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1. Összefoglalás/Abstract 

A Nyirkai-Hany és az Osli-Hany területén elhelyezkedő víztestekben a makroszkópikus 
gerinctelen fauna intenzív vizsgálatát 2016 és 2020 között végeztük, míg az alapvető 
vízkémiai és trofitási viszonyokra és az algaközösségek összetételére, illetve mennyiségi 
viszonyaira vonatkozó vizsgálatokat 2017 és 2020 végeztük el a Fertő-Hansági Nemzeti 
Park Igazgatóságának megbízásából.  
A Nyirkai-Hany és Osli-Hany alapvető vízkémiai és trofitási viszonyainak feltárása során, 
megállapítottuk, hogy a vizsgált mintavételi helyek között jelenleg a meghatározott felszíni 
víz és üledék pórus víz fizikai-kémiai paraméterei között jelentős különbség nincs. Szintén 
hasonlóságot tapasztaltunk a felszíni víz és üledék pórusvíz fizikai-kémiai paraméterei 
alapján az egyes mintavételi helyek (Nyirka és Osli) egyes egységei között (Nyirka: Aranyos, 
Liliomos, Bikafej és Kis-metszés, Osli: Zsidó-rét, Csikós-Éger-erdő és Osli). A mintavételi 
helyek közötti és a különböző habitatok közötti hasonlóságot magyarázhatja a kis 
vízmélység, mely mind a Nyirkai-Hany, mind az Osli-Hany vizsgált területeire jellemző. A 
sekély vizes élőhelyek esetében jelentős felkavaró hatása van a szélnek, ezáltal a nyílt és 
makrofita állománnyal rendelkező habitatok fizikai-kémiai paramétereiket tekintve 
egymáshoz hasonlóak. A be -és kifolyó áteresztők mentén vett minták, illetve a Rábca víz és 
üledék kémiai vizsgálatai alapján megállapítható, hogy jelentős különbség nincs a befolyó és 
távozó vizek összetételében. Különbséget az átlátszóságban, illetve a klorofill-a és szerves 
szén formák koncentrációjában tapasztaltunk, de itt is a Nyirkai-Hany mintavételi helyeinek 
össz-átlaga különbözött szignifikánsan a be -és kifolyó áteresztők, illetve a Rábca mintavételi 
pontjairól vett minták esetében.  
Az algaközösségek vizsgálata alapján azt mondhatjuk, hogy az Osli-Hany területe jó 
állapotúnak tekinthető. Valamennyi mintavételi szelvény algaközössége kedvező állapotot 
indikál. A 2017-es és 2019-es eredmények összevetése alapján azt mondhatjuk, hogy a 
terület alapvető jellege nem változott meg, az algaközösség kedvező vízminőségre utal. A 
Nyirkai-Hany területe azonban már nem mutat ennyire kedvező képet. Az Aranyosi részen 
található mintavételi helyek közül az algaközösségek alapján kettő mintavételi hely tekinthető 
jó állapotúnak, míg az összes többi mintavételi helyen cianobaktérium dominanciával 
jellemezhető, kedvezőtlen állapotokat találtunk. A Bikafej régió két mintavételi helye jó 
algológiai vonatkozásban jó vízminőséggel jellemezhető azonban a déli, mocsári növényzet 
alkotta élőhelysáv már kevésbé jó algaközösséggel rendelkezett. A Liliomos területen levő 
két mintavételi szelvény algaközössége cianobaktérium dominanciával jellemezhető és igen 
kedvezőtlen állapotokat indikál. A Kis-metszési-oldalcsatorna algaközössége és a Rábca 
kovaalga dominanciával volt jellemezhető és jó vízminőségi állapotúnak tekinthető. A 
Liliomos alterületről kifolyó víz rendelkezett az egyik legrosszabb vízminőséggel. 
A makroszkópikus vízi gerinctelen fauna 2019. évi felmérése során a vizsgált mintavételi 
helyeken összesen 134 makroszkópikus vízi gerinctelen fajt sikerült egyértelműen 
beazonosítani. Az előkerült fajok közül 4 a kagylók (Bivalvia), 24 a csigák (Gastropoda), 12 a 
piócák (Hirudinea), 5 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 3 a kérészek (Ephemeroptera), 
21 a szitakötők (Odonata), 17 a poloskák (Heteroptera), 47 a bogarak (Coleoptera) és 1 a 
tegzesek (Trichoptera) csoportjába sorolható. A 3 év felmérési eredményei alapján 
elmondható, hogy a Nyirkai-Hany és Osli-Hany területének makroszkópikus vízi gerinctelen 
faunája nem változott számottevő mértékben, amelyet a kimutatott makroszkópikus vízi 
gerinctelen közösség fajszám és egyedsűrűség értékeinek statisztikai elemzése is 
alátámaszt. Továbbra is a poloska- és bogár-, illetve csigafajok alkotta populációk a 
legnépesebbek, amely az állóvízi, mocsaras jellegnek köszönhető. Egyedül a Kis-metszési-
oldalcsatorna makroszkópikus vízi gerinctelen faunája mutatott sokkal diverzebb képet a 
2019-es mintavételek folyamán, amely nagy valószínűséggel a jobb vízháztartási 
viszonyoknak tulajdonítható.  
Az elvégzett elemzések eredményei alapján a makroszkópikus vízi gerinctelen fauna 
szempontjából a Nyirkai-Hany területegységei közül a Bikafej tekinthető az elvégzett 



 

 

felméréseink időszakában (2017-2019) a legjobb ökológiai állapotú élőhelynek. 
Felméréseink alapján a Bikafej területegység jelenlegi állapotában vízi makrogerinctelen 
faunája alapján egy átlagos fajgazdagságú, tartós vízborítású mocsári élőhely. A 
makroszkópikus vízi gerinctelen fauna összetétele és az élőhely strukturális sajátosságai 
alapján a Bikafej emerz mocsárinövény-állományaihoz nagyon hasonló volt az Osli-Hany 
mintavételi szelvényei közül, a terület északkeleti részén található összefüggő, sűrű, nádas 
dominanciájú emerz mocsárinövény-állományban kijelölt mintavételi hely. A Nyirkai-Hany 
Liliomos és Aranyos nevű területegységeinek nagy része jelenlegi állapotában jellemzően 
fajszegény, túlnyomórészt állóvízi generalista fajok alkotta makroszkópikus vízi gerinctelen 
fajegyüttessel jellemezhető, sekélytavi jellegű élőhely, melyen a felméréseink időszakában 
nagy kiterjedésű, sekély, nyílt, emerz makrovegetációtól mentes élőhelyek domináltak. 
A Nyirkai-Hany vizes élőhelykomplexum területén az utóbbi két évtizedben lezajlott 
változások és a változásokat monitorozó vizsgálatok eredményei egyértelműen 
alátámasztják, hogy a terület élőhelystruktúrája szempontjából meghatározó tényező a 
magasabbrendű növényzet térbeli mintázata, mely számos más élőlénycsoport térbeli és 
időbeli eloszlási viszonyait nagy mértékben befolyásolja. Az élőhelykomplexum területén a 
magasabbrendű növényzet térbeli mintázata pedig a vízkormányzással – ideértve a 
vízszinteket, a vízszintek tartósságát, a változás mértékét és dinamikáját – viszonylag 
gyorsan és jelentős mértékben módosítható. 

Az elvégzett biológiai vizsgálatok eredményeinek értékelése és az érintett területekről az 
elmúlt 5 éves időszakból származó vízszintadatok alapján üzemeltetési javaslatot dolgoztunk 
ki mind a Nyirkai-Hany, mind az Osli-Hany vizes élőhelyrekonstrukciók területére. A Nyirkai-
Hany esetében a 3 elkülöníthető területegységre differenciált üzemeltetési javaslatot 
dolgoztunk ki, melynek során figyelembe vettük az érintett területek jelenlegi állapotát, 
természetvédelmi funkcióit, ill. javasolt célállapotát. Az üzemeltetési javaslatra mindhárom 
területegység esetében általánosan jellemző, hogy a vízszintnek van egy jellemző éves 
dinamikájá. Minden területegység esetében a vízpótlás szüneteltetését és 
vízszintcsökkentést javaslunk a nyár második felében, ami a természetes vízjárású vizes 
élőhelyek nyári-koraőszi aszályos időszakokhoz kötődő vízszintcsökkenését modellezi. Az 
üzemeltetési javaslat részét képezik tél-végi kora-tavaszi és késő-tavaszi nyár-végi 
vízszintemelések, melyek a Kárpát-medence nedves kontinentális éghajlatára jellemző 
hóolvadáshoz, ill. nyár eleji csapadékmaximumhoz és az ezek által kiváltott árhullámok 
okozta elöntésekhez kapcsolódó vízszintemelkedéseket modellezik. Ezek az üzemeltetési 
elemek kölünböző mértékben, különböző mértékű vízszintváltozást okozva és különböző 
gyakorisággal arányban jelennek meg az egyes területegységek esetében. A kidolgozott 
üzemeltetési javaslat, igazodva az egyes évek időjárásának természetes különbségeihez 
minden területegység esetében 3 éves ciklusok szerint változik. A 3 éves ciklusokban van 
kisvizes év, mikor a nyár-végi kora-őszi alacsony vízállású időszakot nem követi 
vízszintemelés és egészen következő tavaszig alacsony vízállás jellemzi a területegységet 
és van jobb vízellátottságú év, mikor az őszi időszakban vízszintemelést javaslunk és egész 
télen viszonylag magas vízállás jellemzi az adott területegységet. Az egyes területegységek 
esetében a kisvizes és a jobb vízellátottságú évek aránya a 3 éves ciklusokon belül az 
aktuális állapottól és a célállapottól függően eltérő. Az Osli-Hany vizes élőhelyrekontstrukció 
területe egy üzemeltetési egységet képez. Az üzemeltetési javaslat kidolgozásánál ebben az 
esetben is ugyanazon elvi alapokat vettül alapul, mint az Osli-Hany területegységei esetében 
és a javaslat próbálja minél inkább lemodellezni az éghajlati adottságoknak megfelelő 
természetszerű vízjárási viszonyokat, mind az éven belüli vízszintdinamika, mind a 
különböző évek vízjárása tekintetében. Az Osli-Hany esetében olyan 3 éves üzemeltetési 
ciklust javaslunk, mely tartalmaz egy kifejezetten kisvizes évet, egy közepes vízellátottságú 
évet, ill. egy kifejezetten nagyvizes évet, mindhárom évre meghatározott éven belüli 
vízszintdinamikával és vízszintekkel. 

 



 

 

Summary 
The intensive study of macro-invertebrate fauna in Nyirkai-Hany and Osli-Hany were carried 
out between 2016 and 2020, while studies on surface water chemistry and algae 
communities were carried out between 2017 and 2020 on behalf of the Fertő-Hanság 
National Park Directorate. 
During the exploration of the hydrochemical and trophic conditions of Nyirkai-Hany and Osli-
Hany, significant differences between the examined sampling sites’s physico-chemical 
parameters did not found. Similarities were found between the units of each sampling site 
(Nyirka and Osli) based on the physico-chemical parameters of the surface water and 
sediment pore water (Nyirka: Aranyos, Liliomos, Bikafej and Kis-metszés, Osli: Zsidó-rét, 
Csikós-Éger-erdő and Osli). The similarities between the sampling sites and the different 
habitats can be explained by the small water depth, which is characteristic of both Nyirkai-
Hany and Osli-Hany. In the case of shallow wetlands, the wind has a significant disturbing 
effect, so habitats with open water and macrophyte populations are similar in terms of 
physico-chemical parameters. Based on the samples taken along the inlet and outlet 
passages and the chemical analyzes of the water and sediment of the Rábca, it can be 
stated that there is not significant difference in the composition of the inflowing and 
outflowing waters. There was a difference in transparency and in the concentration of 
chlorophyll-a and organic carbon forms, but the total average of the sampling sites of Nyirkai-
Hany differed significantly in the case of the samples taken from the inlet and outlet 
passages and the sampling points of Rábca.  
According to the studies on the algae community, it can be stated that the area of Osli-Hany 
is in good condition. The algal community of all sampling sections indicates a favorable 
condition. Comparing the results of 2017 and 2019, we can say that the basic nature of the 
area has not changed, the algal community indicates favorable water quality. However, the 
area of Nyirkai-Hany did not indicate good quality. Based on the algae communities, the two 
sampling sites of Aranyos are in good condition, while in all other sampling sites we found 
unfavorable conditions characterized by cyanobacterial dominance. The two sampling sites 
in the Bikafej region can be characterized by good water quality in terms of good algology, 
but the southern, swamp vegetation habitat already had a less good algae community. The 
algae community of the two sampling sections in Liliomos area indicates very unfavorable 
conditions characterized by cyanobacterial dominance. The Kis-metszési-oldalcsatorna and 
the Rábca were characterized by diatom algae dominance and have good water quality. The 
water quality of outflow (in Liliomos) is among the sampling sites with the worst results.  
During the survey of aquatic macro-invertebrate community in 2019, a total of 134 aquatic 
macro-invertebrate species were identified at the examined sampling sites. In the sampling 
sites there were totally 24 snails (Gastropoda), 4 shells (Bivalvia), 3 mayflies 
(Ephemeroptera), 12 leeches (Hirudinea), 5 Malacostraca, 21 dragonflies (Odonata), 17 
water bugs (Heteroptera), 47 beetles (Coleoptera) and 1 caddisflies (Trichoptera) taxa. 
Based on the results of the 3-year survey, it can be stated that the aquatic macro-
invertebrate community of Nyirkai-Hany and Osli-Hany have not changed significantly, which 
is also supported by the statistical analysis of the species number and density values. Due to 
the stagnant, swampy nature of the sampling sites, bug, beetle and snail dominance is 
typical. Only macro-invertebrate community of the Kis-metszési-oldalcsatorna showed a 
much more diverse picture during the 2019 sampling, which is most likely attributable to 
better water management conditions. Based on the results, the Bikafej can be considered as 
the best ecological condition habitat of the Nyirkai-Hany territorial units in terms of aquatic 
macro-invertebrate community during the period of our surveys (2017-2019). According to 
our surveys, the Bikafej territorial unit has a common species richness and permanent water 
cover in the current state. Based on the composition of the aquatic macro-invertebrate 
community and the structural features of the habitats, the continuous, dense, reed-dominated 
emerge swamp vegetation of Osli-Hany sampling sections in the northeastern part of the 
area was very similar to the emerge swamp stands of Bikafej. In the current state, the most 
part of the Liliomos and Aranyos are characterized by species-poor community, composed 



 

 

mainly genereralist aquatic macro-invertebrate species and during our surveys shallow pond-
type habitat dominated by large, shallow, open, free emerge macro-vegetation-free habitats 
was observed. 
The changes have been taken place in the Nyirkai-Hany wetland complex in the last two 
decades and the results of the monitoring studies clearly confirm that the spatial pattern of 
higher vegetation is a determining factor in the habitat structure of the area, which greatly 
influences its spatial and temporal distribution. In the area of the habitat complex, the spatial 
pattern of higher vegetation can be modified relatively quickly and significantly by water 
governance, including water levels, persistence of water levels, the extent and dynamics of 
change. 
Based on the results of the biological investigations and the water level data from the last 5 
years, we developed operational proposal for the wetland reconstructions area of Nyirkai-
Hany and Osli-Hany. In the case of Nyirkai-Hany, we developed a differentiated operation 
proposal for the 3 units and we took into account the current conditions, nature conservation 
functions and the proposed target condition of the affected areas. The water level has a 
characteristic annual dynamic in all units. For each unit, we propose the arresting of water 
replenishment and water level reduction in the second half of the summer, which models the 
water level reduction of summer-early autumn droughts of natural wetlands. The water level 
rises in late-winter, early-spring and late-spring, late-summer are included in the operational 
proposal models. The water level rises associated with the melting of the wet continental 
climate of the Carpathian Basin and the peak of early summer precipitation and floods. 
These elements cause different water level changes with different frequencies in each unit. 
The developed operating proposals are adjust to the natural differences in the weather 
conditions of each year and varies according to 3-year cycles for each territorial unit. In the 
3-year cycles there is a low water year when the late-summer and early-autumn low water 
level is not followed by water level rise and until the next spring the area is characterized by 
a low water level and there is a year with better water supply when the winter is 
characterized by higher water level. For each territorial unit, the proportion of years with low 
water and better water supply within the 3-year cycles differs depending on the current status 
and the target status. The Osli-Hany Wetland Reconstruction Area forms only one 
operational unit. During the development of proposals, the same principles were used as in 
the case of the Nyirkai-Hany territorial units. The proposal tries to model the natural water 
conditions corresponding to the climatic conditions, the water level dynamics within the year 
and water management in different years. In the case of Osli-Hany, we propose a 3-year 
operating cycle that includes a specifically low water year, a medium water supply year, and 
a high water year, with clearly defined water level dynamics and water levels for all three 
years. 
 
