyobb. Az
abráziós medencés-hasadékkarros zóna szélessége 5-10m. Az övben két irányba
kifejlődött (a parttal párhuzamos hosszanti hasadékok és a partra merőleges kereszthasadékok) és medencék fordulnak elő. A hasadékok négyzetes alaprajzú
tömbökre különítik a felszínt. Ezen tömbök felületén mikrokürtők fejlődtek ki.
A másodlagos hasadékok a medencés-hasadékkarros zónák után jelennek meg
és az eredeti felszínt kúpokra különítik (kúpkarros zóna). A másodlagos hasadékok a medencék és az elsődleges hasadékok talpán fejlődnek ki. a hasadékok közül ezek a legkeskenyebbek. A kúpkarros zóna után a felszín alig karrosodott. Ha
igen akkor mikrokarrok jellemzik (mikrorill, mikrohasadék).
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5. ábra A parti karr zónái Locrum szigeten a szupratidális övben
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. törés, 3. vízszint, 4. intertidális öv, 5. szupratidális öv, 6. elsődleges hasadék, 7. másodlagos hasadék, 8.medence, 9. medenceszegély, 10.harmadlagos hasadék, 11. másodlagos kúpkarr, 12. másodlagos kürtőkarros kúpkarr, 13. esődleges kúpkarr (Forrás: VERESS, 2005)

Mamula-szigeten a különféle karrformák, zónákat alkotnak és a méreteik
illetve sűrűségük a partvonaltól távolodva csökken. A csoportosan megjelenő,
zónákat kialakító típusok mellett megfigyelhetőek zónákba nem rendeződő, valamint néhány egyedileg megjelenő forma is. A zónákat alkotó típusok, jellemző szélességben és sorrendben helyezkednek el a tengerszinthez képest. A zónák
azonban nem folytonos kifejlődésűek a szigeten és vannak olyan zónák, amelyek
csak bizonyos morfológiájú partszakaszokon találhatók meg.
3.1. Zónákat alkotó karrformák
Az 6. ábrán látható elvi keresztszelvényen szemléltetjük, a sziget karros zónáit.

6. ábra Elvi keresztszelvény sziget karrformáinak zónáiról
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3.1.1. Kürtőkarrok-kúpkarrok zónája
Mamula-szigeten a kürtőkarrok képezik az első zónát (7. ábra) a tengerszinthez képest. Ennek a
zónának a szélessége néhány dm és 1 méter közötti. A kürtők e zónában
folytonos kifejlődésűek és
több generációjuk alakul
ki. Az elsődleges kürtők
mélysége az eredeti térszínhez képest 10-20 cm.
A kürtöket a sziget jelentős részén éles gerincek és
7. ábra: A kürtős-kúpkarros zóna
sziklacsúcsok (kúpkarrok)
választják el egymástól (7. ábra). Utóbbiak maradványformák, a korábbi kürtők
falának a megmaradt csonkja. Egyes helyeken a gerincek lekerekítettek. Az elsődleges vagy főkürtők talpán kisebb másodlagos (belső vagy talpi kürtők) fordulnak
elő. A kürtőkarros zóna a sziget egész területén megfigyelhető de nem folytonosan fejlődött ki és szélessége is változó.
3.1.2. Hasadékkarrok-medencék zónája
A zóna szélessége és morfológiája azonban nagy változatosságot mutat. Szélessége 1 méter és 4 méter között változik.
3.1.2.1. Hasadékkarrok
E zónában a leggyakoribbak a hasadékok (8. ábra). A hasadékok gyakran két
irányban fejlődnek ki tehát rácskarrt képeznek. Ez esetben a hasadékok két, egymásra merőleges, vagy közel merőleges irányban fejlődtek ki (9. ábra). A hasadékok a part irányához képest változatos helyzetűek. A hasadékok mélysége 10
cm- és 40 cm között változik, szélességük pedig néhány cm-től, több dm-ig terjedhet.
A hasadékok között megmaradt maradványtérszíneken, különböző kisebb
karrformák alakultak ki (gyűszűkarrok, kürtők, madáritatók). Azokon a részeken ahol lekerekített a formakincs a maradványtérszínek is lekerekítettek. A hasadékkarrok a sziget kőzeteinek törései mentén alakultak ki.
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8. ábra: Hasadékok

9. ábra: Egymást metsző hasadékok

3.1.2.2. Medencék
A különböző irányú hasadékok szélesedésével és összeoldódásával medencék
alakultak ki (10. ábra), akárcsak Locrumon. A medencék hasonlítanak a madáritatókra, de nem azok mert morfológiájuk eltér a madáritatók morfológiájától.
Felülnézetben peremük nem íves, hanem kissé szögletes, oldalnézetben meredek
oldalakkal határoltak. Eltérnek a madáritatóktól a tekintetben is, hogy csak részlegesen lefolyástalanok.
3.1.3. Rovátkakarrok (rillenkarrok) zónája
A rillenkarrok önálló, de nem folytonos kifejlődésű zónát alkotnak a sziget azon
területein, ahol a kürtők zónája feletti felszín nagy meredekségű. A rovátkák egymással párhuzamos lefutásúak és többnyire egyenesek, egymásba kapcsolódva
gyakran összefüggő rendszereket alakítanak ki (11. ábra). A rillenek közötti gerincek élesek és csipkézettek. A rovátkák alja és oldalfala szintén csipkézett. A rovátkák szélessége és mélysége az alacsonyabb helyzetű elvégződésük irányába növekszik. E formák a partra merőleges helyzetűek és lejtésirányúak.

10. ábra: Medence

11. ábra: Rilles zóna
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Azokon a helyeken ahol rillenkarrok zónáját hordozó felszín nagy meredekséggel bukik a vízszint alá általában nem alakul ki alatta a kürtős zóna. Viszont
ebben az esetben gyakori, hogy színlők fordulnak elő, amelyek félig víz alatt helyezkednek el. A színlők felületén kagylók jellemzőek. Folytonos kifejlődésűek,
átmérőjük néhány centiméter és mélységük soha nem nagyobb átmérőjüknél. A
kagylókat egymástól éles gerincek választják el.
A színlők méretét és morfológiáját nagy változatosság jellemzi. Helyenként
egyesével míg máshol színlősorokban figyelhetőek meg. Felső lapjuk részlegesen
vagy teljesen lepusztult és ezzel járul hozzá az abráziós terasz fejlődéséhez.
3.2. Zónákat nem alkotó karrformák
A szigeten megfigyelt karrformák közül a madáritatók, a réteghézagkarrok, a vályúk, a mikrorillek, a színlők, a gyűszűkarrok és a kagylók sorolhatóak ebbe a csoportba.
4. A geomorfológiai modell
A karrok kiterjedését, elrendeződését, a formák egy részének a létrejöttét a félszigetek és a hullámzás szabja meg. A kettő együttes hatása a part mentén változik.
A hullámok változó nagyságú felületeket borítanak el. A hullámok által szállított
csapadékvíz mennyisége egyrészt megszabja az oldóhatás mértékét, másrészt a
megtörő hullám által elborított területet miatt az oldásnak kitett felület nagyságát. A hullámzás elősegíti az oldóhatást azáltal, hogy csapadékvizet szállít a partra. De elősegíti azáltal is, hogy a vízbe a hullámtörés során légköri eredetű CO2
kerül, továbbá a hullámtörés során megnő a nyomás (emiatt az egyensúlyi CO2
egy része oldásra fordítódik). Hozzájárulhat az oldáshoz az is, hogy a visszaáramló vízbe örvények keletkeznek.
A sziget DK-i és ÉNY-i részén olyan, öblökkel elválasztott félszigetek sorakoznak, amelek belső részét, egy hozzá képest ÉK-ibb helyzetű félsziget megvédi a hullámzástól. A félszigetek széllel szembe forduló (ÉNY-i) partszakaszának
lejtője kis dőlésszögű, réteglapos felszín, míg az átellenes (DK-i) szélárnyékos és meredekdőlésű rétegfejes lejtő. A külső része egy félszigetnek az a része,
amely az attól ÉK-re elhelyezkedő félszigeten túlnyúlik. Egy félsziget belső része
mindig szélárnyékos, míg külső része mindig a hullámzásnak kitett partrészlet
(11. ábra).
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11. ábra A szomszédos félszigetek helyzete a felmérés alapján a sziget DK-i partján

A hullámok eltérő mértékben érik a sziget DK-i részén sorakozó félszigeteket.
Az ÉK-i szél hatására, ÉK-ről érkező hullámok az ÉK-ebbi helyzetű félszigeteknek a külső részét nagymértékben elborítják, viszont kevésbé borítják el (ill. egyre inkább csökkenő mértékben) a félszigetek belső részét. Emiatt a belső részekre
egyre kevesebb víz kerül, amely egyre kisebb kiterjedésű felszíneket képes oldani.
5. Eredmények
Megállapítottuk, hogy a tengervízben a kőzetminták nem oldódtak mivel azok tömege minden minta esetén nem csökkenést hanem inkább növekedést mutatott.
Összehasonlítottuk a tengervízben rázatott és nem rázatott minták tömegadatait is. Ez alapján elmondható, hogy a kevertetett (áramló) tengervízben a minták
átlagos tömegnövekedése nagyobb volt, mint a nyugalmi állapotban lévő vízben.
A sziget partjainak felméréseiből kiszámoltuk a karrosodás intenzitása ami nagyobb, mint a magashegységekben. A szigeten a fajlagos oldódás 50cm/m-es értéket mutat, míg Veress (2003) szerint a magashegységekben ez az érték 30-35 cm/m .
Miután a tiszta tengervíznek nincs oldóképessége, a partokon oldódás (karrosodás) ott történhet, ahol a víz oldóképessége valamilyen hatásra megnő. Ilyen hatás
lehet a hullámzás. A hullámzás oldóhatást okozhat, mert a hullámok vízébe légkori

51

CO2 kerülhet (JENNINGS, 1985), ill. a tengervízre hulló csapadékvíznek az oldhatása. Ezt az oldóhatást a hullámzás teszi lehetővé. A hullámzás által kiváltott oldódás
egy modelljét mutatjuk be alább. Ez utóbbi jelenség tapasztalatunk szerint, elsősorban a szélnek kitett öblökkel és félszigetekkel tagolt partszakaszon lesz uralkodó.
A nem túltelített nyugalomban lévő tengervíz közvetlen oldó hatását mutatja,
hogy a vízszint mentén a különböző formák jönnek létre (színlők, sziklatornyok).
A színlők mentén fellépő oldóhatás bizonytékai a kagylók és a színlők éles peremei. Bár a kagylók lehetnek eróziós eredetűek is (SLABE, 1995). De ha a sziget
színlőinek kagylói eróziós eredetűek lennének, akkor, a formák közötti gerincek
nem élesek, hanem lekerekítettek lennének.
A part karrformái oldás során alakulnak ki, melyet bizonyít ezek lefolyástalansága, a formák közötti éles gerincek és a törmelék hiánya. E formák a tengervíz
vagy a tengervízhez kacsolható oldóhatására alakultak ki az alábbiak miatt:
• A formák elrendeződése , mintázata a vízszinthez igazodik.
• A formák sűrűsége a vízszinttől távolodva csökken. Azon magasságban
ahová a hullámok nem érnek el már csak mikrokarrok találhatóak. Ha a
csapadékvíz vagy talajhatású oldás hatna, akkor a hullámzás hatásán kívül
eső felszíneken is jelen kellene lenni minden formának, sőt a talajjal borított felszín felé növekvő számban kellene megjelenniük.
A színlők feletti zónában a szupratidális övben hat a szabad, vagy akadálytalan hullámzás. Itt alakulnak ki a kürtőkarrok és a karrhasadékok. A hullámzásnak a karrosodásban betöltött szerepét bizonyítja, hogy a szélárnyékban lévő
részeken a karrfomák kis számban és kis méretben fejlődnek ki. Ilyen helyek
lesznek a sziget DK-i szélárnyékos partszakaszai valamint a félszigetek szélárnyékos partrészletei.

12. ábra: A-A’ keresztszelvény egy félsziget szélárnyékos részéről
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A keresztszelvények kiértékelése során megállapítható, hogy egy ilyen félsziget belső részén – bár az ÉK-i partja szél felőli oldalon van – a réteglapos felszín
nagyon szegény karros formákban (12. ábra), míg a külső részén jól kialakult a
kürtőkarros és hasadékkarros zóna (13. ábra). Ezt támasztja alá az is, hogy a félsziget ellentétes oldalán, amely szélárnyékban van, szintén csak kis sűrűségben
fordulnak elő karros formák (12. és 13. ábra).

13. ábra B-B’ keresztszelvény egy félsziget szélnek kitett részéről

14. ábra: A hasadékok helyzete
az ÉK-DNy-i irányú öblök egyikében
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A félsziget szél felőli
lejtőjén megfigyelhető,
hogy a félszigetet ÉKről határoló öblök
mentén a félszigetek elvégződésétől (a szélnek
kitett rész), a sziget belseje felé haladva a lejtésirányú hasadékkarrok
egyre távolabb végződnek el a vízszinttől (14.
ábra). Ugyanakkor az
öböl végénél a hasadékok ismét hosszabbak
és egészen a vízszintig
terjednek.