Zusammenfassung 
Die intensive Untersuchung der Makroinvertabratenfauna in den Gewässern des Nyirkai-
Hany und des Osli-Hany wurde in den Jahren 2016 bis 2020 vorgenommen, wobei 
Untersuchungen der wasserchemischen und Trophitätsverhältnisse sowie der 
Zusammensetzung und quantitativen Verhältnisse von Algengemeinschaften von 2017 bis 
2020 im Auftrag der Nationalparkverwaltung Fertő-Hanság durchgeführt wurden.  

Bei der Erschließung der grundsätzlichen wasserchemischen und Trophitätsverhältnisse des 
Nyirkai-Hany und des Osli-Hany wurde festgestellt, dass es gegenwärtig keinen erheblichen 
Unterschied zwischen den untersuchten Probenahmestellen in Bezug auf bestimmte 
physikochemische Parameter des Oberflächenwassers und des Porenwassers im Sediment 
gibt. Ebenfalls Ähnlichkeiten gab es zwischen den einzelnen Einheiten der einzelnen 
Probenahmestellen (Nyirka: Aranyos, Liliomos, Bikafej und Kis-metszés, Osli: Zsidó-rét, 
Csíkos-Éger-erdő und Osli) anhand der physikochemischen Parametern des 
Oberflächenwassers und des Porenwassers im Sediment.  Die Ähnlichkeit zwischen den 
Probenahmestellen und der verschiedenen Habitate kann durch die kleine Wassertiefe 



 

 

erklärt werden, die ebenso für die Untersuchungsgebiete des Nyirkai-Hany wie auch für 
diejenigen des Osli-Hany gilt. Im Fall von seichten Feuchtgebieten hat der Wind eine 
bedeutende aufkurbelnde Wirkung dadurch sind sich offene Habitate und welche mit 
Makrophytenbestand bezüglich ihrer chemischen Parametern ähnlich. Anhand der Proben, 
die entlang der Ein- und Ausflusspunkte sowie anhand der chemischen Analyse des 
Rabnitzwassers und Sediments kann festgestellt werden, dass es keine wesentlichen 
Unterschiede in der Zusammensetzung des einfließenden und austretenden Wassers gibt. 
Ein Unterschied wurde in der Durchsichtigkeit sowie in der Konzetration von Chlorophyll-a 
und organischem Kohlenstoff festgestellt, aber auch hier zeigte sich der signifikante 
Unterschied zwischen dem Gesamtdurchschnitt der Probenahmestellen im Nyirkai-Hany und 
den Proben aus Probenahmestellen an den Ein- und Ausflusspunkten sowie an der Rabnitz.  

Laut Untersuchungen der Algengemeinschaften kann das Gebiet des Osli-Hany in die 
Kategorie „in gutem Zustand“ eingegliedert werden. Die Algengemeinschaft in allen 
Probenahmesegmenten indiziert einen günstigen Zustand. Anhand des Vergleichs der 
Ergebnisse von 2017 und 2019 kann erklärt werden, dass der grundsätzliche Charakter des 
Gebiets nicht verändert wurde, die Algengemeinschaft weist auf eine gute Wasserqualität 
hin. Das Gebiet des Nyirkai-Hany macht jedoch keinen so guten Eindruck. Von den 
Probenahmestellen im Bereich  Aranyos fallen anhand der Algengemeinschaften nur zwei in 
die Kategorie „in gutem Zustand“, die restlichen Standorte sind durch eine Dominanz von 
Zyanobakterien gekennzeichnet, „in ungünstigem Zustand“. Der Bereich Bikafej kann 
anhand von zwei Probenahmestellen in algologischer Hinsicht mit guter Wasserqualität 
charakterisiert werden, im südlichen Biotopstreifen, bestehend aus Sumpfvegetation 
herrschte eine weniger gute Algengemeinschaft vor. Die Algengemeinschaft der zwei 
Probenahmesegmenten im Bereich Liliomos wurde von Zyanobakterien dominiert, und 
indiziert einen sehr ungünstige Zustand. Die Algengemeinschaft des Seitenkanals bei Kis-
metszés und der Rabnitz konnte durch die Domininz von Kieselalgen charakterisiert werden, 
und die Wasserqualität kann als gut betrachtet werden. Die Wasserqualität des aus dem 
Bereich Liliomos austretenden Wassers war eine der schlechtesten.  

Im Verlauf der Erhebung von aquatischen Makroinvertebratenfauna im Jahr 2019 konnten an 
den untersuchten Probenahmestellen insgesamt 134 aquatische Makroinvertebratenarten 
eindeutig identifiziert werden. Aus den nachgewiesenen Arten gehörten 4 in die Gruppe der 
Muscheln (Bivalvia), 24 in die der Schnecken (Gastropoda), 12 in die der Egeln (Hirudinea), 
5 in die der höheren Krebse (Malacostraca), 3 in die der Eintagsfliegen (Ephemeroptera), 21 
in die der Libellen (Odonata), 17 in die der Wanzen (Heteroptera), 47 in die der Käfer 
(Coleoptera) und 1 in die der Köcherfliegen (Trichoptera). Anhand Erhebungsergebnisse der 
3 Jahre kann erklärt werden, dass die Makroinvertebratenfauna des Nyirkai-Hany und des 
Osli-Hany sich nicht maßgeblich verändert hat, was auch von der statistischen Analyse der 
Anzahl von Arten und Individuendichte innerhalb der nachgewiesenen aquatischen 
Makroinvertebratengemeinschaft belegt wird. Auch weiterhin zählen Populationen von 
Wanzen, Käfern und Schnecken die meisten Individuen, was dem Stillgewässer- und 
Sumpfcharakter zu verdanken ist. Allein die Makroinvertebratenfauna des Seitenkanals bei 
Kis-metszés war viel mehr vielfältiger im Zuge der Probenahmen 2019, was aller 
Wahrscheinlichkeit nach der besseren Wasserwirtschaft zuzuschreiben ist.  

Anhand der Ergebnisse der durchgeführten Analysen kann im Zeitraum der durchgeführten 
Erhebungen (2017-19) aus der Hinsicht der Makroinvertebratenfauna unter den 
Teilbereichen des Nyirkai-Hany der Bikafej als Habitat mit dem besten ökologischen Zustand 
angesehen werden. Laut unserer Erhebungen ist der Teilbereich Bikafej anhand seiner 
Makroinvertebratenfauna derzeit ein Sumpfhabitat mit dauerhafter Wasserbedeckung und 
durchschnittlichem Artenreichtun. Anhand der Zusammensetzung der 
Makroinvertabratenfauna und der strukturellen Gegebenheiten des Habitats war unter den 
Probenahmesegmenten des Osli-Hany die Probenahmestelle im Nordosten des Gebiets mit 
dichtem emersen Sumpfpflanzenpopulation dominiert von Schilf sehr ähnlich zu den 



 

 

emersen Sumpfpflanzenpopulationen des Bikafej. Ein großer Teil der Teilbereiche Liliomos 
und Aranyos im Nyirkai-Hany ist in seiner gegenwärtigen Form ein Seichtwasserhabitat 
gekennzeichnet durch eine artenarme, von Stillgewässer-Generalisten dominierte 
Makroinvertabratengemeinschaft. Im Zeitraum der Erhebungen herrschten in diesem 
großflächige, seichte, offene Habitaten ohne emerse Makrovegetation vor. 

Veränderungen im Gebiet des Feuchtgebietskomplexes Nyirkai-Hany in den letzten zwei 
Jahrzehnten und Ergebnisse des Monitorings dieser Veränderungen belegen eindeutig, dass 
die räumliche Musterung der höheren Vegetation maßgeblich für die Habitatstruktur des 
Gebiets ist, und beeinflusst zugleich auch die räumliche und periodische Verteilung 
zahlreicher anderer Organismengruppen. Im Gebiet des Feuchtgebietskomplexes kann 
wiederum die räumliche Musterung des höheren Vegetation mit Wasserlenkung – 
Wasserpegel, deren Dauer, der Maß und Dynamik der Veränderung inbegriffen – relativ 
schnell und in bedeutendem Maß verändert werden.  

Anhand  der Auswertung von Ergebnissen der durchgeführten biologischen Untersuchungen 
und anhand von Wasserpegeldaten der betroffenen Gebiete aus den letzten 5 Jahren wurde 
je ein  Betriebsvorschlag für die Feuchtgebietsrekonstruktionen Nyirkai-Hany und Osli-Hany 
erarbeitet. Im Fall von Nyirkai-Hany wurden für die 3 separierbaren Teilbereiche differenzierte 
Betriebsvorschläge erarbeitet, wobei der gegenwärtige Zustand, die Naturschutzfunktionen 
sowie der vorgeschlagene Zielzustand der jeweiligen Teilbereiche beachtet wurden. Für den 
Betriebsvorschlag gilt bei allen Teilbereichen generell, dass der Wasserpegel über eine 
Jahresdynamik verfügt. Bei allen Teilbereichen schlagen wir eine Pause im 
Wassernachschub und eine Absenkung des Wasserpegels in der zweiten Hälfte des 
Sommers, was eine Abnahme des Wasserspiegels bei natürlichen Gewässern in der 
Trockenperiode im Sommer und Frühherbst modelliert. Teil des Betriebsvorschlags sind 
Wasserstanderhöhungen gegen Ende Winter und Frühjahrbeginn sowie gegen Spätfrühling 
und Sommerbeginn. Diese modellieren Wasserstanderhöhungen bedingt durch 
Schneeschmelze typisch für das nasse kontinentale Klima im Karpatenbecken, bzw.  durch 
ein Niederschlagsmaximum Anfang Sommer, die beide zu Flutwellen und damit 
Überschwemmungen führen. Diese Betriebselemente erscheinen in verschiedenem Maße 
und lösen Wasserstandänderungen von verschiedenen Maßen aus, aber treten auch 
verschieden oft in den einzelnen Teilbereichen auf. Der erarbeitete Betriebsvorschlag, 
passend zu den natürlichen Verschiedenheiten im Wetter der einzelnen Jahre, verändert sich 
laut 3-Jahreszyklen. In den 3-Jahreszyklen gibt es ein Jahr mit wenig Wassernachschub, wo 
die Periode mit niedrigem Wasserstand Ende Sommer – Anfang Herbst nicht von einem 
Wasserstanderhöhung bis zum nächsten Frühling gefolgt wird, und es gibt auch ein Jahr mit 
besserer Wasserversorgung, wenn in der Herbstperiode ein Wasserstanderhöhung 
vorgeschlagen wird und der bestimmte Teilbereich im ganzen Winter durch relativ hohen 
Wasserstand gekennzeichnet wird.  Im Fall der einzelnen Teilbereiche kann das Verhältnis 
von Jahren mit wenig Wassernachschub und derjenigen mit besserer Wasserversorgung 
innerhalb des 3-Jahrenzyklus abhängig vom aktuellen Zustand abweichen. Die Fläche der 
Feuchtgebietsrekonstruktion Osli-Hany ist eine Betriebseinheit. Bei der Erarbeitung von 
Betriebsvorschlägen wurden die gleichen Prinzipien befolgt, wie bei den Teilbereichen des 
Nyirkai-Hany, und der Vorschlag versucht, natürliche Wasserbewegungen gemäß 
klimatischen Gegebenheiten sowohl in Hinsicht auf die Wasserstanddynamik innerhalb des 
Jahres, als auch auf die Wasserbewegung verschiedener Jahre zu modellieren. Im Fall des 
Osli-Hany schlagen wir ein 3-Jahreszyklus vor, wo in einem Jahr ausgesprochen niedriger 
Wasserstand, in einem anderen mittlere Wasserversorgung und zuletzt ein Jahr mit 
ausgesprochen  viel Wassernachschub geplant ist, mit einer Wasserstanddynamik und 
Wasserstand für alle drei Jahre. 
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3. Nyirkai-Hany és Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukciók víz- és 
üledékkémiai kutatásának eredménye 

3.1. Bevezetés és előzmények 

A rekonstruált Nyirkai-Hany és Osli-Hany jelen hidrológiai vizsgálatának alapját a vízkémiai 
és trofitási viszonyok feltárása képezi. Ehhez szükség van a nyílt vizes és zárt növényi 
állományokkal jellemezhető habitatok felszíni vízmintavételére, illetve a be-és kifolyó 
átereszek és a Rába folyó felszíni vizének fizikai-kémiai, valamint az üledék pórusvizének 
kémiai paramétereinek vizsgálatára. 
Jelen vizsgálat célkitűzései a következők voltak: 
 

▪ A területek alapvető vízkémiai- és trofitási viszonyainak feltárására 

▪ Hosszú távú kezelési javaslat kidolgozása az élőhelyrekonstrukciók működtetésére 

▪ A befolyó és a távozó vizek vízminősége mennyiben tér el? 

▪ Van-e a rekonstrukcióknak természetes víztisztító funkciója? 

 

3.2. Terület és módszer 

3.2.1.  Mintavételi helyek, mintavétel 

A felszíni vízminták mintavétele 2017. júniusban és 2017. augusztusban, illetve 2019. 
májusban és augusztusban történt (1 ábra - 2 ábra). A felszíni vízmintavételéhez műanyag 
fél literes flakonokat használtunk, mintázás előtt a háromszoros átöblítés módszerét 
alkalmazva. A mintákat a minta feldolgozásig hűtve, majd fagyasztva tároltuk. Az üledék 
mintavétel 2017-ben és 2019-ben is augusztusban történt, core mintavevővel. A mintákat 
feldolgozásig hűtve, majd fagyasztva tároltuk. Az üledék pórusvízének kinyerése során 
centrifugáláson alapuló módszert alkalmaztunk, mely során a nedves üledék 50 g tömegű 
részletét centrifuga csövekben percenként 5000 fordulatszámon 20 percig centrifugáltuk. A 
felülúszót dekantáltuk és 0,45 µm szemcseméretű szűrőpapíron (Pall Corporation GN-6 
Grid) szűrtük az üledékből így kinyert pórusvizet. 
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1 ábra A víz- és üledékkémiai vizsgálatokra/mérésekre kijelölt szelvények térbeli 

elhelyezkedése I. („K”= Kifolyó a Liliomosról) 
 

 
2 ábra A víz- és üledékkémiai vizsgálatokra/mérésekre kijelölt szelvények térbeli 

elhelyezkedése II. 
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3.2.2.  Víz és üledék kémiai paraméterek meghatározása 

A víz hőmérsékletét, pH-ját és vezetőképességet terepi mérőműszerrel (Hach-Lange 
HQ40D, 58258-00) határoztuk meg. A vízben oldott oxigén koncentrációját szintén terepi 
mérőműszerrel állapítottuk meg (Thermo Scientific, Orion 3 STAR). A víz átlátszóságának 
meghatározását Secchi-korong segítségével végeztük. A vízmintákban a szervetlen növényi 
tápelemek közül az összes foszfor meghatározást az MSZ 260-20:1980 szabvány, az 
összes nitrogén meghatározást az MSZ EN 12260:2004 szabvány, az oldott reaktív foszfor 
meghatározását a MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet alapján és a nitrát-ion 
koncentrációjának meghatározását az MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz, míg az ammónium-
ion koncentrációjának meghatározást az MSZ ISO 7150:1:1992-es szabvány alapján 
végeztük. A trofitás szintjét meghatározó paraméterek közül az üledék pórusvizében az 
összes foszfor koncentráció meghatározást szintén az MSZ 260-20:1980 szabvány, az 
összes nitrogén meghatározást az MSZ EN 12260:2004 szabvány, az oldott reaktív foszfor 
meghatározását a MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet alapján és a nitrát-ion 
koncentrációjának meghatározását az MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz, míg az ammónium-
ion koncentrációjának meghatározást az MSZ ISO 7150:1:1992-es szabvány alapján 
végeztük. A különböző szerves szénformák koncentrációjának meghatározását mind a 
felszíni, mind az üledék pórusvíz mintákban az MSZ EN 1484:1998 szabvány alapján 
határoztuk meg. Az a-klorofill koncentráció meghatározást metanolos extrakcióval végeztük 
Németh (1998) által közölt módszer alapján. A vizsgált paraméterek közül valamennyi 
felszíni vízmintában az oldott reaktív foszfor koncentráció (<1 mg/l) és a nitrát-ion 
koncentráció (<0,5 mg/l) kimutatási határ (<1 mg/l) volt. 

3.2.3. Statisztikai értékelés 

A kapott eredmények statisztikai értékelését STATISTICA 7.0 programmal végeztük. Az 
adatok normalitását és eloszlását Kolmogorov-Szmirnov és Shapiro Wilk próbákkal 
teszteltük. Amennyiben az adatok normál eloszlást mutattak, páros t-teszttel hasonlítottuk 
össze a mintavételi helyeket (Nyirka és Osli), a mintavétel időpontját (június és augusztus) 
és a mintavételi habitatot (nyílt víz és makrofita állomány). Abban az esetben, amikor az 
adatok nem mutattak normál eloszlást, a statisztikai különbségek megállapítására Mann-
Whitney próbát használtunk, a 2019-ben nyert adatokra kivétel nélkül. A Nyirkai-Hany, a 
Rábca és a be-és kifolyó átereszek menti felszíni és üledék pórusvíz minták fizikai-kémiai 
összehasonlítását, illetve a Nyirkai-Hany egyes egységeinek és az Osli-Hany egységeinek 
összehasonlítását Kruskal-Wallis teszttel végeztük. A nitrát-ion és foszfát-ion koncentrációja 
sok esetben kimutatási határ alatt volt, ezekben az esetekben nem került szemléltetésre. 
 

3.3. Eredmények és értékelésük 

3.3.1. Nyirkai-Hany és Osli-Hany víz és üledék pórusvíz kémiájában tapasztalt 
különbségek 2017-es mintavétel alapján 

3.3.1.1.  Felszíni víz kémiájában tapasztalt különbségek 

A felszíni víz fizikai-kémiai tulajdonságai közül a vezetőképesség, átlátszóság és a szerves 
szén formák alapján tapasztaltunk szignifikáns különbséget a Nyirkai és Osli-Hany között. A 
vezetőképesség (3. ábra ), az összes szerves és összes oldott szén koncentráció (5. ábra) 
az Osli mintavételi helyen, míg az átlátszóság (3. ábra ) és a partikulált szerves szén 
koncentráció (5. ábra) a Nyirkai mintavételi helyen volt szignifikánsan nagyobb. A többi 
vizsgált paraméter esetben nem tapasztaltunk különbséget a mintavételi helyek között (3. 
ábra ,4. ábra, 5. ábra). 
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3. ábra A felszíni víz hőmérséklete, pH-ja, vezetőképessége, oldott O2 koncentrációja, 

átlátszósága és klorofill- a koncentrációja a mintavételi helyek alapján. 
 

 
4. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formáinak koncentrációja a mintavételi helyek alapján. 
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5. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a mintavételi helyek alapján. 

 
A felszíni víz fizikai-kémiai paraméterei alapján nem tapasztaltunk különbséget a nyílt vízi és 
a makrofita állománnyal jellemezhető mintavételi pontok között (6. ábra - 8. ábra). 

 
6. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a habitat típusok alapján. 
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7. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a habitat típusok alapján. 

 
8. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a habitat típusok alapján. 

 
A felszíni víz fizikai-kémiai paraméterei közül szignifikánsan magasabb hőmérsékletet és pH-
t tapasztaltunk az augusztusban megvett vízminták esetében, míg az ammónium-ion 
koncentráció a júniusban megvett minták esetében volt nagyobb (9. ábra - 11. ábra). A többi 
paraméter esetében nem tapasztaltunk különbséget a mintavételi hónapokat tekintve (9. 
ábra - 11. ábra). 
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9. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a mintavételi időpontok alapján. 

 
10. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a mintavételi időpontok alapján. 
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11. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a mintavételi időpontok alapján. 

 

3.3.1.2.  Az üledék pórusvíz kémiájában tapasztalt különbségek 

 
Az üledék pórusvizének kémiai összetétele alapján nem tapasztaltunk különbséget sem a 
mintavételi helyek, sem a habitatok között (12. ábra - 13. ábra). 

 
12. ábra. Az üledék pórusvíz kémiai összetétele a mintavételi helyek alapján. 
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13. ábra. Az üledék pórusvíz kémiai összetétele a habitat típusok alapján. 

 

3.3.2. Nyirkai-Hany és Osli-Hany víz és üledék pórusvíz kémiájában tapasztalt 
különbségek 2019-es mintavétel alapján 

3.3.2.1. Felszíni víz kémiájában tapasztalt különbségek 

 
Felszíni víz tavaszi mintavételezése során a Nyirkai és Osli-Hany között a 
vezetőképességben és hőmérséklet alapján tapasztaltunk szignifikáns különbséget (14. ábra 
- 16. ábra). 
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14. ábra. A felszíni víz hőmérséklete, pH-ja, vezetőképessége, oldott O2 koncentrációja, átlátszósága 

és klorofill- a koncentrációja a mintavételi helyek alapján tavasszal. 
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 15. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formáinak koncentrációja a mintavételi helyek 

alapján tavasszal. 

 
16. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a mintavételi helyek alapján tavasszal. 
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A vizsgált habitatok között pedig kizárólag csak a kémhatás alapján tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget a makrofita és nyílt víz között (17. ábra -  19. ábra). 

 
17. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a habitat típusok alapján tavasszal. 

 
18. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a habitat típusok alapján tavasszal. 
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 19. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a habitat típusok alapján 

tavasszal. 

 
A nyári mintavétel során egyik paraméter alapján sem tapasztaltunk szignifikáns különbséget 
a Nyirkai és Osli-Hany felszíni vizében (20. ábra - 22. ábra). 
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20. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a mintavételi helyek alapján nyáron. 
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21. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a mintavételi helyek alapján nyáron. 

 
22. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja mintavételi helyek alapján 

nyáron. 
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A habitatok közötti különbségek vizsgálata során pedig nem tapasztaltunk eltérést (23. ábra - 
25. ábra). 

 
23. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a habitatok alapján nyáron. 

 
24. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a habitatok alapján nyáron. 
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25. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja habitatok alapján nyáron. 

A különböző mintavételi időpontokat is összehasonlítottuk az egyes mintavételi területeken 
belül. Ez alapján a Nyirkai-Hany esetében a következő paraméterek alapján tapasztaltunk 
különbséget tavaszi és nyári mintavételi időpontok között: vezetőképesség, hőmérséklet, 
összes foszfor és nitrogén, összes szerves és oldott szén és ammónium-ion ( 26. ábra - 28. 
ábra). 
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 26. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele az évszakok alapján a Nyirkai-Hany esetében. 

 
27. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái az évszakok alapján a Nyirkai-Hany esetében. 
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28. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja az évszakok alapján a Nyirkai-

Hany esetében. 

 
 

Az Osli-Hany esetében a hőmérséklet és átlátszóság alapján tapasztaltunk különbséget a 
tavaszi és nyári mintavétel között (29. ábra - 31. ábra). 
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29. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele az évszakok alapján az Osli-Hany esetében. 

 
30. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái az évszakok alapján az Osli-Hany esetében. 
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31. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja az évszakok alapján az Osli-Hany 

esetében. 
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3.3.2.2. Üledék pórusvíz kémiai összetétele 

 
Az üledék pórusvíz kémiai összetétele alapján a mintavételi helyek között nem tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget egyik vizsgált paraméter alapján sem (32. ábra - 33. ábra). 

 
32. ábra. Az üledék pórusvíz összes szerves szén, nitrogén, foszfor és ammónium-ion 

koncentrációja a mintavételi helyek alapján. 

 
 

 
33. ábra. Az üledék pórusvíz összes nitrát és foszfát-ion koncentrációja a mintavételi helyek 

alapján. 
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Az üledék pórusvíz kémiai összetétele alapján a habitatok között az üledék pórus víz összes 
nitrogén koncentrációja alapján tapasztaltunk különbséget a habitatok között, mely esetében 
szignifikánsan nagyobb összes nitrogén koncentrációt tapasztaltunk a nyílt vizes habitatban, 
ellenétben a makrofitával (34. ábra - 35. ábra). 
 

 
34. ábra. Az üledék pórusvíz összes szerves szén, nitrogén, foszfor és ammónium-ion 

koncentrációja a habitatok alapján. 

 
35. ábra. Az üledék pórusvíz összes nitrát és foszfát-ion koncentrációja a habitatok alapján. 
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3.3.3. A víz és üledék fizikai-kémiai paramétereiben tapasztalt különbségek a vizsgált 
évek függvényében (2017 és 2019) 

 

3.3.3.1. Felszíni víz paramétereiben tapasztalt különbségek 2017 és 2019 között 

 
A Nyirkai-Hany felszíni vizének tavaszi mintavétele alapján a 2017 és 2019-es évek között a 
pH, vezetőképesség, hőmérséklet, átlátszóság, oxigén-tartalom, összes oldott szerves szén, 
összes szerves szén koncentrációja alapján tapasztaltunk különbséget (36. ábra - 38. ábra). 
 

 
36. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a vizsgált évek tavaszi mintavétele alapján a 

Nyirkai-Hany esetében. 
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37. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a vizsgált évek tavaszi mintavétele alapján a 

Nyirkai-Hany esetében. 
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38. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a vizsgált évek tavaszi 

mintavétele alapján a Nyirkai-Hany esetében. 

A Nyirkai-Hany nyári mintavétele alapján a 2017-es és 2019-es év között különbséget a 
vezetőképesség, hőmérséklet, oxigén-tartalom, összes nitrogén, ammónium-ion 
koncentrációja és a klorofill-a tartalom alapján tapasztaltunk (39. ábra - 41. ábra). 



 

36 
 

 
39. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a vizsgált évek nyári mintavétele alapján a 

Nyirkai-Hany esetében. 
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40. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a vizsgált évek nyári mintavétele alapján a 

Nyirkai-Hany esetében. 
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41. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a vizsgált évek nyári mintavétele 

alapján a Nyirkai-Hany esetében. 

 
Az Osli-Hany tavaszi mintavétele alapján az évek között különbséget a vezetőképesség, 
hőmérséklet, átlátszóság, oxigén-tartalom, összes nitrogén és foszfor, szerves szén formák 
koncentrációja alapján tapasztaltunk (42. ábra - 44. ábra). 
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42. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a vizsgált évek tavaszi mintavétele alapján az 

Osli-Hany esetében. 
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43. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a vizsgált évek tavaszi mintavétele alapján az 

Osli-Hany esetében. 

 
44. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a vizsgált évek tavaszi 

mintavétele alapján az Osli-Hany esetében. 

 
 
A nyári mintavétel esetében az évek között nem tapasztaltunk különbséget (45. ábra - 47. 
ábra). 
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45. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetétele a vizsgált évek nyári mintavétele alapján az 

Osli-Hany esetében. 
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46. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formái a vizsgált évek nyári mintavétele alapján az 

Osli-Hany esetében. 

 
47. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak koncentrációja a vizsgált évek nyári mintavétele 

alapján az Osli-Hany esetében. 
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3.3.3.2. Üledék pórusvíz paramétereiben tapasztalt különbségek 2017 és 2019 között 

 
Az összes oldott szerves szén, ammónium-ion, nitrát és foszfát-ion alapján tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget az üledék pórusvíz kémiai összetétele alapján az évek között a 
Nyirkai-Hany esetében. Az összes oldott szerves szén, ammónium-ion szignifikáns nagyobb 
koncentrációban volt jelen 2017-ben, míg a foszfát-ion koncentrációja 2019-ben volt 
nagyobb. Az Osli-Hany mintavételi pontok esetében a nitrát és foszfát-ion koncentrációja 
szignifikánsan nagyobb volt 2019-ben, mint 2017-ben. A többi paraméter alapján nem 
tapasztaltunk szignifikáns különbséget a vizsgált évek között. 

 
48. ábra. Az üledék pórusvíz összes szerves szén, nitrogén, foszfor és ammónium-ion 

koncentrációja évek alapján a Nyirkai-Hany esetében. 
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49. ábra. Az üledék pórusvíz összes nitrát és foszfát-ion koncentrációja évek alapján a Nyirkai-

Hany esetében. 

 

 
50. ábra. Az üledék pórusvíz összes szerves szén, nitrogén, foszfor és ammónium-ion 

koncentrációja évek alapján az Osli-Hany esetében. 
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51. ábra. Az üledék pórusvíz összes nitrát és foszfát-ion koncentrációja évek alapján az 

Osli_Hany esetében. 
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3.3.4. A Rábca folyó hatása, illetve a Rábca folyóra a Nyirkai-Hany hatásának 
vizsgálata 

 
A Rábca folyón, a ki –és befolyó átereszek mentén, illetve a Nyirkai-Hany felszíni vizének 
fizikai-kémiai paraméterei alapján szignifikáns különbséget az átlátszóság, klorofill-a és a 
szerves szén formák koncentrációjában tapasztaltunk Kruskal-Wallis teszt alkalmazásával 
(52. ábra - 54. ábra) 2017-ben. A legnagyobb átlátszóságot a kifolyó menti áteresz mentén 
tapasztaltuk, míg a klorofill-a és szerves szén formák koncentrációja átlagosan a Nyirkai-
Hany mintavételi pontjaiban volt a legnagyobb (52. ábra és 54. ábra). 
Az üledék pórusvíz kémiai összetétele közül az ammónium-ion, összes nitrogén foszfor és 
szerves szén koncentrációkat tudtuk értékelni. Ezen paraméterek alapján megállapítható, 
hogy valamennyi paraméter legnagyobb koncentrációban a Nyirkai-Hany mintavételi helyein 
volt a legnagyobb és folyamatos koncentráció csökkenés figyelhető meg a Rábca folyó felé a 
be és kifolyó reteszek mentén vett minták alapján. Kivételt képeznek a nitrogén formák, mivel 
ezek koncentrációja a Rábca folyóban is nagyobb, ebben az esetben a folyamatos 
csökkenést nem lehet megállapítani (55. ábra). 
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52. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetételének változása a Nyirkai-Hany, a befolyó, a 

kifolyó és a Rábca folyó alapján 2017-ben. 
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53. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formáinak változása a Nyirkai-Hany, a befolyó, a 

kifolyó és a Rábca folyó alapján 2017-ben. 

 
54. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak változása (medián ± 25-75%kvartilis) a Nyirkai-

Hany, a befolyó, a kifolyó és a Rábca folyó alapján. 
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55. ábra. Az üledék pórusviz kémiai összetételének változása a Nyirkai-Hany, a befolyó, a 

kifolyó és a Rábca folyó alapján 2017-ben. 

 
A Rábca folyón, a kifolyó áteresz mentén, illetve a Nyirkai-Hany felszíni vizének fizikai-kémiai 
paraméterei alapján szignifikáns különbséget csak a klorofill-a és az összes szerves szén 
koncentrációjában tapasztaltunk Kruskal-Wallis teszt alkalmazásával (56. ábra - 58. ábra) a 
2019-ben. 
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56. ábra. A felszíni víz fizikai-kémiai összetételének változása a Nyirkai-Hany, a 

befolyó, a kifolyó és a Rábca folyó alapján 2019-ben. 
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57. ábra. A felszíni víz nitrogén és foszfor formáinak változása a Nyirkai-Hany, a befolyó, a 

kifolyó és a Rábca folyó alapján 2019-ben. 

 
58. ábra. A felszíni víz szerves szén formáinak változása a Nyirkai-Hany, a befolyó, a kifolyó és 

a Rábca folyó alapján 2019-ben. 
 

Az üledék pórusvíz kémiai összetétele alapján megállapítható, hogy valamennyi paraméter 
legnagyobb koncentrációban a Nyirkai-Hany mintavételi helyein volt a legnagyobb hasonlóan 
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a kifolyó retesz mentén vett mintához. Kivételt képez az ammónium-ion, melynek 
koncentrációja a Rábca folyóban is nagyobb, ebben az esetben a folyamatos csökkenést 
nem lehet megállapítani (59. ábra). 
 