A hullámzás által irányított oldás (karsztosodás) a következő területi mintázatú lesz. A félszigetek elvégződésénél a partot érő hullámok ÉNY-i irányba haladnak a félszigeteken. Azonban ÉNY felé egyre kevesebb víz kerül a felszínükre. A
hullámok vize lejtésirányba (ÉK-i irányba) áramolva jut vissza a tengerbe. Tehát
az öblök irányába folyik le a víz a félszigetek lejtőin. Miután ÉNY-i irányba a víz
mennyisége csökken, egy-egy félsziget lejtőjén egyre kevesebb víz folyhat le. Ahol
több víz áramlik visszafelé a telítődés később történik meg, a hasadékok hosszabbak lesznek. Ahol kevesebb víz áramlik visszafelé a telítődés előbb végbemegy.
Emiatt a hasadékok előbb kiékelődnek. Mivel a víz mennyisége ÉNY felé egyre
kevesebb, a hasadékok egyre távolabb ékelődnek ki a víztől. Emiatt a hasadékkarros-medencés zóna ÉNY-i irányba egyre keskenyebb lesz. Ugyanakkor az öböl
végénél a zóna ismét teljes szélességben jelenhet meg, mivel az öbölbe befutó hullámok nagy mennyiségű vízzel árasztják el az öblöket határoló lejtőket (15. ábra).

15. ábra: A hasadékkarros zónák szélessége és a partra jutó
vízmennyiség közötti elvi kapcsolat