 
59. ábra. Az üledék pórusviz kémiai összetételének változása a Nyirkai-Hany, a befolyó, a 

kifolyó és a Rábca folyó alapján 2019-ben. 

 

3.3.5. A területek alapvető vízkémiai- és trofitási viszonyainak feltárására 

 
A Nyirkai-Hany és Osli-Hany alapvető vízkémiai és trofitási viszonyainak feltárása során 
megállapíthatjuk, hogy a felszíni víz fizikai-kémiai paramétereit tekintve a két terület hasonló 
egymáshoz. A nyílt víz és makrofita állománnyal rendelkező habitatok felszíni víz fizikai-
kémiai és az üledék kémia paraméterei alapján szintén megállapíthatjuk, hogy nincs jelentős 
különbség a habitatok között.   
A halobitás akutális tipológiája alapján a Nyirkai-Hany mintavételi pontjai a közepes édesvíz 
(250-550 µS/cm), az Osli-Hany mintavételi pontjai (550-1000 µS/cm) a tömény édesvíz 
kategóriába sorolhatóak a 2017-es mintavétel alapján, 2019-ben mindkét vizes élőhely 
közepes édesvíz kategóriába sorolható (Felföldy 1987). A pH-t tekintve mindkét terület 
enyhén lúgos vizes élőhelyekkel jellemezhető. A trofitás fokozatai közül Felföldy (1987) 
módszere alapján mindkét terület a mezo-eutrófikus kategóriába (21-50 mg/l) sorolható. Az 
OECD trofitási szintjeit alapul véve mind az összes foszfor tartalom (>100 µg/l), mind a 
klorofill-a koncentráció alapján (>25 µg/l) mindkét terület a hipertrófikus. 
Sok-változós elemzésként főkomponens-analízist alkalmaztunk, megvizsgálva az egyes 
mintavételi helyeken (Nyirka és Osli) belüli egységek hasonlóságát, mind a felszíni víz 
paraméterei, mind az üledék pórusvíz kémiai összetétele alapján. A Nyirkai-Hany esetében, 
mind 2017-ben, mind 2019-ben nagyfokú hasonlóságot tapasztaltunk az egyes egységek 
között (Aranyos, Liliomos, Bikafej, Kis-metszés), éles elkülönülés egyik egység esetében 
sem figyelhető meg (60. ábra és 61. ábra). 
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60. ábra. Főkomponens-analízis a Nyirkai-Hany felszíni vízminták paraméterei alapján 2017-

ben. 

 
61. ábra. Főkomponens-analízis a Nyirkai-Hany felszíni vízminták paraméterei alapján 2019-

ben. 

 
 
 

Kisebb fajta elkülönülést tapasztaltunk az Osli-Hany egyes egységei között a felszíni víz 
fizikai-kémiai paraméterei alapján, mind 2017-ben, mind 2019-ben. Mindkét évben 
hasonlóság a Csikós-Éger és Zsidó-rét egységei között fedeztető fel (62. ábra és 63. ábra). 
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62. ábra. Főkomponens-analízis az Osli-Hany felszíni vízminták paraméterei alapján 2017-ben. 

 
63. ábra. Főkomponens-analízis az Osli-Hany felszíni vízminták paraméterei alapján 2019-ben. 

 
 
Az üledék pórusvíz esetében szintén hasonlóságot tapasztaltunk valamennyi vizsgált 
paraméter alapján a vizsgált mintavételi helyek, és azok egységei között, elkülönülés egyik 
egység esetében sem figyelhető meg (64. ábra). 
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64. ábra. Főkomponens-analízis az üledék pórusvíz paraméterei alapján a vizsgált mintavételi 

helyeken a vizsgált években. 

 
Mindkét mintavételi helyen belül (Nyirka és Osli) az egyes egységek hasonlóságát is 
vizsgáltuk Kruskal-Wallis teszttel. Ezek alapján megállapítottuk, hogy a Nyirkai-Hany felszíni 
vizének vizsgálata alapján a pH, oldott oxigén tartalom, összes nitrogén, összes oldott 
szerves szén és partikulált szén koncetráció alapján tapasztaltunk különbséget 2017-ben, 
míg 2019-ben csak az átlátszóság alapján volt különbség a Liliomos, Bikafej, Kis-metszés és 
Aranyos között (65. ábra). Az Osli-Hany egyes egységei 2017-ben az összes foszfor és 
nitrogén, összes oldott és összes szerves szén, valamint klorofill-a koncentrációja alapján 
különböztek egymástól. Ezzel ellentétben 2019-ben nem tapasztaltunk különbséget (66. 
ábra). 
 

 
65. ábra. Nyirkai-Hany egységei közötti különbségek 2017-ben és 2019-ben (átlátszóság) a 

felszíni víz ábrázolt paraméterei alapján. 
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66. ábra. Osli-Hany egységei közötti különbségek 2017-ben a felszíni víz ábrázolt 

paraméterei alapján. 
 
 
.
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4. Nyirkai-Hany és Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukciók algológiai 
felméréseinek eredményei 

4.1. Bevezetés és előzmények 

Az élőlények eltérő mértékben képesek tolerálni a környezetükben bekövetkező változásokat. 
Egyes tényezők értékei széles tartományban mozoghatnak a nélkül, hogy az élő rendszer 
bármilyen reakcióját kiváltanák, míg más változók esetén kisebb változások is jelentős 
következményekkel járhatnak. Amennyiben azonosítható egy adott élőlény vagy élőlény 
közösség válasza egy adott környezeti változó változására, a válasz alkalmas lehet arra, hogy a 
környezeti változó ez szerintem mindenkori hatását értékeljük. A vízi élettérben is számos olyan 
változás bekövetkezhet, ami érinti az élőlényeket, ill. azok közösségeit. Ezek történhetnek az 
ember által nem célirányosan elvégzett beavatkozások révén, de történhetnek úgyis, például 
revitalizáció, rekonstrukció során. Algológiai vizsgálatainkat a rekonstruált Nyirkai-Hany és Osli-
Hany algológiai vizsgálatát végeztük el, mely során tanulmányoztuk a különböző habitatok 
algaközösségeit és értelmeztük az életközösségek vízminőségre vonatkozó sajátságait.  
A fitoplankton egyike a leggyakrabban monitorozott élőlényközösségeknek. Szerepe azt 
követően értékelődött fel, hogy az eutrofizáció, azaz a vizek növényi tápanyag-tartalmának 
növekedése és az ennek eredményeként jelentkező „növényi túlprodukció” (ami többnyire algák 
túlszaporodását jelenti) akut problémaként jelentkezett a 20. sz. második felében. A problémára 
irányuló kutatások egyértelműen rávilágítottak arra, hogy az eutrofizáció káros hatásainak 
csökkentése érdekében a tápanyag-kibocsátásokat drasztikus mértékben csökkenteni kell 
(Vollenweider, 1968; Dillon és Rigler, 1974; Schindler, 1974; Vollenweider és Kerekes, 1980). 
Ismerve az egyes algafajok biológiáját (pl. tápanyag-, oxigén-, pH és egyéb igényét) 
következtetéseket lehet levonni a víz minőségére vonatkozóan. Az élő szervezetek 
különbözőképpen reagálnak (indikálják) a fiziko-kémiai tényezők és általában az életfeltételek 
változásaira. Az indikáció lehet számbeli gyarapodás, csökkenés vagy éppen valamely 
igényesebb faj teljes eltűnése. A fizikai és kémiai elemzések többnyire a vizek pillanatnyi állapotát 
tükrözik, és bármennyire gyakran és pontosan végezzük, csak irányadóak lehetnek, mert nem 
mutatják az általános állapotot, és nem feltétlenül adnak hírt múltban lejátszódó eseményekről. 
Ezzel szemben az élő szervezetek állandóan ki vannak téve a környezeti tényezők hatásának, 
így csak azok maradnak meg az adott víztestben, amelyek elviselik (tolerálják) az itt uralkodó 
tényezők összetett hatásait. 
 

4.2. Terület és módszer 

4.2.1. A mintavételi helyek bemutatása 

2019. augusztus 6-án és 7-én algaplankton-mintavétel történt a kijelölt mintavételi pontokon (67. 
ábra, 68. ábra). 
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67. ábra A algamintavételekre kijelölt szelvények térbeli elhelyezkedése I. („K”= Kifolyó a 

Liliomosról) 
 

 
68. ábra Az algamintavételekre kijelölt szelvények térbeli elhelyezkedése II. 

 
 

4.2.2. A mintavételi módszer ismertetése 

A merített mintákat a helyszínen konzerváltuk Lugol-oldattal. A minták feldolgozása Olympus BX-
50 kutatómikroszkóppal és Olympus CX-31 fordított mikroszkóppal történt Lund, Kipling és Le 
Cren (1958) módszere szerint. minimum 400 egyedet számoltunk meg mintánként. A fajok 
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határozását a Süβwasserflora von Mitteleuropa sorozat, a Vízi-Környezet és Természetvédelem, 
valamint a Flora Slodkowodna Polski kötetei alapján végeztük. 
 
 

4.3. Eredmények és értékelésük 

4.3.1. Osli-Hany 

Az Osli-Hany területén 6 mintavételi helyen 35 algataxont határoztunk meg. Az algataxonok 
megoszlása a következő volt. Cyanobacteria: 1 taxon; Euglenophyta: 10 taxon; Bacillariophyta: 9 
taxon; Cryptophyta: 0 taxon; Chlorophyta: 15 taxon. 
 

 
69. ábra. Algológiai vizsgálatok az Osli-Hany területén 

 
Az OSL-3001 mintavételi helyen az algaközösség egyedszáma kicsi volt, itt tapasztaltuk a 
legkisebb össz-egyedszámot a mintavételi helyek között. Az OSL-3002-es mintavételi helyen az 
algaközösség egyedszáma jelentősen nagyobb volt az előző mintavételi helyhez képest. Az 
OSL_3003-as mintavételi szelvény A és B jelű almintáinak szükségességét az eltérő vegetációs 
periódusban tapasztalt vízállási viszonyok kívánták meg. Az OSL-3003A és OSL-3003B helyen 
az egyedszámok kisebbek voltak, az OSL-3002 mintavételi helyhez képest. Valamint 
elmondható, hogy az OSL-3003B helyen az algaközösség össz-egyedszáma minimálisan kisebb 
volt az OSL-3003A-hoz képest. Az algaplankton egyedszáma az OSL-3004 és az OSL-3005 
helyen jelentősen nagyobb volt, mint a megelőző mintavételi helyeken. A mintavételi helyek 
között a legnagyobb egyedszámot az OSL-3005-ös helyen találtuk. Az algaplankton döntő 
többségét a kovaalgák adták, melyek az OSL-3005-ös helyen voltak jelen a legnagyobb 
számban, ugyanakkor egyedszámuk a legkisebb az OSL-3001-es mintavételi helyen volt. Nagy 
hatással volt az algaközösség összetételére a zöldalgák és az ostoros moszatok mennyisége is. 
Az előbbi legnagyobb egyedszámban az OSL-3005-ös, míg utóbbi taxon az OSL-3002-es helyen 
volt jelen. Legkisebb számban az előbbi taxon az OSL-3003B, míg utóbbi az OSL-3004 helyen 
volt jellemző. Az algaplankton egyedszámára kisebb befolyással a cianobaktériumok voltak, 
amelyek legnagyobb egyedszámban az OSL-3005-ös mintavételi helyen voltak jelen. A 
Cryptophyta taxon képviselői nem fordultak elő egy mintavételi helyen sem. 
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4.3.2. Nyirkai-Hany 

Az Nyirkai-Hany területén 9 mintavételi helyen 45 algataxont határoztunk meg. Az algataxonok 
megoszlása a következő volt. Cyanobacteria: 6 taxon; Euglenophyta: 8 taxon; Bacillariophyta: 7 
taxon; Cryptophyta: 1 taxon; Chlorophyta: 23 taxon. 
 

 
70. ábra. Algológiai vizsgálatok a Nyirkai-Hany területén 

 
 
Az algaközösség egyedszáma nagy volt az NYI-2991 mintavételi helyen. A legnagyobb 
egyedszámot a mintavételi helyek közül az NYI-2992 helyen találtuk. Az NYI-2993 mintavételi 
helyen az algaplankton egyedszáma drasztikusan kisebb volt az előző helyekhez képest, ami 
ehhez hasonló nagyságú volt az NYI-2994-es helyen is. Az NYI-2995-ös és NYI-2996-os 
mintavételi helyen az egyedszám nagyobb volt, mint az előző két mintavételi helyen. Az 
algaközösség egyedszáma az NYI-2997-es helyen nagyon kicsi volt, itt volt a legkisebb a 
mintavételi helyek között. Az előző helyekhez képest jelentősen nagyobb egyedszám volt 
jellemző az NYI-2998-as és az NYI-2999-es helyeken. Az algaplankton döntő többségét a 
cianobaktériumok adták, melyek az NYI-2992-es helyen voltak jelen a legnagyobb számban, 
egyedszámuk az NYI-2997-es mintavételi helyen volt a legkisebb. Kisebb mértékben befolyásolta 
a közösség összetételét a zöldalgák és az ostoros moszatok mennyisége is. Legnagyobb 
egyedszámban az előbbi taxon az NYI-2992-es, míg utóbbi az NYI-2996-os helyen volt jelen. Az 
egyedszám a zöldalgák esetében az NYI-2997-es, míg az ostoros moszatok esetében az NYI-
2993-as és NYI-2994-es helyen volt a legkisebb. Az algaplankton egyedszámára legkisebb 
befolyással a kovaalga és a Cryptophyta taxon volt. A kovaalgák csak az NYI-2996-os és az NYI-
2997-es helyen voltak jelen, míg a Cryptophyta élőlények csak az NYI-2994-es helyen voltak 
megtalálhatóak. 
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71. ábra. Algológiai vizsgálatok az ún. Kis-metszési-oldalcsatorna (NYI-3000), az ún. „Kifolyó” és a 

Rábca területén. 

 
 
Az NYI-3000-es mintavételi helyen az algaközösség egyedszáma kicsi volt. Drasztikusan 
nagyobb egyedszám volt jellemző a Kifolyó mintavételi helyre. Igen kicsi algaplankton 
egyedszámot találtunk a Rábca mintavételi helyen, itt volt a legalacsonyabb a mintavételi helyek 
közül. Az algaplankton döntő többségét a cianobaktériumok adták, melyek csak a Kifolyó 
mintavételi helyen voltak jelen. Az algaközösség összetételét jelentősen befolyásolta a kovaalga 
taxon, mely a Rábca és az NYI-3000 mintavételi helyen fordult elő, utóbbi esetében találtuk a 
nagyobb egyedszámot. Az algaplankton egyedszámára kisebb befolyással a zöldalgák és az 
ostoros moszatok voltak. Előbbi taxon hasonló egyedszámmal volt jelen az NYI-3000 és a Kifolyó 
helyen, utóbbi taxon csak a Kifolyó mintavételi helyen volt megtalálható. A Cryptophyta taxon 
képviselői nem fordultak elő egy mintavételi helyen sem. 
 
A különböző mintavételi területek összehasonlítása alapján azt mondhatjuk, hogy az Osli-Hany 
területe az algaközösségek alapján jó állapotúnak tekinthető. Valamennyi mintavételipont 
algaközössége kedvező állapotot indikál, még az OSL-3003A és B, valamint az OSL-3004, OSL-
30035 és OSL-3006 is, mely mintavételi pontok nem túl sok cianobaktérium szervezetet 
tartalmaztak. A 2017-es és 2019-es eredmények összevetése alapján azt mondhatjuk, hogy a 
terület alapvető jellege nem változott meg, az algaközösség kedvező vízminőségre utal. 
A Nyirkai-Hany területe azonban nem ennyire kedvező képet mutat.  
Az ún. Aranyosi részen található mintavételi helyek közül az algaközösségek alapján a NYI-2993, 
NYI-2994 mintavételi hely tekinthető jó állapotúnak, míg az összes többi mintavételi helyen (NYI-
2991, NYI-2992,) cianobaktérium dominanciával jellemezhető, kedvezőtlen állapotokat találtunk. 
A Bikafej régió két mintavételi helye algológiai vonatkozásban jó vízminőséggel jellemezhető 
(NYI-2996 és NYI-2997), azonban az NYI-2995 már nem. Ez a különbség a három mintavételi 
hely között teljesen megegyezik a 2017-ben tapasztaltakkal. Az ún. Liliomos területen levő két 
mintavételi pont, az NYI-2998 és NYI2999 algaközössége cianobaktérium dominanciával 
jellemezhető, igen kedvezőtlen állapotokat indikál. Szintén ez az állapot volt a jellemző mindkét 
mintavételi helyre a 2017-es esztendőben is.  
Az NYI-3000 számmal jelzett Kis-metszési-oldalcsatorna algaközössége és a Rábca kovaalga 
dominanciával jellemezhető volt, és jó vízminőségi állapotúnak tekinthető. A Kis-metszési-



 

62 
 

oldalcsatorna esetében ezt tapasztaltuk 2017-ben is, míg a Rábcát 2017-ben nem vizsgáltuk. Az 
ún. Kifolyó az egyik legrosszabb vízminőséggel jellemezhető mintavételi pont volt. A 2017-es 
évben az ún. Kifolyót nem vizsgáltuk.  
Egy vízi élőlény- vagy élőlényközösség jól definiálható vízigénnyel bír, ami azt a vízmennyiséget 
és vízminőséget jelenti, ami az adott víztér valamennyi adottságát jelenti és ezek az adottságok 
az teljes életciklusára vonatkozóan képesek biztosítani alapvető létfeltételeit. Az élőlények 
előfordulását, így egy élőhely fajösszetételét a regionális (diszperzió) és lokális (környezeti szűrő) 
folyamatok befolyásolják, vagyis együttesen alakítják egy víztér közösségszerkezetét. Így 
természetesen egy élőlényközösség összetétele, – értendő ez alatt minőségi és mennyiségi 
viszonyai – képet adhatnak arról, hogy melyek azok a tényezők melyek előfordulásukat jellemzik. 
Áttételesen pedig így alkalmas egy élőhely jellemzésére. Amennyiben egyes élőhelyeket 
szeretnénk megváltoztatni, akkor az élőlényközösségek összetétele egy megfelelő visszajelzés 
arra vonatkozóan, hogy mennyire volt sikeres ez a tevékenység, illetve körvonalazhatja a további 
feladatokat. 
Az élőhelyek megváltozásával azt tapasztaljuk, hogy olyan élőlények jelennek meg, melyeknek 
jelentős diszperziós képessége van. Természetesen az aktívan terjedő szervezetek eloszlásában 
tapasztalt variancia elsősorban az élőhelyi sajátosságokhoz, illetve azok heterogenitáshoz 
köthető. Így, ha alkalmas körülmények fordulnak elő, vagy kreálódnak, például revitalizációs 
munkák révén a megfelelő élettér kialakításával, akkor a kívánt élőlények ismét előfordulhatnak. 
Bizonyos élőlények, például az egyes algataxonok nem képesek aktívan kiválasztani a számukra 
megfelelő környezetet, de a jó diszperziós képességű taxonok, gyorsan és hatékonyan betudják 
azt népesíteni. Ezzel szemben léteznek kevésbé jó diszperziós képességű (alga)szervezetek is, 
melyek nem képesek minden, számukra potenciálisan megfelelő élőhelyet gyorsan, hatékonyan 
kolonizálni. Mindezen kérdéseknek természetesen komoly jelentősége van a gyakorlati 
szakemberek számára, hiszen befolyásolják az élőhelyrehabilitációs, biomonitorozási és egyéb 
természetvédelmi feladatok megvalósítását. 
A lápokra jellemző algaközösségek lassan, és emiatt úgy tűnhet, hogy nem túl hatékonyan 
kolonizálnak. Hosszabb idő kell a kolonizálásukra és hosszabb ideig tartó stabil lápi jellegnek ki 
kell alakulni. 
 
 
 

5. Nyirkai-Hany és Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukciók 
makrogerinctelen fajegyüttesére vonatkozó felmérések eredményei 

5.1. Bevezetés és előzmények 

5.1.1. A makroszkópikus vízi gerinctelen szervezetek szerepe a vizek ökológiai 
állapotértékelésének gyakorlatában 

 
A vízi makroszkópikus gerinctelen együttesek kiváló indikátorok, hiszen a bennük rejlő 
"információkészlet" segítségével minden olyan környezetükben bekövetkező rövid és hosszú 
távú változást jeleznek (térbeli eloszlási mintázatuk változásával, szélsőséges esetben 
populációik eltűnésével), melyeket időben detektálva, következtethetünk azokra a tényezőkre (pl. 
vízminőségi változás, struktúrális élőhely-degradáció) melyek módosítása, vagy bizonyos 
tényezők eliminálása esetén a természetes (természetközeli) állapot visszaállítható. Ezen 
biológiai törvényszerűségek felismerése és részletes kutatásokon alapuló megismerése 
teremtette meg a lehetőséget, hogy a legtöbb EU tagállamban a fiziko-kémiai paramétereken 
alapuló minősítést kiváltották, ill. kiegészítették az adott élőhelyre releváns élőlénycsoportok, 
köztük a vízi makroszkópikus gerinctelenek fajegyüttes szintű, vagy közösség szintű 
biomonitorozásával. Már évtizedekkel ezelőtt bebizonyosodott, hogy vízi makroszkópikus 



 

63 
 

gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vízterek, illetve víztestek (víztérrészletek) fauna 
alapján történő értékelésére, valamint megfelelő mintavétel esetében összehasonlítására is. Ezt 
támasztja alá az a tény is, hogy a vízminősítés európai gyakorlatában a vízi élőlények, ezek 
közül is a vízi makroszkópikus gerinctelenek előfordulási viszonyainak elemzése, az alapja az 
általánosan használt szaprobiológiai (szerves terhelést jelző) minősítési módszernek. A 
szervesanyag-terhelés mellett a makroszkópikus vízi gerinctelenek számos faja igen érzékeny a 
különböző ipari eredetű vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen típusú szennyezések a vízi 
makrogerinctelen fajegyüttes fajszámának és egyedsűrűségének csökkenésével jól 
kimutathatóak. Számos olyan makroszkópikus vízi gerinctelen karakterfaj van, amely igen 
érzékeny például a víz oldott oxigéntartalmára, ezzel szoros összefüggésben az áramlás 
sebességére és a vízfelszín esésviszonyaira; vagy az üledék minőségére, ill. a mederben 
található különböző abiotikus és biotikus habitat-típusok milyenségére, arányára. Részben ez a 
magyarázata annak, hogy a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes igen jól jelzi a 
hidrológiai, hidromorfológiai beavatkozások (például duzzasztások, mederátalakítások) hatását. 
Ezzel összefüggésben előfordulásukból és mennyiségi viszonyaikból következtetni lehet egy 
víztest természetességére, illetve pl. állóvizek esetében információkhoz juthatunk a víztestek 
szukcessziós állapotáról. 
 

5.2. Terület és módszer 

5.2.1. A mintavételi helyek bemutatása 

2019-ben egy tavaszi és egy nyári alkalommal, 2019. 05.27 és 30 között, illetve 2019. 08. 05 és 
08.07 között történt mennyiségi makroszkópikus vízi gerinctelen mintavétel (72. ábra - 73. ábra). 
A mintavételi szelvények részletes adatait az 1. Táblázatban tüntettük fel. A terepi mintavételi 
csoport vezetője Dr. Müller Zoltán, Boros Zoltán és Ludányi Mercédesz volt. 

A korábbi években NYI_2996-os mintavételi szelvénykóddal szereplő nyíltvizes mintavételi hely 
2019-ben 400 méterrel odébb került megvételre és jelenleg NYI_4924-es kóddal szerep, míg a 
NYI_2994-es szelvény a partvonalhoz 250 méterrel közelebb került megmintázásra, így a 
kódszáma NYI_4925-ként jelenik meg. Ezek a változtatások a vízállási viszonyok miatt voltak 
szükségesek, mivel előbbi hiába volt nyíltvizes pontként kijelölve, vízborítást nem tapasztaltunk, 
utóbbinál pedig az igen magas vízállási viszonyok következtében nem volt kivitelezhető az 
eredetileg kijelölt pont megközelítése. 

 

Mintavételi 
hely kódja 

Víznév Közig. 
terület 

Alterület Mintavétel ideje EOV X koord. EOV Y 
koord. 

NYI_2991 Nyirkai-Hany Csorna Aranyos 2019. 05. 29., 2019. 08. 07. 509509 263744 
NYI_2992 Nyirkai-Hany Csorna Aranyos 2019. 05. 29., 2019. 08. 07. 509674 263652 
NYI_2993 Nyirkai-Hany Csorna Aranyos 2019. 05. 30., 2019. 08. 07. 510069 263240 
NYI_2995 Nyirkai-Hany Csorna Bikafej 2019. 05. 28., 2019. 08. 07. 510018 263956 
NYI_2997 Nyirkai-Hany Csorna Bikafej 2019. 05. 29., 2019. 08. 06. 509648 264883 
NYI_2998 Nyirkai-Hany Csorna Liliomos 2019. 05. 29., 2019. 08. 07. 511706 263928 
NYI_2999 Nyirkai-Hany Csorna Liliomos 2019. 05. 29., 2019. 08. 06. 511770 263968 
NYI_3000 Nyirkai-Hany Csorna Kis-

metszési-
oldalcsatorna 

2019. 05. 29., 2019. 08. 07. 508695 263622 

NYI_4924 Nyirkai-Hany Csorna Bikafej 2019. 05. 30., 2019. 08. 06. 510435 264036 
NYI_4925 Nyirkai-Hany Csorna Aranyos 2019. 05. 30., 2019. 08. 06. 510492 263948 
OSL_3001 Osli-Hany Kapuvár  2019. 05. 28., 2019. 08. 06. 504335 261326 
OSL_3002 Osli-Hany Kapuvár  2019. 05. 28., 2019. 08. 06. 504213 261010 
OSL_3003 Osli-Hany Csorna Csikós-Éger-

erdő 
2019. 05. 28., 2019. 08. 06. 504816 261363 

OSL_3004 Osli-Hany Csorna Zsidó-rét 2019. 05. 27., 2019. 08. 05. 504403 259744 
OSL_3005 Osli-Hany Csorna Zsidó-rét 2019. 05. 27., 2019. 08. 05. 504387 259713 
RÁB_4926 Rábca Csorna Nyugati-Mór-

rétek 
2019. 05. 27., 2019. 08. 06. 510332 262787 

1. Táblázat A vízi makroszkópikus gerinctelenek mintavételi szelvényei 
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72. ábra A makroszkópikus vízi gerinctelen mintavételi szelvények átnézeti képe I. 
 

 

73. ábra A makroszkópikus vízi gerinctelen mintavételi szelvények átnézeti képe II. 
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5.2.2. A mintavételi módszer ismertetése 

5.3. A mintavételi módszer ismertetése 

A makroszkópikus vízi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala által 
jóváhagyott a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes közösségi szintű vizsgálatára 
kidolgozott NBmR protokoll szerint történt. 
Ez a protokoll a több Európai Uniós tagország részvételével zajlott STAR projekt keretében 
kifejlesztett AQEM módszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra átdolgozott változata. A 
protokollban leírt módon vett minták alkalmasak a VKI által támasztott elvárások teljesítésére is. 
Az alkalmazott mintavételi módszer összefoglalóan egy „kick and sweep” technikán alapuló 
multihabitat-típusú, az egyes habitat-típusok mennyiségi eloszlási viszonyait, arányaiban 
figyelembe vevő mintavételi eljárás. 
A használt mintavételi eszköz egy 950 μm lyukátmérőjű hálószövettel ellátott kotróháló, melynek 
kerete 25×25 cm-es (standard pond net). A mintavétel során mintavételi helyenként 3-3, 
egymástól függetlennek tekinthető minta megvételére került sor, amelyek egyenként 5-5 
replikátumot (1 replikátum = 25×25 cm-es terület kigyűjtése) foglaltak magukban. Ennek 
megfelelően egy mintavételi helyen összesen 15 replikátum került átvizsgálásra, amely 0.9375 
m2 területet fedett le. Az NBmR protokoll szerint az egyes replikátumokat az egyes habitat-
típusok között, azok százalékos borításának aránya szerint kell megosztani. 
A minták válogatása terepen történt, ahol 70%-os alkoholban történt a tartósítás. 
 

5.3.1. Laboratóriumi feldolgozás 

A további identifikáció laboratóriumi körülmények között nagy teljesítményű NIKON (Nikon SMZ 
1000) mikroszkóppal történt, specialisták bevonásával. Vizsgálataink összesen 9 
makroszkopikus gerinctelen élőlénycsoportra terjedtek ki, melyek az alkalmazott NBmR protokoll 
által előírt taxonokat foglalták magukba. Ezek a következők: Gastropoda (csigák), a Bivalvia 
(kagylók), a Hirudinea (piócák), a Malacostraca (magasabbrendű rákok), az Ephemeroptera 
(kérészek), a Plecoptera (álkérészek), az Odonata (szitakötők), a Heteroptera (vízi- és vízfelszíni-
poloskák) és a Trichoptera (tegzesek). 
A vízi csigák csoportját Richnovszky és Pintér (1979) határozókulcsai segítségével határoztuk 
meg. A pióca-félék határozása, Nesemann (1997), Neubert és Nesemann (1999) munkáit 
felhasználva történt. A magasabb rendű rákok azonosításához Hoffmann (1963), Eggers és 
Martens (2001), Vigneux (1981) munkáinak ide vonatkozó leírásait használtuk. A szitakötőlárvák 
határozását Askew (1988), Dreyer (1986), illetve Gerken és Steinberg (1999) munkái és kulcsai 
alapján végeztük. A vízfelszíni- és vízipoloska-fajok identifikálása Soós (1963), Benedek (1969), 
Jansson (1986) és Savage (1989) határozója és kulcsai alapján történt. A fajok neveit a jelenleg 
elfogadott és érvényes nevezéktan alapján, Aukema és Rieger (1995) munkáját követve adtuk 
meg. A tegzesfajok azonosításához Waringer és Graf (1997) részletes munkája volt használható. 
A mintavételek során álkérészek nem kerültek elő. 
 

5.4. A vizsgált fajok/csoportok általános jellemzése 

A vízi makroszkópikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxonómiai lefedettségű, terepi 
körülmények között szabad szemmel látható, valamely életszakaszban a vízhez szorosan 
kötődő, de eltérő életmenet stratégiájú élőlényegyüttest értünk. Jellemző rájuk az életforma-
típusok széles skálája. Egyes fajaik teljes mértékben, mások csak bizonyos fejlődési szakaszban 
kötődnek a vízhez. Szinte minden víztértípusban megtalálhatók. Az egész vízteret benépesítik, 
hiszen megtalálhatóak a meder üledékfelszínének felső rétegében éppúgy, mint a víz felületi 
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hártyáján. Kifejezett a kisléptékű térbeni variabilitásuk, azaz a habitat-preferencia sokszínűsége, 
mely alkalmassá teszi az élőlényegyüttest élőhely- és környezetminősítésre. 
Vízi táplálékhálózatban változatos szerepet töltenek be. Ennek alapján általános funkcionális 
csoportokba oszthatók (aprítók, gyűjtögetők, legelők és ragadozók). Aprítóknak a durvaszemcsés 
szerves anyagot hasznosítókat, gyűjtögetőknek a transzportált anyagból kiszűrő, vagy az 
üledékből a finoman és ultra finoman partikulált szerves anyagokat összegyűjtő, legelőknek a 
felszínhez tapadt algabevonatot fogyasztó, ragadozóknak az önálló mozgású élőlényeket 
zsákmányoló, illetve az élőlények testnedveit szívó szervezeteket nevezzük. 
Kiválóan alkalmazhatók a vízminőségi állapot leírására, hiszen különböző hosszúságú 
generációs idejük miatt, mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi állapotot mutatják, hanem egy 
hosszabb időskálán bekövetkezett változást jeleznek. Nem véletlen, hogy a vízi makroszkópikus 
gerinctelen szervezetek adatait tradicionálisan használják vízminősítési indexek számítására. 
Fenológiai sajátságaik miatt adott időpontban egy-egy csoport önmagában való vizsgálata nem 
elégséges az állapot objektív meghatározásra, ezért a közösségi szintű vizsgálatoknak kiemelten 
nagy a jelentősége. 
 

5.5. Eredmények és értékelésük 

5.5.1. A 2019. évi felmérések során kimutatott vízi makroszkópikus gerinctelen fajok 
listája 

A 2019. évi felmérések során előkerült vízi makroszkopikus gerinctelen taxonok közül a 
természetvédelmi szempontból értékes, védett és fokozottan védett fajokat félkövérrel kiemelve 
tüntettük fel. 