A kisebb félszigeteken a hullámok átcsaphatnak. Az átcsapó hullámok által a
szélárnyékos lejtőkön az alábbi formák képződnek.. Azokon a területeken ahol a
kőzet felszíne repedésekben gazdag hasadékok és rácskarrok alakulnak ki. Míg a repedésekben szegény és jellemzően nagyobb meredekségű felszíneken a visszaáramló lepelvíz rilleket hoz létre. Addig a töréseknél elszivárgó víz hasadékokat alakít ki.
A hullámzás zónájában előforduló karrformák a hasadékkarrok, kürtők és a
réteghézagkarrok. A hasadékkarrokat törések mentén elszivárgó víz alakítja ki,
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amelyet bizonyít hogy ezen formák között különböző irányúak is előfordulnak.
Ugyanakkor a hasadékok mélyülésében a tenger felé visszafolyó víz áramlásának
is fontos szerep jut. Ezt bizonyítja a medencék jelenléte, ill. az, hogy a dőlésirányú
hasadékok a nagyobbak. Ami arra vezethető vissza, hogy az ilyen hasadékokban
az áramlás gyorsabb. A gyorsabb áramlás intenzívebb oldódást okoz.
A réteghézagkarrok, miután szivárgás során keletkeznek és mivel a kőzet belseje felé dőlnek, csak a kőzet felszínére hulló és azon lefolyó, beszivárgó csapadékvíz
hatására alakulhatnak ki. Ugyanis a hullámok visszaáramló vize túlságosan rövid
ideig érintkezik a kőzettel ahhoz, hogy a réteglap mentén elegendő mennyiségű víz
beszivároghasson. Ezért jelzik a hulló csapadékvíz hatásának (oldásának) az alsó
hatását. Azonban a már kialakult réteghézagok további mélyítésében a hullámok
által odaszállított csapadékvíznek is jelentős szerepe van. Illetve az így kialakuló
csekély dőlésű réteglapokon – melyek a réteghézagkarr alsó oldalát jelenti – más
kisebb, lefolyástalan formák alakulnak ki a hullázás hatására (madáritatók, kürtők).
A kürtőket véleményünk szerint a partra hulló vízcseppek oldó hatása
hozza létre. Amit bizonyít, hogy a vízcseppek mérete és alakja valamint a kürtők
felülnézeti alakja és mérete között jó egyezés van. Valószínű, hogy a belső kürtők
akkor alakulnak ki, amikor az elsődleges kürtőkből a víz elpárolog, vagy repedések mentén elszivárog. Ekkor a kürtő talpakra a kisebb vízcseppek csapódnak be.
( A kisebb vízcseppek feltehetően a nagyobb szélsebesség miatt jönnek létre.)
A hulló csapadék oldó hatása elsősorban azokon a magasabb területeken figyelhető meg, ahol a tenger hatása nem érvényesülhet viharok idején sem. Itt a
kőzetfelszíneken kis méretű karrok (mikrokarrok) alakultak ki. A parti zónában
padig a maradványtérszíneken nagy sűrűségben kialakuló gyűszűkarrok utalnak
az esőcseppek oldóhatására.
5. Következtetések
A szigeten a karrformák és a part jellege (a partot felépítő rétegek helyzete) és a
part kitettsége között szoros kapcsolat van. A karrok elsősorban a szélnek kitett
réteglapos (félszigetek, öblök) partrészleteken képződnek.
Ilyen helyek fordulnak elő a sziget DK-i, ÉK-i és ÉNY-i részén. Kevésbé karrosodnak a nem réteglapos (meredek, rétegfejes) partok, ilyen partrészlet a sziget
DNY-i része. A sziget parti zónájában a karrosodást elsősorban a hullámzás okozza.
A hasadékkarros-medencés zóna kiterjedését megszabja, hogy a félszigetek
különböző helyeire a hullámok vizéből mennyi jut. Ezt a félsziget elvégződésének
meredeksége és a félsziget helyzetének és a szél irányának egymással bezárt szöge
szabja meg.
A színlők, a kagylók az intertidális zónában, vízszint közelében a nyugalmi
vízszintnél elhelyezkedő és oldást végző csapadékvíz hatására alakulnak ki elsősorban a fékezett hullámok hatására. A szubtidális övben a hullámok, ill. az
általuk mozgatott csapadékvíz hatására alakulnak ki a kürtők, a medencék, a
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hasadékkarrok és a rillenkarrok. Mégpedig a becsapódó vízcseppek hatására a
kürtők, a hullám visszafolyó vizének hatására a rillenkarrok, az elszivárgó majd
visszafolyó víz hatására a hasadékkarrok és medencék.
A part morfológiai sajátosságai miatt a megtörő hullámok vize és a szállított
csapadékvíz egy része csapdába esik. Ennek a víznek, ill. az ezzel keveredő, e helyekre hulló csapadékvíznek az oldó hatására képződnek a madáritatók.
A szupratidális zónában de e zóna felett is a partra hulló csapadék hatására
képződnek a gyűszűkarrok és a réteghézagkarrok, de kialakulhatnak hasadékkarrok és rinnek is.
A sziget partjain az élővilágnak a jelenlegi karrosodásban nincs meghatározó
szerepe.
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AZ ÉGHAJLATI PARAMÉTEREK ÉS A SZŐLŐ
FENOLÓGIAI VIZSGÁLATA KERKAMENTE,
MURAMENTE ÉS MURAVIDÉK TERÜLETÉN
Kovács Erik
A XXI. század egyik legjelentősebb nemzetközi, hazai és regionális kihívása a klímaváltozás és a következményei elleni védelem. Kutatásom, megfigyelésem célja,
bemutatni, hogy Dél-Zalában, Kerkamente és Muramente illetve Muravidék Magyarországra eső területein, az éghajlatváltozás, ilyen kis területen is érezteti hatását, az időjárási elemek (pl. hőmérséklet, csapadék) változása, milyen irányban és
mértékben módosultak és ezeknek a változásoknak illetve a szaporodó szélsőséges
időjárási eseményeknek milyen hatásaik vannak a helyi mezőgazdaságra (különös
tekintettel a növénytermesztésre, az erdőgazdálkodásra és a szőlő és bortermelésre).
Sajnos ez a geográfiai térség rendkívül elhanyagolt a magyar kutatók körében, ezért
nagyon fontosnak tartom az itt végzett vizsgálatokat.
A kutatásom két nagy részből áll:
- az első rész, Dél-Zala éghajlatának megfigyelése illetve az éghajlati paraméterek változásának (hőmérséklet, csapadék, légnyomás, havas napok,
téli napok, fagyos napok, hőség napok, nyári napok, száraz időszakok)
vizsgálata,
- a második rész pedig az ezek és a szélsőséges időjárási események mezőgazdaságban jelentkező hatásairól szól.
Az első rész megfigyeléséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat két (továbbiakban: OMSZ) állomása (a nagykanizsai és az iklódbördőcei), két dél-zalai
magán mérőállomás, a szlovén lendvai állomás és a horvát csáktornyai állomás
szabadon elérhető adatait használom fel. Az egyik magán eszköz a sajátom, mely
2005 novembere óta Letenyén van kihelyezve.
Ez egy La Crosse WS 3600-as készülék. Ehhez tartozik egy kültéri szélmérő, széliránymérő, páratartalom mérő, csapadékmérő szenzor és egy bel-, illetve kültéri
hőmérséklet, légnyomás, léghűtés, harmatpont, csapadékintenzitás mérő eszköz.
A mérőtartozékok a WMO előírásoknak megfelelő helyen vannak kihelyezve és
kalibrálva. A mini computer mérési ideje 1 percre van beállítva, azonban a napi
legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet mérését manuálisan én végzem.
Ezek mérése november 1. és március 31. között reggel 7 és délután 14 órakor, április 1. és október 31. között reggel 6 és délután 15 órakor történik. Ha nem
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tartózkodom Letenyén, akkor pedig a mérőeszköz által, automatikusan mentett adatokat utólag visszanézem és feljegyzem. A
mérőállomásom szélmérője és széliránymérője egy La Crosse WS 3610–es tartozékkal
is ki van egészítve, mivel ezzel pontosabb
méréseket lehet végezni, mint a korábbi
széria szélmérőjével. A másik magán mérőállomás, egyik barátomé, Lentiben található egy WS 2300-as állomás, mely 2003
óta üzemel. Mivel a saját állomásom csak
2005 novembere óta van meg, ezért az utóbbi idők szélsőséges időjárási eseményeinek
elemzésénél a fő hangsúly, a 2006-tól kezdődő időszakra koncentrálódik. Ahhoz,
hogy meg tudjuk nézni és össze tudjuk hasonlítani az éghajlati paraméterek módosu1.ábra: A hőmérőházam
lását, néhány esetben fluktuálását, mint pl. a
hőmérsékletváltozást, csapadékváltozást, illetve a havas napok számának változását, fagyos napok számának változását, a hőhullámos időszakok változását stb.,
ehhez a korábban is a vizsgált térségben található nagykanizsai OMSZ állomás
adatait kellett, illetve kell feldolgoznom.
Adatokat kaptam az OMSZ-től, egykori éghajlattan tanáromtól dr. Károssy
Csabától, illetve a napi jelentésekből gyűjtöttem/gyűjtöm ki. Hőmérséklet és
csapadék vizsgálatnál a fő hangsúly az 1961-től kezdődő időszakra koncentrálódik, de a 100 illetve 110 éves változásokat is vizsgálom. Az 1961-2000 (40
év) közötti időintervallumhoz hasonlítom a 2001-től kezdődő időszakot.
A csapadékváltozást csak hosszabb időtávban érdemes tanulmányozni, ehhez az
OMSZ nagykanizsai állomás 110 éves (1901-2010), adataira volt szükség.
Fentebb írtam, hogy vizsgálom a helyi mikroklíma változását és a szélsőséges
időjárás következményeit a vizsgált területen, különösen a térség mezőgazdaságára gyakorolt hatását. Ezek az események: az aszály, vízhiány, hőség következtében bekövetkezett károk és mértékük, a zivatarok, felhőszakadások, jégesők
következményei és az extrém csapadékos időszakok és hatásaik.
Vizsgálom a klímaváltozás és az extrém, szélsőséges időjárási események
szőlővegetációjára gyakorolt hatását. Ezt a kutatásomat a dél-zalai szőlőhegyeken a Kerka- és Muramenti Hegyközség szőlőshegyein kezdtem, ma már a Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség, Nagykanizsai Hegyközség, a Lendvai
Hegyközség (Szlovénia) és Csáktornya (Horvátország) 23 szőlősgazdájánál végzem. 1995-ben nagybátyám kezdte (tapasztalat szerzés céljából) Csörnyeföldön, 2001-től testvérem folytatta az államvizsgájáig, majd 2005-től már csak én
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folytatom eleinte 7 szőlőhegyen 11 szőlősgazdánál és egy hivatásos pincészetnél,
2013 júniusa már 14 szőlőshegyen és 23 gazdánál végzek fenológiai vizsgálatokat. A kutatás lényege, a szőlő vegetációs idejének megfigyelése: mikor kezdődik a rügyezés, milyen gyorsan érik be a szőlő, az egyes években a szüret előtti
60 és 90 napban milyen makroszinoptikus helyzetek voltak jellemzőek és ezáltal
a szőlő mustfoka milyen értéket produkál, illetve vizsgálom, hogy mikor történik a szüret, illetve az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárás milyen mértékben gyengítik a szőlő ellenálló képességét (betegségek), képes-e a szőlő a gyors
alkalmazkodáshoz és mindezek által milyen termésátlagot produkál évenként.
Csak három szőlőfajtán (Szürkebarát, Olaszrizling, Rizlingszilváni) végeztük, illetve én még végzem a megfigyelést, mivel e három szőlőfaj megtalálható mind
a 21 szőlős gazdánál. Ezt a vizsgálatomat szeretném kiterjeszteni az egész Zalai
Borvidékre és Kerkamente, Muramente, Muravidék egész horvátországi és szlovén területire is. Évek óta rendszeresen végzek terepbejárást a kutatási, megfigyelési területen, mivel véleményem szerint ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük
a saját kutatás területünket, kutatási témánkat, ahhoz nem elég a számítógép előtt
ülni, hanem terepre kell menni. Nem elég, ha csak a grafikonokat, modelleket
elemezzük, szakirodalmakat elolvassuk, hanem ehhez terepbejárást is kell végeznünk állandó jelleggel, hasonlóan a földtudományok és az agrártudományok többi területéhez.
Eddigi kutatási eredményem röviden

2.ábra: Az évi középhőmérséklet alakulása 1901-2012 között Nagykanizsán.
Trendvonal: lineáris (OMSZ adatok alapján)
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Az éghajlati paraméterek jelentős módosulást mutatnak a vizsgált térségben.
Az évi középhőmérséklet 1901-2012 között 0,7 oC-os hőmérsékletemelkedést
mutat, a csapadék közel 100 mm-es csökkenést. Nőtt a szárazidőszakok száma
1-3 nappal évente.