A területről előkerült csiga (Gastropoda)-fajok összesített listája 
Acroloxus lacustris  (LINNAEUS, 1758)  
Anisus septemgyratus (ROSSMÄSSLER, 1835)  
Anisus spirorbis  (LINNAEUS, 1758)  
Anisus vortex (LINNAEUS, 1758) 
Anisus vorticulus  (TROSCHEL, 1834)  
Bithynia leachii  (SHEPPARD, 1823) 
Bithynia tentaculata  (LINNAEUS, 1758)  
Bithynia troschelii  (PAASCH, 1842)  
Gyraulus albus  (O.F. MÜLLER, 1774) 
Gyraulus crista  (LINNAEUS, 1758) 
Hippeutis complanatus  (LINNAEUS, 1758) 
Lymnaea stagnalis  (LINNAEUS,1758) 
Physella acuta  (DRAPARNAUD, 1805) 
Planorbarius corneus  (LINNAEUS, 1758) 
Planorbis planorbis  (LINNAEUS, 1758) 
Radix balthica  (LINNAEUS,1758) 
Segmentina nitida  (O.F. MÜLLER, 1774) 
Stagnicola corvus  (GMELIN, 1791) 
Stagnicola palustris  (O.F. MÜLLER, 1774) 
Valvata cristata  O.F. MÜLLER, 1774 
Valvata piscinalis  (O.F. MÜLLER, 1774) 
Viviparus acerosus  (BOURGUIGNAT, 1862) 
Viviparus contectus  (MILLET, 1813) 
 

A területről előkerült kagyló (Bivalvia)-fajok összesített listája 
Musculium lacustre  (O.F. MÜLLER, 1774) 
Sphaerium corneum  (LINNAEUS, 1758) 
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Unio pictorum   (LINNAEUS, 1758) 
Unio tumidus   RETZIUS 1788 
 

A területről előkerült piócafajok (Hirudinea) összesített listája 
Erpobdella nigricollis  (BRANDES, 1900) 
Erpobdella octoculata  (LINNAEUS, 1758) 
Erpobdella vilnensis  (LISKIEWICH, 1925) 
Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758) 
Glossiphonia concolor  (APÁTHY, 1888) 
Glossiphonia paludosa  (CARENA, 1824) 
Haemopis sanguisuga  (LINNAEUS, 1758) 
Hemiclepsis marginata  (O.F. MÜLLER, 1774) 
Hirudo verbana  CARENA, 1820 
Piscicola geometra  (LINNAEUS, 1758) 
 

A területről előkerült rák (Crustacea: Malacostraca)-fajok összesített listája 
Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758) 
Gammarus roeselii  GERVAIS, 1835 
Limnomysis benedeni  CZERNIAVSKY, 1882 
Niphargus mediodanubialis DUDICH, 1941 
Synurella ambulans  (MÜLLER, 1846) 
 

A területről előkerült kérészek (Ephemeroptera)-fajok összesített listája 
Caenis robusta   EATON, 1884 
Cloeon dipterum  (LINNAEUS, 1761) 
Ephemera vulgata  LINNAEUS, 1758 
 

A területről előkerült szitakötő (Odonata)-fajok összesített listája 
Aeshna    FABRICIUS, 1775 
Aeshna isosceles (MÜLLER,1767) 
Anax    LEACH, 1815 
Anax imperator   LEACH,1815 
Anax parthenope  (SÉLYS-LONGCHAMMPS,1839) 
Calopteryx splendens  (HARRIS,1782) 
Coenagrion puella/pulchellum 
Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER,1825) 
Erythromma najas  (HANSEMANN,1823) 
Erythromma viridulum  CHARPENTIER,1840 
Ischnura elegans pontica SCHMIDT,1938 
Orthetrum   NEWMAN, 1833 
Orthetrum albistylum  (SÉLYS-LONGCHAMPS,1848) 
Orthetrum cancellatum  (LINNÉ,1758) 
Somatochlora meridionalis (NIELSEN, 1935) 
Sympetrum   NEWMAN, 1833 
Sympetrum meridionale (SÉLYS-LONGCHAMPS,1841) 
Sympetrum sanguineum (MÜLLER,1764) 
Sympetrum striolatum  (CHARPENTIER,1840) 
Sympetrum vulgatum  (LINNÉ,1758) 
 

A területről előkerült poloskafajok (Heteroptera) összesített listája 
Corixidae  LEACH, 1815 
Gerridae  LEACH, 1815 
Gerris argentatus  SCHUMMEL,1832 
Gerris lacustris  (LINNÉ,1758) 



 

68 
 

Hesperocorixa linnaei  (FIEBER,1848) 
Ilyocoris cimicoides  (LINNÉ,1758) 
Mesovelia  MULSANT & REY, 1852 
Mesovelia thermais  HORVÁTH, 1915 
Micronecta  KIRKALDY, 1897 
Nepa cinerea  LINNÉ,1758 
Notonecta  LINNAEUS, 1758 
Notonecta glauca  LINNÉ,1758 
Plea minutissima  LEACH,1817 
Ranatra linearis  (LINNÉ,1758) 
Sigara lateralis  (LEACH,1817) 
Sigara striata  (LINNÉ,1758) 
 

A területről előkerült vízibogár-fajok (Coleoptera) összesített listája 
Acilius canaliculatus  (NICOLAI, 1822) 
Anacaena limbata  (FABRICIUS, 1792) 
Berosus frontifoveatus  KUWERT, 1888 
Berosus spinosus  (STEVEN, 1808) 
Coelostoma orbiculare  (FABRICIUS, 1775) 
Colymbetes fuscus  (LINNAEUS, 1758) 
Copelatus haemorrhoidalis  (FABRICIUS, 1787) 
Cymbiodyta marginella  (FABRICIUS, 1792) 
Dytiscus dimidiatus  BERGSTRÄSSER, 1778 
Enochrus affinis  (THUNBERG, 1794) 
Enochrus bicolor  (FABRICIUS, 1792) 
Enochrus coarctatus  (GREDLER, 1863) 
Enochrus fuscipennis  (THOMSON, 1884) 
Enochrus testaceus  (FABRICIUS, 1801) 
Graphoderus cinereus  (LINNAEUS, 1758) 
Graptodytes pictus  (FABRICIUS, 1787) 
Haliplus fluviatilis  AUBÉ, 1836 
Haliplus ruficollis  (DE GEER, 1774) 
Helochares obscurus  (O. F. MÜLLER, 1776) 
Hydaticus seminiger  (DE GEER, 1774) 
Hydaticus transversalis  (PONTOPPIDAN, 1763) 
Hydrobius fuscipes  (LINNAEUS, 1758) 
Hydrochara caraboides  (LINNAEUS, 1758) 
Hydrochus crenatus  (FABRICIUS, 1792) 
Hydroglyphus geminus  (FABRICIUS, 1792) 
Hydrophilus piceus  (LINNAEUS, 1792) 
Hydroporus angustatus  STURM, 1835 
Hydroporus fuscipennis  SCHAUM, 1868 
Hydroporus palustris  (LINNAEUS, 1761) 
Hydrovatus cuspidatus  (KUNZE, 1818) 
Hygrotus decoratus  (GYLLENHAL, 1808) 
Hygrotus impressopunctatus  (SCHALLER, 1783) 
Hygrotus inaequalis  (FABRICIUS, 1776) 
Hyphydrus ovatus  (LINNAEUS, 1761) 
Ilybius fenestratus  (FABRICIUS, 1781) 
Laccophilus hyalinus  (DE GEER, 1774) 
Laccophilus minutus  (LINNAEUS, 1758) 
Laccophilus poecilus  KLUG, 1834 
Limnoxenus niger  ZSCHACH, 1788 
Noterus clavicornis  (DE GEER, 1774) 
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Noterus crassicornis  (O. F. MÜLLER, 1776) 
Peltodytes caesus  (DUFTSCHMID, 1805) 
Porhydrus lineatus  (FABRICIUS, 1775) 
Porhydrus obliquesignatus  (BIELZ, 1852) 
Rhantus grapii  (GYLLENHAL, 1808) 
Rhantus suturalis  (MACLEAY, 1825) 
Spercheus emarginatus  (SCHALLER, 1783) 
 
 

A területről előkerült tegzesfajok (Trichoptera) összesített listája 
Limnephilus lunatus  CURTIS, 1834 
 
 
 

5.5.2. A 2019. évi vízi makroszkópikus gerinctelen felmérések biotikai adatai és 
faunisztikai szempontú értékelésük 

 
A 2019. évi felmérés során a vizsgált mintavételi helyeken összesen 134 makroszkópikus vízi 
gerinctelen fajt sikerült egyértelműen beazonosítani. Az előkerült fajok közül 4 a kagylók (Bivalvia), 
24 a csigák (Gastropoda), 12 a piócák (Hirudinea), 5 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 3 a 
kérészek (Ephemeroptera), 21 a szitakötők (Odonata), 17 a poloskák (Heteroptera), 47 a bogarak 
(Coleoptera) és 1 a tegzesek (Trichoptera) csoportjába sorolható. 

A Nyírkai-Hanyról mintavétel történt a Bikafej, a Liliomos, az Aranyos és a Kis-metszés (Kis-
metszési-oldalcsatorna) alterületekről. Az egyes alterületeket a következőkben külön tárgyaljuk. 

5.5.2.1. Aranyos 

NYI_2991 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-05-29 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (2) Noterus clavicornis, Noterus crassicornis 

Gastropoda: (2) Physella acuta, Stagnicola palustris 

Heteroptera: (2) Ilyocoris cimicoides, Sigara striata 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (3) Orthetrum albistylum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum 

Trichoptera: (1) Limnephilus lunatus 

 

NYI_2991 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (17) Berosus frontifoveatus, Enochrus testaceus, Haliplus fluviatilis, Haliplus 
ruficollis, Helochares obscurus, Hydroglyphus geminus, Hydrophilus piceus, Hydroporus 
angustatus, Hydrovatus cuspidatus, Hygrotus impressopunctatus, Hygrotus inaequalis, 
Laccophilus poecilus, Noterus clavicornis, Noterus crassicornis, Peltodytes caesus, Porhydrus 
lineatus, Spercheus emarginatus 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (2) Physella acuta, Stagnicola palustris 
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Heteroptera: (2) Ilyocoris cimicoides, Sigara lateralis 

Hirudinea: (1) Glossiphonia concolor 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (1) Orthetrum albistylum 

 

NYI_2992 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-05-29 - Macrozoobenton 

Heteroptera: (1) Sigara striata 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (2) Orthetrum cancellatum, Sympetrum sanguineum 

 

 

NYI_2992 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Heteroptera: (2) Sigara lateralis, Sigara striata 

Odonata: (2) Ischnura elegans, Orthetrum albistylum 

 

NYI_2993 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-05-30 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (4) Haliplus fluviatilis, Laccophilus poecilus, Noterus clavicornis, Noterus crassicornis 

Ephemeroptera: (1) Caenis robusta 

Gastropoda: (6) Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Bithynia troschelii, 
Lymnaea stagnalis, Stagnicola palustris 

Heteroptera: (5) Gerris sp., Hesperocorixa linnaei, Notonecta sp., Plea minutissima, Sigara striata 

Hirudinea: (1) Erpobdellidae sp. 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (3) Aeshna isoceles, Sympetrum meridionale, Sympetrum sanguineum 

Trichoptera: (1) Limnephilus lunatus 

 

NYI_2993 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (13) Berosus frontifoveatus, Copelatus haemorrhoidalis, Enochrus testaceus, 
Graphoderus cinereus, Helochares obscurus, Hydrophilus piceus, Hydrovatus cuspidatus, 
Hygrotus decoratus, Hygrotus inaequalis, Laccophilus minutus, Laccophilus poecilus, Noterus 
clavicornis, Noterus crassicornis 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (10) Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Bithynia troschelii, 
Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, 
Stagnicola palustris, Valvata cristata 
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Heteroptera: (2) Ilyocoris cimicoides, Nepa cinerea 

Hirudinea: (2) Erpobdellidae sp., Glossiphonia paludosa 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans 

Odonata: (3) Anax sp., Ischnura elegans, Orthetrum albistylum 

 

NYI_4925 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-05-28 - Macrozoobenton 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

 

NYI_4925 - Nyirkai-Hany, Aranyos (Csorna) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Heteroptera: (1) Micronecta sp. 

 

A 2019. évi felmérés során összesen 58 makroszkópikus vízi gerinctelen taxont sikerült 
egyértelműen beazonosítani az Aranyos területén. Az előkerült fajok közül 11 a csigák 
(Gastropoda), 3 a piócák (Hirudinea), 2 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 2 a kérészek 
(Ephemeroptera), 8 a szitakötők (Odonata), 9 a poloskák (Heteroptera), 21 a bogarak 
(Coleoptera) és 1 a tegzesek (Trichoptera) csoportjába sorolható. 

Az Aranyos alterületen kijelölt mintavételi helyek nagy kiterjedésű, sekélyvizű medencében 
helyezkednek el, ahol a nyíltvizű területek dominálnak. A nyíltvízes területeket nádasok 
mozaikolják. A mintavételi szelvények domináns abiotikus habitat típusaként a homokos iszap 
jelenik meg, amely 80-100 %-ban található a kijelölt szelvényekben. Ez a réteg akár a 30 cm-es 
vastagságot is meghaladhatja, amelyen sekély 5-15 cm-es vízréteg volt megfigyelhető mind 
tavaszi, mind a nyári mintavételek során. A vízből kiemelkedő makrovegetáció jelenléte, valamint 
az ebből származó szerves törmelék felhalmozódás egyaránt jelentősnek mondható a növényzettel 
borított részeken. 

A felmérés keretein belül két nyíltvizes szakaszról (NYI_2992, NYI_4925), illetve a nádszegély két 
szakaszáról (NYI_2991, NYI_2993) történt makroszkópikus vízi gerinctelen mintavétel. A két 
különböző jellegű mintavételi terület vízi makroszkópikus gerinctelen faunája igen erősen eltért 
egymástól. 

A nyíltvizes területekről csupán néhány makrogerinctelen taxon előfordulását igazoltuk. A 
szervestörmelék felhalmozódást preferáló Asellus aquaticus víziászka példányain túl megtaláltuk 
még a nyílt üledékfelszínre jellemző Orthetrum cancellatum szitakötő lárváit, az igen széles 
ökológiai toleranciával rendelkező Ischnura elegans példányait, valamint a sekély vizekben 
tömegesen előforduló búvárpoloska, a Sigara striata példányait is. A nyílt üledékfelszínhez kötődő 
Micronecta genusba tartozó poloskafajok példányait is sikerült azonosítanunk. 

A nádas dominanciával rendelkező mintavételi szelvények (NYI_2991, NYI_2993) makroszkópikus 
vízi gerinctelen közössége jóval gazdagabb képet mutat, hiszen ezeken a területeken mozaikosabb 
élőhelystruktúra jellemző, amely diverzebb makrogerinctelen közösség megtelepedését teszi 
lehetővé. Főként a metafitikus életmódú fajok (pl.: Acroloxus lacustris,, Anisus vortex, Asellus 
aquaticus, Bithynia tentaculata, Caenis robusta, Cloeon dipterum, Enochrus testaceus, 
Hesperocorixa linnaei, Hippeutis complanatus, Hydrovatus cuspidatus, Hygrotus 
impressopunctatus, Hygrotus inaequalis Ischnura elegans pontica, Physella acuta, Planorbarius 
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corneus, Plea minutissima, Porhydrus lineatus, Sigara lateralis, Sigara striata, Valvata cristata) 
dominanciája jellemzi, amelyek tömegesen fordulhatnak elő az emerz mocsárinövényzet között, 
hiszen ezek között élnek, azok elhalt részeivel táplálkoznak. Az ilyen jól felmelegedő, dús 
növényzetű élőhelyek olyan szitakötőfajoknak szolgálnak élőhelyül, mint például a Sympetrum 
meridionale. A növényzeti borítottságtól mentes üledékfelszínek kedvezőek az Orthetrum albistylum 
szitakötő lárvájának fejlődéséhez. Piócafajok közül a különböző vízi puhatestűeken élősködő 
Glossiphonia concolor és G. paludosa előfordulása jellemző. 