3.ábra: Az évi csapadékmennyiség alakulása Nagykanizsa-Iklódbördőce átlagában
2001-2012 között a 40 éves nagykanizsa átlaghoz (piros oszlop) viszonyítva.
(OMSZ és saját adatok alapján)

Csökkent a téli napok száma közel 1 héttel, csökkenést mutat a fagyos napok
száma is 3 nappal, de nőtt a nyári napok és a hőség napok száma az 1961-2000
közötti időszakhoz képest. Sajnos a növekvő aszályos, száraz időszakok időbeli
hosszának növekedése, a hőhullámok, az egyre szélsőségesebb zivatarok, jégesők,
a téli és tavaszi fagyok, a gyakran rövid idő alatt lehulló extrém sok csapadék, a
havas napok számának csökkenése jelentős károkat okoznak a helyi mezőgazdaságnak, mivel csökkentik a termés mennyiségét és sok esetben minőségét is. A
mezőgazdaságból élők között Zalában egyre kevesebb a biztosított, de még így is
nőtt az elmúlt 10 évben a bejelentett károk mértéke, illetve változott az igényelt és
kifizetett kárenyhítési pénzek aránya is. Amíg 1991-2000 között vízkárra (árvíz,
belvíz) és fagykárra, 2001-2012 között aszálykárra és jégkárra fizették ki a biztosító társaságok és az állami szervek a legtöbb pénzt Zala megyében. Az aszályos,
vízhiányos időszakok illetve a zivatarok, jégesők okozták a legtöbb kárt a mezőgazdaságban 2001-2012 között, kb. 600 millió Ft-os kárt okozva.

60

4.ábra: A szőlő rügyfakadásának ideje a Kerka- és Muramenti Hegyközség területén
Trendvonal: lineáris

A szőlő tenyészideje 17 év megfigyelés jelentős változást mutat a Kerka- és
Muramenti Hegyközség szőlőhegyein. Megfigyelhetjük, hogy szignifikáns összefüggés van a kora tavaszi átlaghőmérsékletek alakulása és a rügyezés időpontja
között és hasonló szignifikáns összefüggés van a nyári hőmérsékletek, csapadék
és a szőlő cukorfok értékének kapcsolatában. A rügyezés átlagosan 4 nappal korábban történik illetve a szüretek is korábbra tolódtak, 3 nappal.

5. ábra: A szőlő időpontjainak változása Dél-Zalában a Kerka- és Muramenti Hegyközség területén Trendvonal: lineáris
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A klíma megváltozása és a szélsőséges időjárás, jelentősen gyengíti a szőlő ellenállóképességét, ennek következménye, hogy a szőlőbetegségek (peronoszpóra,
szürkepenész, lisztharmat) jelentősen károsítják egyes években, időszakokban a
helyi szőlőket és az egyes időjárási elemekkel együtt időnként jelentős terméskiesést és anyagi kárt okoznak.
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PÁPA ALAPRAJZÁNAK VÁLTOZÁSA
A 20. SZÁZADBAN
Novák István