A felmérés során az Aranyosról természetvédelmi oltalom alatt álló faj nem került elő, a 
természetvédelmi szempontból értékesebb, esetlegesen láposodásra utaló fajok az Anisus vortex 
és a Hippeutis complanatus voltak. 

 

5.5.2.2. Bikafej 

NYI_2995 - Nyirkai-Hany, Bikafej (Csorna) 

2019-05-28 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (7) Enochrus testaceus, Graphoderus cinereus, Hydrovatus cuspidatus, Hygrotus 
inaequalis, Laccophilus poecilus, Noterus clavicornis, Noterus crassicornis 

Ephemeroptera: (1) Caenis robusta 

Gastropoda: (5) Bithynia troschelii, Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Planorbarius 
corneus, Planorbis planorbis 

Heteroptera: (3) Hesperocorixa linnaei, Notonecta sp., Plea minutissima 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans 

Odonata: (1) Coenagrion pulchellum 

 

NYI_2995 - Nyirkai-Hany, Bikafej (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (18) Acilius canaliculatus, Anacaena limbata, Colymbetes fuscus, Copelatus 
haemorrhoidalis, Dytiscus dimidiatus, Enochrus bicolor, Enochrus coarctatus, Enochrus 
testaceus, Hydrobius fuscipes, Hydrochara caraboides, Hydroporus palustris, Hygrotus 
decoratus, Hygrotus inaequalis, Hyphydrus ovatus, Laccophilus poecilus, Limnoxenus niger, 
Noterus crassicornis, Rhantus suturalis 

Gastropoda: (7) Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Gyraulus albus, Hippeutis complanatus, 
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola palustris 

Heteroptera: (4) Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Notonecta glauca, Plea minutissima 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (1) Aeshna isoceles 

 

NYI_2997 - Nyirkai-Hany, Bikafej (Csorna) 

2019-05-27 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (13) Coelostoma orbiculare, Enochrus coarctatus, Enochrus fuscipennis, Enochrus 
testaceus, Hydrobius fuscipes, Hydrochara caraboides, Hydroporus fuscipennis, Hydrovatus 
cuspidatus, Hygrotus decoratus, Hygrotus inaequalis, Hyphydrus ovatus, Laccophilus poecilus, 
Noterus crassicornis 
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Gastropoda: (7) Bithynia tentaculata, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Physella acuta, 
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola palustris 

Heteroptera: (2) Gerris lacustris, Notonecta sp. 

Hirudinea: (1) Haemopis sanguisuga 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Niphargus mediodanubialis 

Odonata: (2) Coenagrion puella/pulchellum, Coenagrion pulchellum 

 

NYI_2997 - Nyirkai-Hany, Bikafej (Csorna) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (20) Anacaena limbata, Coelostoma orbiculare, Cymbiodyta marginella, Enochrus 
bicolor, Enochrus coarctatus, Enochrus fuscipennis, Enochrus testaceus, Helochares obscurus, 
Hydaticus seminiger, Hydaticus transversalis, Hydrobius fuscipes, Hydrochus crenatus, 
Hydroporus angustatus, Hydrovatus cuspidatus, Hygrotus decoratus, Hygrotus inaequalis, 
Limnoxenus niger, Noterus crassicornis, Peltodytes caesus, Rhantus grapii 

Gastropoda: (7) Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Physella acuta, 
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola sp. 

Heteroptera: (3) Ilyocoris cimicoides, Notonecta glauca, Plea minutissima 

Hirudinea: (1) Glossiphonia paludosa 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

 

NYI_4924 - Nyirkai-Hany, Bikafej (Csorna) 

2019-05-30 - Macrozoobenton 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Heteroptera: (1) Plea minutissima 

Odonata: (2) Erythromma viridulum, Ischnura elegans 

 

NYI_4924 - Nyirkai-Hany, Bikafej (Csorna) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Heteroptera: (4) Ilyocoris cimicoides, Plea minutissima, Sigara lateralis, Sigara striata 

Hirudinea: (1) Hemiclepsis marginata 

Odonata: (3) Erythromma najas, Erythromma viridulum, Ischnura elegans 

 

A 2019. évi felmérés során összesen 67 makroszkópikus vízi gerinctelen taxont sikerült 
egyértelműen beazonosítani a Bikafej elnevezésű területegységen. Az előkerült fajok közül 12 a 
csigák (Gastropoda), 3 a piócák (Hirudinea), 3 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 2 a 
kérészek (Ephemeroptera), 6 a szitakötők (Odonata), 8 a poloskák (Heteroptera) és 32 a bogarak 
(Coleoptera) csoportjába sorolható. 
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A Bikafej esetében emerz mocsári vegetációból (NYI_2995, NYI_2997), és nyílt vízfelszínnel 
rendelkező mederszelvényből (NYI_4924) egyaránt történt mintavétel. A mocsárinövényzettel 
jellemezhető víztérrészeket náddal elegyes gyékény nőtte be, illetve a vízfelszínt összefüggő 
békalencse borítja. 

A vízi makorszkópikus gerinctelen közösség legnépesebb csoportjai a bogarak és a poloskák 
voltak. A legtöbb előkerült bogár taxon (pl.: Acilius canaliculatus, Anacaena limbata, Coelostoma 
orbiculare, Copelatus haemorrhoidalis, Enochrus coarctatus, Enochrus testaceus, Graphoderus 
cinereus, Helochares obscurus, Hydroporus fuscipennis, Hydrovatus cuspidatus, Hygrotus 
inaequalis, Noterus clavicornis, Noterus crassicornis, Peltodytes caesus) és poloska faj (pl.: 
Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Notonecta glauca, Plea minutissima) gyakori 
elterjedésű a lassú áramlási viszonyokkal, vagy állóvízi körülményekkel rendelkező víztestekben. 
Jellemzően a sűrű makrovegetáció borítottságot preferálják, így kedvező élőhelyi adottságokat 
találnak ezeken a mintavételi helyeken. Ugyancsak népes puhatestű állományt találtunk a Bikafej 
területén is, amelyek a fentebb említett fajokhoz hasonló környezeti igényekkel rendelkeznek és a 
mocsári növényzettel benőtt élőhelyfoltokban nagy egyedsűrűségben fordulnak elő (pl.: Anisus 
vortex, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, Planorbarius 
corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola palustris). A szitakötő fajegyüttest alkotó fajok jelenléte 
szintén a vízből kiemelkedő makrovegetáció jelenlétével és jelentős borításával hozható 
összefüggésbe (pl.: Aeshna isosceles, Coenagrion pulchellum interruptum, Ischnura elegans 
pontica,). A felsorolt fajok a territóriumokat rendszerint a mocsári növényállományokban, ill. főleg 
azok szegélyében jelölik ki és aktív időszakukban jelentős részben ezek közelében tartózkodnak. A 
Bikafej területéről kimutatott piócafajok többségét egyéb, gerinctelen és gerinces vízifajok 
élősködőjeként tartjuk számon (pl.: Glossiphonia paludosa, Haemopis sanguisuga, Hemiclepsis 
marginata). 

Kiemelendő fajnak tekinthető hazai védettsége következtében a lápi acsa (Aeshna isosceles), 
illetve a jó állapotú mocsarakra jellemző Hippeutis complanatus. 

A Bikafej nyílt területén (NYI_4924) a nyílt üledékfelszín mellett az alámerült hínaras állományok 
aránya volt jelentős. A felmérés során ezekről az élőhelyekről jóval szegényesebb 
makroszkópikus vízi gerinctelen együttes került elő, mint a Bikafej mocsári növényzettel borított 
területeiről. Néhány gyakori elterjedésű makrogerinctelen taxon előfordulását bizonyítottuk 
ezekről a területekről a 2019-es év során (pl.: Cloeon dipterum, Ilyocoris cimicoides, Physella 
acuta, Plea minutissima). A hínárnövényzet alkotta habitatfoltok az Erythromma genusba tartozó 
fajok megtelepedésének kedvezett. 

 

5.5.2.3. Liliomos 

NYI_2998 - Nyirkai-Hany, Liliomos (Csorna) 

2019-05-29 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (4) Enochrus testaceus, Hydrovatus cuspidatus, Noterus clavicornis, Noterus 
crassicornis 

Ephemeroptera: (1) Caenis robusta 

Gastropoda: (3) Lymnaea stagnalis, Physella acuta, Planorbarius corneus 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (1) Sympetrum sp. 
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NYI_2998 - Nyirkai-Hany, Liliomos (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (5) Enochrus testaceus, Graphoderus cinereus, Helochares obscurus, Laccophilus 
hyalinus, Noterus crassicornis 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (2) Physella acuta, Stagnicola palustris 

Heteroptera: (2) Sigara lateralis, Sigara striata 

Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (1) Anax sp. 

 

NYI_2999 - Nyirkai-Hany, Liliomos (Csorna) 

2019-05-29 - Macrozoobenton 

Odonata: (1) Sympetrum sanguineum 

 

NYI_2999 - Nyirkai-Hany, Liliomos (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (1) Helochares obscurus 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Heteroptera: (3) Ilyocoris cimicoides, Sigara lateralis, Sigara striata 

Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (1) Orthetrum cancellatum 

 
A 2019. évi felmérés során összesen 23 makroszkópikus vízi gerinctelen taxont sikerült 
egyértelműen beazonosítani a Liliomos területén. Az előkerült fajok közül 4 a csigák 
(Gastropoda), 1 a piócák (Hirudinea), 1 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 2 a kérészek 
(Ephemeroptera), 4 a szitakötők (Odonata), 3 a poloskák (Heteroptera) és 7 a bogarak 
(Coleoptera) csoportjába sorolható. 

A Liliomos területére sűrű gyékényes makrofita állomány jellemző, amely kb. 40 cm mély vízben 
gyökerezik. Az abitoikus habitatok között teljes egészében a homokos iszap dominál, amelyen 
vastag CPOM (durván partikulált szerves törmelék) réteg felhalmozódása jellemző. 

A Liliomoson területén a jellemző gyékénnyel borított élőhelyek (NYI_2998) és a nyíltvizes 
(NYI_2999) területek mintázása történt meg. A nyíltvizes előhelyfoltokből néhány, állóvizekben 
gyakori elterjedésű faj megtelepedését bizonyítottuk (pl.: Asellus aquaticus, Helochares 
obscurus, Cloeon dipterum, Ilyocoris cimicoides, Orthetrum cancellatum). 

Az elsősorban gyékényből álló emerz mocsári növényzet közül inkább a metafitikus életmódú 
fajok (pl.: Anax sp., Asellus aquaticus, Caenis robusta, Cloeon dipterum, Enochrus testaceus, 
Laccophilus poecilus, Lymnaea stagnalis, Noterus clavicornis, Noterus crassicornis, Physella 
acuta, Planorbarius corneus, Sigara lateralis Sympetrum sp.) példányai kerültek elő, habár ezek 
száma a két felmérés idején is alig haladta meg a nyíltvizes foltokban kimutatott taxonszámot. 
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5.5.2.4. Kis-metszési-oldalcsatorna 

NYI_3000 - Nyirkai-Hany, Kis-metszési-oldalcsatorna (Csorna) 

2019-05-29 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Sphaerium corneum 

Coleoptera: (7) Coelostoma orbiculare, Enochrus fuscipennis, Enochrus testaceus, Helochares 
obscurus, Hydrovatus cuspidatus, Laccophilus poecilus, Noterus crassicornis 

Gastropoda: (3) Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida 

Heteroptera: (6) Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Nepa cinerea, Notonecta sp., 
Notonecta glauca, Plea minutissima 

Hirudinea: (2) Erpobdella vilnensis, Glossiphonia concolor 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans 

Odonata: (2) Aeshna isoceles, Sympetrum sanguineum 

 

 

NYI_3000 - Nyirkai-Hany, Kis-metszési-oldalcsatorna (Csorna) 

2019-08-07 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (28) Anacaena limbata, Coelostoma orbiculare, Copelatus haemorrhoidalis, 
Cymbiodyta marginella, Dytiscus dimidiatus, Enochrus bicolor, Enochrus coarctatus, Enochrus 
testaceus, Helochares obscurus, Hydaticus seminiger, Hydrobius fuscipes, Hydrochara 
caraboides, Hydroglyphus geminus, Hydrophilus piceus, Hydroporus angustatus, Hydroporus 
palustris, Hygrotus decoratus, Hygrotus impressopunctatus, Hygrotus inaequalis, Hyphydrus 
ovatus, Ilybius fenestratus, Laccophilus poecilus, Limnoxenus niger, Noterus clavicornis, Noterus 
crassicornis, Porhydrus lineatus, Porhydrus obliquesignatus, Rhantus suturalis 

Gastropoda: (9) Anisus vortex, Anisus vorticulus, Bithynia tentaculata, Hippeutis complanatus, 
Lymnaea stagnalis, Physella acuta, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Viviparus 
contectus 

Heteroptera: (2) Ilyocoris cimicoides, Plea minutissima 

Hirudinea: (2) Erpobdella nigricollis, Erpobdella octoculata 

 
A 2019. évi felmérés során a Kis-metszés területéről összesen 55 makroszkópikus vízi 
gerinctelen taxont sikerült egyértelműen beazonosítani. Az előkerült fajok közül 10 a csigák 
(Gastropoda), 1 a kagylók (Bivalvia), 4 a piócák (Hirudinea), 2 a magasabb rendű rákok 
(Malacostraca), 2 a szitakötők (Odonata), 6 a poloskák (Heteroptera) és 30 a bogarak 
(Coleoptera) csoportjába sorolható. 
A Kis-metszés területén kijelölt mintavételi szelvény (NYI_3000) emerz mocsári vegetációval 
sűrűn benőtt árok jellegű víztestben foglal helyet, amelynek alját vastag rétegben szerves 
törmelék fedi. A víz felszínét Lemna sp. összefüggő szőnyege borítja. 
A vízi makroszkópikus gerinctelenek legnépesebb csoportját ebben a mintavételi szelvényben a 
bogarak jelentik. Ezek között többnyire közepes vagy nagyon gyakori elterjedésű fajok  (pl.: 
Anacaena limbata, Coelostoma orbiculare, Copelatus haemorrhoidalis, Cymbiodyta marginella, 
Enochrus bicolor, E. testaceus, Helochares obscurus, Hydaticus seminiger, Hydrochus crenatus, 
Hydroglyphus geminus, Hydroporus angustatus, Hydroporus fuscipennis, Hydrovatus cuspidatus, 
Hygrotus decoratus, Hygrotus inaequalis, Hyphydrus ovatus, Noterus crassicornis) dominálnak, 
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amelyek a dús növényzeti borítottságot és a sekély, szerves törmelékben gazdag víztesteket 
kedvelik. Ugyancsak a hasonló környezeti feltételekkel rendelkező élőhelyeket részesítik előnyben 
az itt élő magasabb rendű rák (pl.: Asellus aquaticus, Synurella ambulans), csiga (pl.: Anisus 
vorticulus, Hippeutis complanatus, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida) 
és poloskafajok (pl.: Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Plea minutissima) is. A finom 
szemcseösszetételű üledék pedig olyan szűrő táplálkozást folytató élőlényeknek ad otthont, mint 
például a Sphaerium corneum. A gazdag puhatestű faunának köszönhetően az ezeken élősködő 
piócafajok is jelen vannak (pl: Erpobdella vilnensis, Glossiphonia concolor). 

Kiemelendő fajnak tekinthető hazai védettsége következtében a lápi acsa (Aeshna isosceles) és az 
apró fillércsiga (Anisus vorticulus), illetve a jó állapotú mocsarakra jellemző Hippeutis complanatus 
és Viviparus contectus csigafajok. 

 

5.5.2.5. Rábca 

RÁB_4926 - Rábca, Nyugati-Mór-rétek (Csorna) 

2019-05-27 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (2) Musculium lacustre, Unio tumidus 

Coleoptera: (2) Graptodytes pictus, Noterus crassicornis 

Gastropoda: (6) Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Lymnaea stagnalis, Physella acuta, 
Viviparus acerosus, Viviparus contectus 

Heteroptera: (2) Hesperocorixa linnaei, Notonecta sp. 