Bevezetés
Pályamunkám egy Veszprém megyei, nagy múltú barokk középváros, Pápa alaprajzának változásait mutatja be történeti földrajzi és településföldrajzi vonatkozásban. A települések mai képében összegződnek korábbi fejlődésük eredményei,
ezért a 20. századra eső választást az indokolta, hogy döntően ekkor alakult ki a
város mai alaprajzi arculata. Ezen állapot egymásra épül, a korábbi korok egymással szerves egységet alkotnak, az azokat kiegészítő, bővítő elemek pedig
egy hosszabb fejlődés következményei. Megértésük csak a település történetének megismerésével lehetséges, így a történeti földrajzi vonatkozások háttérként
funkcionálnak, amelyekbe beleékelődnek az egyes időszakokra jellemző településszerkezeti változások. A változások ismertetése a városfejlesztési politika segítségével történik, bemutatom ezek hatását a településszerkezet módosulására.
Dolgozatomban törekedtem a felkutatott dokumentumok összevetésére, esetleges hibás elképzeléseik, vagy éppen a későbbi megvalósulás szempontjából előremutató javaslataik kiemelésére.
A téma feldolgozását könyvtári irodalmazás, levéltári adatgyűjtés, valamint empirikus kutatás előzte meg. Az irodalmazás révén megismertem Pápa
múltját részletesen, a második világháborút követő koalíciós időszak és az államszocializmus korszakának tárgyalása viszont már levéltári források, városfejlesztési dokumentumok alapján zajlott. Utóbbiaknál előfordulnak olyan elképzelések,
amelyek sosem valósultak meg, ezért az egyes koncepciók külön-külön kerültek
bemutatásra, hiszen a megvalósult és a megvalósulatlan ötletek egyaránt tanulságul szolgálhatnak a jövő nemzedék számára. A megvalósult elképzelések igazolásához járult hozzá egyrészt az empirikus kutatás - pápai lakosként magam is
résztvevője vagyok a város életének, naponta használom a városi teret -, másrészt
pedig a kutatott időszak minden évtizedéből származó várostérképek.
Eredmények
Pápa alaprajzi fejlődését több szempont szerint, különböző szakaszokra különíthetjük el.
Az első ilyen a várfalhoz kapcsolódik, amelynek meglétekor megszületett és elkezdett fejlődni a Belváros, míg a magot körülvevő Alsó- és Felsőváros
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kialakulása csak a lebontás után, 1702-től indult meg. Fontos szerepet játszott a
vasút megjelenése az 1890-es évektől, aminek hatására, köszönhetően még a város akkori vezetésének az első gyárak betelepülése, amely az Erzsébetváros létrejöttéhez vezetett. A Bakony-ér és a Tapolca által táplált tó lecsapolása, a 20. század
elején a kertvárosi életforma népszerűvé válása, valamint az I. világháború utáni
földosztás eredményezte a Tókertváros létrejöttét sakktáblás, szabályos utcaszerkezettel (BOGNÁR I. E. 1943.; CSAPÓ T. – LENNER T. 2004.).
A feldolgozásra került városfejlesztési dokumentumokból (1939-es jegyzőkönyv, Sulyok Dezső polgármester 1945-ben elkészített városfejlesztési terve,
Lux Kálmán 1949-ben elkészített városfejlesztési terve, aki az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium építésze, valamint a Műemlékek Országos Bizottságának
vezető építésze volt, 1953-as városfejlesztési program, Pápa ÁRT 1992.) megállapítható, hogy azok az elképzelések, gondolatok, ötletek, amelyek észérvekkel
alátámasztottak és a lakosság számára is elfogadhatóak voltak, egyrészt megvalósultak, másrészt, ha pillanatnyilag nem is állt rendelkezésre minden – anyagi
– feltétel, akkor beépültek az őket követő dokumentumokba. Ha egy település
rendelkezik ilyen tervekkel a jövőre vonatkozóan, lehetősége adódik, hogy ezek
mentén haladva, tudatos munkával élhető környezetet alakítson ki minden polgára számára (SULYOK D. 1945.).
Egészen a II. világháborúig az 1930-as évektől a fokozatosan megjelenő, tudatos városfejlesztés jellemezte Pápát, igazolható ez az 1939-es jegyzőkönyvvel,
amely tartalmazott már hasznos ötleteket a településfejlesztést illetően. Legnagyobb hatással kétségtelenül Sulyok Dezső 1945-ben és Lux Kálmán 1949-ben
elkészített rendkívül precíz városfejlesztési dokumentumai bírtak, amelyeknek
időtálló értékét mutatja, hogy ötleteiket az államszocializmus időszakában is átvették és felhasználták, és a város ezeknek megfelelően terjeszkedett az elkövetkező évtizedekben: I.: a sportpályák, II.: a Téglagyári úti városrész, III.: az egykori
Leipnik-telep, IV.: a Búzavirág utca környékének, V.: az Erkel utca menti területek, VI.: a Tókertváros irányába. A szocialista korszak aztán véget vetett a kiegyensúlyozottság és a tudatosság elvének, a mindig is erős helyi polgári tradíciók
miatt Pápa fejlesztését kevésbé támogatták, a „Dunántúl Athénjéből” „bűnös város” lett. A Veszprémmel folytatott versenyben az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció elfogadását követően maradt alul végleg a város, mert
míg a kiemelt központok gyorsított fejlesztésben részesültek, addig a kisebb jelentőségűeket korlátozták: a megye központi elhelyezkedésű (Veszprém), nyersanyagban (barnakőszén, bauxit) gazdag települései (Ajka és Várpalota) kapták
meg a fejlesztési pénzek nagy részét (BELUSZKY P. 1999.).
Az 1990-es években kezdődött meg a realitáshoz ragaszkodó, de mégis távlati tervekkel rendelkező városfejlesztési munka. Egyre erősebbé váltak azok a
helyi elképzelések, amelyeket a szocialista várostervezés évtizedeiben próbáltak
elhomályosítani. Megjelent a tervezésben a háborút megelőző irányelvek és a
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városfejlesztési eszközök fúziója, amely ismét egy új fejezetet nyitott a települések
életében. Az emberi életterek, a gazdaság strukturális átalakulása következtében
megújult a települési szintű területhasználat, ami aztán szerkezeti és városképi
átalakulásokat is eredményezett. Új településszerkezeti egységként 1997-ben létrejött a Pápai Ipari Park, 2003-ban nyitotta meg kapuit a Várkertfürdő, felépült
egy belső és egy külső elkerülő út. Ugyancsak az ezredfordulót követő időszakban, a város nyugati határában, az elkerülő út mentén több multinacionális cég
leányvállalata telepedett le, mint például az ALDI, az EURONICS, a JYSK vagy a
TESCO (KOVÁCS Z. 2008.).
Összegzés
A város virágkorában jelentős funkciókkal bírt, elsősorban kereskedelmi, közigazgatási, de leginkább oktatási és kulturális vonatkozásban. Ipari településsé
soha sem vált, mindig megmaradt polgári középvárosnak, amely meglátszik beépítésén, arculatán napjainkban is. Pápa beépítése sűrű, városias, vertikálisan tagolt, fejlett funkcionális övezetekkel rendelkezik, jellegzetes városszerkezettel.
Az alaprajz fejlődésére számos városrendezési koncepció is hatást gyakorolt,
ezeket az alábbi táblázat mutatja be:

Forrás: VLADIMIR D. 2006.
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ARACHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A
NAGYSZENTJÁNOSI HOMOKPUSZTA TERÜLETÉN
Szabó Márton
NYME, Savaria Egyetemi Központ, Természettudományi Kar, Állattani Tanszék,
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., Biológia Szak, 4. évfolyam.
E-mail: antibeautycum@gmail.com

Abstract:
Magyarország pókfaunisztikai kutatásai közül a homoki területekre vonatkozó
vizsgálatok különösen fontosak. A Nagyszentjános környéki homokpusztagyepre
vonatkozó pókászati vizsgálatokat a kisalföldi homokpusztákra vonatkozó ismereteink hiányosságai, illetve a terület természetvédelmi jelentősége teszik fontossá. A nagyszentjánosi homokpusztán 2011-2012-ben, Barber-csapdákkal végzett
gyűjtések során eddig 575 pókot sikerült begyűjteni, melyek közül 51 faj 289 példányát sikerült fajilag is azonosítani. A vizsgálati területről begyűjtött fajok jól
tükrözik a terület természetességét, mely fontos adatokat szolgáltat e természetközeli maradvány-élőhely természetvédelmi státuszának indokoltságához.
I. Bevezetés:
A pókok rendje (Araneae) a sarkvidéki területek kivételével világszerte elterjedt,
roppant változatos rendszertani csoport. Az egyik első, szárazföldre lépett ragadozó állatcsoportként tartjuk őket számon (DUNLOP, 1996), s tény, hogy a legtöbb szárazföldi élőhelyen a mai napig sikeresen jelen vannak. Az ide tartozó,
leírt fajok aktuális száma 44.032 (PLATNICK, 2013). Ez az érték még korántsem
tekinthető „véglegesnek”, az ismert pókfajok száma napról napra növekszik.
A pókok ökológiai szerepe az általuk meghódított ökoszisztémákban cseppet
sem elhanyagolható. Kivételesen ősi csoport lévén, a pókok számos konzervatív
tulajdonsággal rendelkeznek, mely tulajdonságok jól körülírhatóak, szemléltethetőek és számszerűsíthetők. Ennek is köszönhető, hogy egy adott területről kellő részletességgel elkészített fajlista kiváló képet adhat a térképezett élőhely egyéb
jellemzőit tekintve is.
Az alábbiakban a Komárom-Esztergomi-síkság nagyszentjánosi területén
végzett pókfaunisztikai gyűjtéseink eredményeit vázoljuk fel.
Célkitűzés
Munkánk elsődleges célja a szóban forgó homokpusztagyep pókfaunájának minél
részletesebb feltérképezése. Ennek szükségességét és aktualitását az alábbiak adják.
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A Kisalföld természetközeli homoki élőhelyeinek ismerete jelenleg is hiányos. Mindemellett természetvédelmi jelentőségét már korábban felismerték.
Ennek köszönhetően nagy területet jelöltek ki Natura 2000-es hálózat részeként,
továbbá egyes homoki élőhelyek már eleve a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartoznak. A térség fő veszélyeztető tényezője az ipari területek terjeszkedése
(BÉRCES és mtsai., 2007). Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan több területen zajlik a degradált élőhelyek rekonstrukciója. A degradációt elsődlegesen a tájidegen fafajokkal történt fásítás, a gyepek kezelésének elmaradása és lágyszárú
özönnövények terjedése jelentette és jelenti ma is. A fentiek alapján kiemelt jelentősége van azoknak a még jó természetességű homoki élőhelyeknek, ahol arra
van lehetőségünk, hogy az élőhely-rekonstrukciók során elérni kívánt állapotról
gyűjtsünk adatokat. Ezek közé a természetközeli maradvány-élőhelyek közé tartozik az általunk vizsgált terület is.
II. Anyag és módszer:
A mintavételi terület
A Komárom-Esztergomi-síkság Gönyűi-homokvidékének legértékesebb élőhelyei a meszes homokpuszták. A magyar csenkeszes nyílt homoki gyep (Festucetum vaginatae) maradványai bővelkednek növénykülönlegességekben és védett
növényfajokban, melyekre korábban már több kutató is felfigyelt (FEICHTINGER, 1899; POLGÁR, 1941). A közelmúltban, és jelenleg is zajlanak botanikai
vizsgálatok a térségben (Schmidt, 2007). Arachnológiai vizsgálatok 2004-2005ben kezdődtek meg a tipikus kisalföldi homoki élőhelyeken (Vörösházi, 2006).
A mintavételi módszerek
A munkához a pókokat Barber-csapdákkal gyűjtjük/gyűjtöttük. A kihelyezett
csapdák gyűjtési periódusa változó (néhány naptól több hétig terjed). E dolgozat
megírása az alábbi gyűjtési időpontok gyűjtési adatai alapján készült:
Csapdák telepítése: 2011.11.28.
Ürítési (gyűjtési időpontok).
2012.02.27.
2012.03.19.
2012.04.23.
2012.04.27.
2012.05.07.
2012.05.28.
2012.06.22.
2012.07.19.

68

A csapdák
A mintavételi területen kihelyezett Barber-csapdák két, egymásba csúsztatott
műanyag pohárból állnak. A telepítéskor első lépésként a talajszinttel egy magasságig a földbe süllyesztettük a nagyobb, külső, 2,5 dl űrtartalmú műanyag-poharakat. Ezen alsó, nagyobb pohár aljára lyukat vágtunk, hogy az esetlegesen
összegyűlő esővíz szabadon elvezetődjön. Az alsó poharakba egy második, belső, kisebb poharat helyeztünk, mely lehetővé tette, hogy a csapdák ürítésekor ne
kelljen azt teljes egészében kiemelni. Ezen belső pohárba került a némi detergens anyagot (1 ml detergens/ 1 liter oldat) tartalmazó, 70%-os etilén-glikol, mint
ölőanyag. A csapdát egy rozsdamentes fémtetővel fedtük le, elkerülendő a minta
esőzés okozta esetleges felhígulását, ill. a minta törmelékkel való szennyeződését.
Az ízeltlábúak szabad mozgását biztosítandó, a fémtetők és a talajfelszín között
1-1,5 cm-nyi hézagot hagytunk.
A haszon- és vadállatok tevékenységét (pl. kitúrás) vadriasztó rendszer kiépítésével igyekeztünk kizárni. A vizsgálati terület körül, ~50-70 cm magasságban,
zsinórokra „Vadóc” tasakokat függesztettünk.
A gyűjtött anyag feldolgozása
Az egy csapdából kiválogatott pókokat egy fiolába különítettük el, majd 70%os etilalkohollal feltöltöttük és cédulával láttuk el (ezen szerepel a gyűjtés helye,
a gyűjtés dátuma, a minta v. csapda sorszáma). Minden egyes minta (=csapda)
pókjainak darabszámát külön feljegyeztük (ez később hasznos lehet annak ellenőrzésére, hogy a faji determinálás során a minta egyetlen pókját sem felejtettük-e ki).
A minták determinálása során az alábbiakat jegyeztük fel:
- a lehető legszűkebben meghatározott taxon (adult példányok esetén a faj,
szubadult példányok esetén a nemzetség, juvenilis példányok esetén a család)
- nem adult példányok esetén a példány fejlődési állapota (juv=juvenilis,
sub=szubadult)
- adult állatok esetén a példány ivara
- ivaronkénti és fejlődési alakonkénti egyedszám
A határozáskor minden példányt alkoholba helyezve vizsgáltunk, a faji determinációhoz szükséges ivarszerveket különválasztottuk az állat testétől, ahol pedig
érdemes volt, megtisztítottuk azt a hozzá kapcsolódó, lágy szövetektől (ez főleg
az ivarlemezek vizsgálatakor volt gyakori teendő). A preparálást mikroszkóp alatt
végeztük, megóvandó a determináláshoz szükséges szervi részletek épségét. Az
ivarszervek eltávolításához csipeszeket, tűket használtunk.
A megvizsgált mintákból fajkollekciót készítettük. A fajkollekció készítése során Platnick (2013) aktuális katalógusát követtük.
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Az adatok feldolgozása
Az egy gyűjtésből származó csapdák által fogott pókok faji determinálása után
az összegyűlt adatokat digitalizáltuk. Az így felépített digitális adatbázis az alábbi
adatokat tartalmazza:
- a gyűjtési éve, hónapja és napja
- a gyűjtési terület (tájegység)
- az alminta betűkódja
- a csapda száma (amelyből az adott taxon előkerült)
- a megbízhatóan a lehető legszűkebben meghatározható taxon (a szem
pontokat lásd feljebb)
- az ivar (esetleg az ivarérettségre vonatkozó adatokat – a szempontokat
lásd feljebb)
- az adott mintából előkerült, majd meghatározott taxonhoz rendelhető
egyedszám
- a határozást végző személy/személyek neve
- egyéb információk (pl. egy adott példány fizikai hiányosságai, vagy a
mintára vonatkozó statisztikai hiba)
III. Eredmények és értékelésük:
Eredmények
A nagyszentjánosi homokpusztáról származó csapdákból ezen dolgozat megírásáig
575 determinálható pókot válogattunk ki, melyek 16 pókcsalád 51 faját képviselték.
A faji szintig determinálható, kifejlett példányok száma 289 volt. Örvendetes módon viszonylag kevés volt a sérült, hiányzó csapdák száma. A vizsgálataink során
előkerült pókok adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

70

1. táblázat: A nagyszentjánosi mintákból meghatározott pókfajok listája (Platnick The
World Spider Catalog, Version 14.0 alapján, taxonómiai sorrendben). Az egyedszámok
az adott fajra vonatkozó, összes mintából származó, összesített adatokat jelentik. A fajok
hazai gyakoriságára vonatkozó besorolása (A): R = ritka, KGY = közepesen gyakori, GY
= gyakori (Szinetár és mtsai., 2012 nyomán)
Taxon
Dysderidae
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)
Theridiidae
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871)
Linyphiidae
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872)
Tetragnathidae
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830
Lycosidae
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
Alopecosa mariae (Dahl, 1908)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)
Arctosa figurata (Simon, 1876)
Arctosa lutetiana (Simon, 1876)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834)
Trochosa robusta (Simon, 1876)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)
Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Hahniidae
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
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Egyedszám
(összesített)

Gyakoriság
(A)

1

GY

2
2
1

KGY
R
GY

1
1
11
8

GY
KGY
KGY
KGY

2

GY

1
50
55
12
2
1
10
1
1
14
1
1
1
1

GY
GY
KGY
GY
KGY
R
KGY
GY
GY
KGY
KGY
GY
GY
GY

1

GY

8

GY

Taxon
Titanoecidae
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)
Miturgidae
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)
Clubionidae
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862
Corinnidae
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839
Zodariidae
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837)
Gnaphosidae
Berlandina cinerea (Menge, 1872)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)
Micaria coarctata (Lucas, 1846)
Micaria dives (Lucas, 1846)
Parasyrisca arrabonica Szinetár & Eichardt, 2009
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)
Philodromidae
Thanatus arenarius L. Koch, 1872
Thanatus formicinus (Clerck, 1757)
Thomisidae
Xysticus audax (Schrank, 1803)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)
Xysticus kochi Thorell, 1872
Salticidae
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
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Egyedszám
(összesített)

Gyakoriság
(A)

2

GY

1
1
2

R
GY
KGY

1

KGY

3

GY

1

GY

13
1
1
14
1
1
1
18
7
5

KGY
GY
KGY
GY
R
R
R
GY
GY
GY

7
4

GY
GY

1
1
6

KGY
GY
GY

2
2
1
3

KGY
GY
GY
GY

Értékelés:
A pókcsaládok egymáshoz viszonyított gyakoriságának vizsgálata során egyértelműen a Lycosidae (Farkaspókok) család bizonyult a dominánsnak, amely 6 génusz
14 fajának 151 példányával képviseltette magát vizsgálataink során (ezt a Gnaphosidae [Kövipókok] követte 8 génusz 11 fajának 63 példányával). A minden (nem csak
a Lycodisae családba tartozó) faj közül legnagyobb egyedszámban előkerült faj az
Alopecosa mariae (Dahl, 1908) volt, mely 55 példányban került meghatározásra. A
Lycosidae család dominanciáját ezen domináns faj is tovább erősíti.
A fajok egymáshoz viszonyított gyakoriságának vizsgálatához Palmgren
(1974) beosztását vettük alapul. Eszerint a terület domináns fajai az Alopecosa mariae (Dahl, 1908) (egyedszám: 55), az Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
(egyedszám: 50) és a Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) (egyedszám: 18).
A fajok közt olyan, tipikusan homokterületekre jellemző fajok is feltűntek,
mint a Parasyrisca arrabonica Szinetár & Eichardt 2009, az Aelurillus v-insignitus
(Clerck, 1757), a Zelotes longipes (L. Koch, 1866), a Pardosa bifasciata (C. L. Koch,
1834), vagy a Berlandina cinerea (Menge, 1872).
A determinált fajok közt több olyan is akad, melyek hazai gyakoriságukat
tekintve ritkának mondhatók (SZINETÁR és mtsai., 2012). Ilyen fajok pl. az
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, a Micaria coarctata (Lucas, 1846) és a Micaria dives (Lucas, 1846). A meghatározott fajok közül kiemelt figyelmet érdemel az Arctosa figurata (Simon, 1876), melynek ez a harmadik hazai előfordulási
adata. E bolygatásmentes gyepekre jellemző, ritka közép-európai pókfaj Magyarországon eddig csak homoki gyepekről ismert (KEREKES, 1988; SZINETÁR,
1992); mind ez idáig csak a Belső-Somogy savanyú homokpusztáiról, és a Duna-Tisza közi Bugacpuszta meszes homokpusztájáról került leírásra. E ritka fajok
előfordulása tovább erősíti a pókfauna háborítatlan mivoltára, ill. ezáltal a mintavételi terület jó természetességére vonatkozó feltételezéseinket.

Különböző, a nagyszentjánosi homokpusztáról gyűjtött fajok ivarlemezeinek mikroszkópos
képei (fotók: Szabó Márton, 2013). Balról jobbra: Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862,
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757), Trichoncus affinis Kulczyński, 1894
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Különböző, a nagyszentjánosi homokpusztáról gyűjtött fajok pedipalpusainak mikroszkópos képei (fotók: Szabó Márton, 2013). Balról jobbra: Hahnia nava (Blackwall, 1841),
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758), Xysticus kochi Thorell, 1872

A mintavételi területről előkerült, bolygatást tűrő fajok egyedszáma csekély. Ilyen fajok a Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) (egyedszám: 1), a
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) (egyedszám: 1) vagy a Pisaura mirabilis
(Clerck, 1757) (egyedszám: 1) (BUCHAR és RŮŽIČKA, 2002; SZINETÁR és mtsai., 2012). A természetességet jelző fajok egyedszámának tükrében (pl. Alopecosa mariae (Dahl, 1908) – egyedszáma: 55) megállapítható, hogy a bolygatást tűrő
fajok szerepe alárendelt, a fajkollekció tehát szintúgy a vizsgálati terület jó természetesség jelzi.
Összefoglalás
A nagyszentjánosi homokpusztagyep pókfaunájának Barber-csapdákkal történő
felmérése alapján a terület jó természetességet mutatott. Eredményeink jó képet
adnak az élőhely-rekonstrukciók során elérni kívánt állapotról, így vizsgálataink
alapján indokoltnak tartjuk a terület Natura 2000-es státuszát.
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