Hirudinea: (1) Piscicola geometra 

Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii, Niphargus mediodanubialis 

Odonata: (3) Calopteryx splendens, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes 

 

RÁB_4926 - Rábca, Nyugati-Mór-rétek (Csorna) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (3) Sphaerium corneum, Unio pictorum, Unio tumidus 

Coleoptera: (7) Graptodytes pictus, Haliplus fluviatilis, Hyphydrus ovatus, Laccophilus hyalinus, 
Laccophilus poecilus, Noterus crassicornis, Peltodytes caesus 

Ephemeroptera: (3) Caenis robusta, Cloeon dipterum, Ephemera vulgata 

Gastropoda: (8) Anisus vortex, Gyraulus albus, Hippeutis complanatus, Physella acuta, Radix 
balthica, Valvata cristata, Valvata piscinalis, Viviparus acerosus 

Heteroptera: (8) Corixidae sp., Gerris argentatus, Ilyocoris cimicoides, Mesovelia sp., Mesovelia 
thermalis, Micronecta sp., Plea minutissima, Sigara striata 

Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata 

Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii, Limnomysis benedeni 

Odonata: (9) Anax sp., Anax imperator, Anax parthenope, Calopteryx splendens, Coenagrion 
puella/pulchellum, Erythromma viridulum, Ischnura elegans, Orthetrum albistylum, Platycnemis 
pennipes 
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A 2019. évi felmérés során a Rábca területéről összesen 53 makroszkópikus vízi gerinctelen 
taxont sikerült egyértelműen beazonosítani. Az előkerült fajok közül 11 a csigák (Gastropoda), 4 
a kagylók (Bivalvia), 3 a piócák (Hirudinea), 4 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 10 a 
szitakötők (Odonata), 10 a poloskák (Heteroptera) és 7 a bogarak (Coleoptera) csoportjába 
sorolható. 
A Rábca mintavételi szelvénye az Aranyosra nyíló vízkormányzó műtárgyak között helyezkedik 
el. A felméréssorán szükségesnek tartottuk a Rábca felmérését is, hiszen így információt 
kaphatunk arról, hogy milyen makrogerinctelen fajok juthatnak be vízutánpótlás során a 
rendszerbe. 
A Rábcára igen lassú áramlási viszonyok jellemzőek, amely makrofita vegetáció kialakulását tette 
lehetővé a sekély partszegélyi sáv iszapos mederüledékében. A parttól kb. 1,5 méterre már jóval 
mélyebb mederprofillal találkozhatunk, itt alacsony százalékban ugyan, de hínárállomány 
előfordulásával számolhatunk. A mederüledéken számottevő mennyiségű szervestörmelék 
felhalmozódása jellemző. 
A Rábca makrogerinctelen faunája igen gazdagnak mondható. A puhatestűek állománya 
tekinthető a legnépesebbnek. A kagylók között őshonos fajok is jelen vannak, így az Unio 
pictorum és U. tumidus fajok egyedeit sikerült kimutatnunk a kisebb méretű Musculium lacustre 
és Sphaerium corneum mellett. A csigafaunában leginkább a lassú áramlási sebességgel 
jellemezhető víztestek (pl.: Bithynia tentaculata, Radix balthica, Valvata piscinalis, Viviparus 
acerosus) és állóvizek tipikus fajai (pl.: Anisus vortex, Valvata cristata) fordulnak elő. Ugyanakkor 
a jó állapotú mocsaras területeken jellemző, jó ökológiai állapotot indikáló fajok is megtalálhatóak 
(pl.: Hippeutis complanatus, Viviparus contectus). 
A poloskafaunában inkább a dús makrofita vegetációval jellemezhető víztestek fajai vannak jelen, 
így például a Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Mesovelia thermalis. Ugyanakkor a nyílt 
üledékfelszínen (pl.: Micronecta sp) népes populációkat alkotó fajok példányait is azonosítottuk. 
A piócafauna kevésbé alkotott népes csoportot, de a puhatestűeken élősködő G. complanata-t és 
a halak ektoparazitájaként ismert Piscicola geometra-t is sikerült azonosítanunk. A 
magasabbrendű rákfaunában keverednek az inkább folyóvízi fajok (Gammarus roeselii, 
Limnomysis benedeni) a lápos, mocsaras állóvizek tipikus fajaival (Asellus aquaticus, Niphargus 
mediodanubialis). A kérészfauna hasonlóképpen szegényesnek bizonyult, de a mérsékelten 
áramló vízfolyásokban előforduló Ephemera vulgata előfordulását érdemes kiemelni. 
A szitakötő faunában azonban már jóval több fajt megtalálhatunk, így a főleg hínárnövényzetben 
gazdag élőhelyeket preferáló Anax parthenope-t és Erythromma viridulum-ot. A viszonylag tág 
ökológiai valenciával rendelkező Calopteryx splendens, Ischnura elegans, Orthetrum albistylum 
és Platycnemis pennipes is jelen van a faunában. 
 

5.5.2.6. Osli-Hany 

OSL_3001 - Osli-Hany, (Kapuvár) 

2019-05-28 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Sphaerium corneum 

Coleoptera: (7) Cymbiodyta marginella, Enochrus coarctatus, Enochrus testaceus, Hydroporus 
angustatus, Hygrotus decoratus, Hygrotus impressopunctatus, Noterus crassicornis 

Gastropoda: (11) Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Bithynia tentaculata, Bithynia troschelii, 
Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola 
palustris, Valvata cristata, Viviparus contectus 

Heteroptera: (2) Hesperocorixa linnaei, Notonecta sp. 

Hirudinea: (2) Glossiphonia concolor, Haemopis sanguisuga 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (2) Somatochlora meridionalis, Sympetrum sanguineum 
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OSL_3001 - Osli-Hany, (Kapuvár) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Sphaerium corneum 

Coleoptera: (21) Anacaena limbata, Copelatus haemorrhoidalis, Cymbiodyta marginella, Dytiscus 
dimidiatus, Enochrus affinis, Enochrus coarctatus, Enochrus testaceus, Helochares obscurus, 
Hydaticus seminiger, Hydaticus transversalis, Hydrobius fuscipes, Hygrotus decoratus, Hygrotus 
impressopunctatus, Hygrotus inaequalis, Hyphydrus ovatus, Laccophilus minutus, Laccophilus 
poecilus, Limnoxenus niger, Noterus clavicornis, Noterus crassicornis, Peltodytes caesus 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (12) Anisus vortex, Bithynia leachii, Bithynia tentaculata, Bithynia troschelii, 
Hippeutis complanatus, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola sp., Stagnicola 
corvus, Stagnicola palustris, Valvata cristata, Viviparus contectus 

Heteroptera: (3) Hesperocorixa linnaei, Notonecta glauca, Plea minutissima 

Hirudinea: (1) Glossiphonia concolor 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii 

Odonata: (1) Coenagrion puella/pulchellum 

 

OSL_3002 - Osli-Hany, (Kapuvár) 

2019-05-28 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Musculium lacustre 

Heteroptera: (1) Sigara striata 

Hirudinea: (1) Hirudo verbana 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (3) Sympetrum sp., Sympetrum meridionale, Sympetrum striolatum 

 

 

OSL_3002 - Osli-Hany, (Kapuvár) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (3) Berosus spinosus, Hydrochus crenatus, Hygrotus inaequalis 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Heteroptera: (3) Plea minutissima, Sigara lateralis, Sigara striata 

Odonata: (1) Orthetrum sp. 

 

OSL_3003 - Osli-Hany, Csikós-Éger-erdő (Csorna) 

2019-05-28 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (1) Musculium lacustre 

Coleoptera: (1) Anacaena limbata 

Gastropoda: (1) Anisus spirorbis 
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Heteroptera: (3) Ilyocoris cimicoides, Plea minutissima, Sigara striata 

Odonata: (3) Erythromma viridulum, Sympetrum meridionale, Sympetrum sanguineum 

 

OSL_3003 - Osli-Hany, Csikós-Éger-erdő (Csorna) 

2019-08-06 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (2) Hygrotus inaequalis, Laccophilus poecilus 

Heteroptera: (4) Ilyocoris cimicoides, Plea minutissima, Ranatra linearis, Sigara striata 

Odonata: (1) Erythromma viridulum 

 

OSL_3004 - Osli-Hany, Zsidó-rét (Csorna) 

2019-05-27 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (5) Hydrovatus cuspidatus, Laccophilus poecilus, Noterus clavicornis, Noterus 
crassicornis, Spercheus emarginatus 

Ephemeroptera: (1) Caenis robusta 

Gastropoda: (10) Acroloxus lacustris, Anisus septemgyratus, Hippeutis complanatus, Lymnaea 
stagnalis, Physella acuta, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida, 
Stagnicola palustris, Viviparus contectus 

Heteroptera: (6) Corixidae sp., Hesperocorixa linnaei, Ilyocoris cimicoides, Notonecta sp., Plea 
minutissima, Sigara striata 

Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Glossiphonia sp. 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (7) Aeshna sp., Erythromma viridulum, Ischnura elegans, Sympetrum sp., Sympetrum 
meridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum 

Trichoptera: (1) Limnephilus lunatus 

 

OSL_3004 - Osli-Hany, Zsidó-rét (Csorna) 

2019-08-05 - Macrozoobenton 

Coleoptera: (5) Dytiscus dimidiatus, Enochrus testaceus, Graphoderus cinereus, Hygrotus 
inaequalis, Noterus clavicornis 

Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (3) Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, Viviparus contectus 

Heteroptera: (2) Hesperocorixa linnaei, Plea minutissima 

 

OSL_3005 - Osli-Hany, Zsidó-rét (Csorna) 

2019-05-27 - Macrozoobenton 

Odonata: (1) Orthetrum cancellatum 
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OSL_3005 - Osli-Hany, Zsidó-rét (Csorna) 

2019-08-05 - Macrozoobenton 

Ephemeroptera: (2) Caenis robusta, Cloeon dipterum 

Gastropoda: (1) Planorbarius corneus 

Heteroptera: (3) Gerridae sp., Plea minutissima, Sigara striata 

Odonata: (2) Erythromma viridulum, Ischnura elegans 

 

A 2019. évi felmérés során összesen 80 makroszkópikus vízi gerinctelen taxont sikerült 
egyértelműen beazonosítani az Osli-Hany területén. Az előkerült fajok közül 18 a csigák 
(Gastropoda), 1 a kagylók (Bivalvia), 2 a kérészek (Ephemeroptera), 5 a piócák (Hirudinea), 2 a 
magasabb rendű rákok (Malacostraca), 11 a szitakötők (Odonata), 10 a poloskák (Heteroptera), 1 
a tegzesek (Trichoptera), és 27 a bogarak (Coleoptera) csoportjába sorolható. 
Az Osli-Hany mintavételi szelvényeinek (OSL_3001, OSL_3004, OSL_3002, OSL_3003, 
OSL_3005) felmérése során a kimutatott makrogerinctelen taxonok többsége igen népes 
fajkészlettel rendelkezett. A nyíltvizes területek (OSL_3002, OSL_3003, OSL_3005) az Osli-Hany 
esetében is jóval kevesebb taxonszámmal rendelkezett, mint a nádassal borított élőhelyek 
(OSL_3001, OSL_3004). A kagylók osztályát 2 faj képviselte, melyek a felmérési terület többnyire 
nyíltvizes részein voltak megfigyelhetőek. Itt a finom szemcséjű üledékbe befúrva magukat 
tömegesen is előfordulhatnak (pl.: Musculium lacustre, Sphaerium corneum). Szintén kevés 
kérészfaj (pl.: Caenis robusta, Cloeon dipterum) és magasabb rendű rákfaj (pl.: Asellus 
aquaticus) előfordulását bizonyítottuk és ezek is a hazánkban általánosan elterjedt taxonok közé 
tartoznak. A területről nagy számban kerültek elő a metafitikus életmódú bogár- (pl.: Anacaena 
limbata, Berosus spinosus, Cymbiodyta marginella, Enochrus testaceus, Graphoderus cinereus, 
Helochares obscurus, Hygrotus inaequalis, Limnoxenus niger, Noterus clavicornis, Noterus 
crassicornis), csiga- (pl.: Acroloxus lacustris, Anisus septemgyratus, Anisus vortex, Bithynia 
tentaculata, Bithynia troschelii, Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Lymnaea stagnalis, 
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Stagnicola palustris) és szitakötőfajok (pl.: 
Erythromma viridulum, Ischnura elegans, Sympetrum sanguineum) de mellettük előkerült több, 
kifejezetten a mocsári jellegű élőhelyekhez kötődő (pl.: Anisus vortex, Bithynia leachii, Stagnicola 
palustris, Hirudo verbana, Viviparus contectus) makrogerinctelen faj is. 

A területről kimutatott fajok közül az egyetlen természetvédelmi oltalom alatt álló makroszkópikus 
vízi gerinctelen faj a magyar nadály (Hirudo verbana) volt, amelynek kifejezetten kedvez a sekély 
vízmélység, jól felmelegedő jellege. 

 

5.5.3. A 2019. évi vízi makroszkópikus gerinctelen felmérések eredményeinek mennyiségi 
szempontú és összehasonlító értékelése 

Összehasonlítottuk az egyes mintavételi szelvényeket a vízi makroszkópikus gerinctelen 
közösség fajszám és egyedsűrűség értékei alapján. 

Az Aranyos területére eső nyíltvizes (NYI_2992, NYI_4925) és vízinövényzettel borított 
(NYI_2991, NYI_2993) mintavételi szelvények adatainak statisztikai elemzése alapján 
elmondható, hogy a nyíltvizes és a makrovegetációval borított élőhelyek között kimutatott igen 
erősen szignifikáns különbség mind a fajszám (KW= 17,78; p<0,001; df=23), mind pedig az 
egyedsűrűség (KW=18,92; p<0,001; df=23) értékek tekintetében, az igen magas arányú 
makrovegetációs borítottságnak és az ebből adódó strukturális különbségeknek tulajdonítható 
(74. ábra). 

A náddal borított vagy nádszegéllyel rendelkező szelvények (NYI_2991, NYI_2993) 
makrogerinctelen faunája sokkal fajgazdagabbnak adódott, és az egyedsűrűség értékek is sokkal 
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magasabbnak bizonyultak ezeken az élőhelyeken a nyíltvizes élőhelyfoltokkal végzett 
összehasonlítás során. A makrovegetáció víz alatti részei búvóhelyként szolgálnak számos 
makroszkópikus vízi gerinctelen faj egyedei számára. A mintavételi szelvények összehasonlítása 
során azonban kiderült, hogy nem csupán a nyíltvizes és a makrovegetációval borított élőhelyek 
értékei között találhatunk szignifikáns eltérést, hanem a nádas borította mintavételi szelvények 
fajszám értékei között is (U=5,00 df=10 p<0,05) fennáll ilyen jellegű különbség. Ugyanakkor a 
nyíltvizes mintavételi szelvények fajszám és egyedsűrűség értékei között nem állt fönn hasonló 
kapcsolat. 

A NYI_2993-as mintavételi szelvény esetében magasabb egyedsűrűség és fajszám értékeket 
tapasztaltunk, mint a szintén mocsári növényzettel borított NYI_2991-es szelvényben. Ez az 
eltérés a két mintavételi helyen a mintavétel során mintázott habitatok aránya miatt adódott, 
hiszen az előbbi szelvényben a sekélyebb vízben gyökerező sűrű növényzet a legjellemzőbb 
élőhelytípus, míg az utóbbi esetben nagyobb százalékban voltak jelen a nyíltvizes foltok. 
Jellemzően olyan általánosan elterjedt, szinte minden lassabb áramlási viszonyokkal rendelkező 
vízfolyásban és állóvizekben előforduló fajok jelenléte járult hozzá a makrovegetációval borított 
élőhelyek közötti szignifikáns eltéréshez, mint a Glossiphonia concolor, Haliplus ruficollis, 
Hydroglyphus geminus, Hydroporus angustatus, Hygrotus impressopunctatus, Peltodytes 
caesus, Physella acuta, Porhydrus lineatus, Sigara lateralis, Spercheus emarginatus, Sympetrum 
vulgatum. 

 

  

74. ábra A Nyírkai-hany Aranyos alterületén felmért makroszkópikus vízi gerinctelen együttesek 
összehasonlítása a fajszám és egyedsűrűség alapján alapján (átlag +/- SE). 

 

A Kis-metszési-oldalcsatorna (NYI_3000) és a Rábca (RÁB_4926) mintavételi szelvényeiben 
közel azonos fajszám és egyedsűrűség értékeket kaptunk (75. ábra). A Kis-metszés-
oldalcsatorna területén a jellemző élőhelyek jellegéből kifolyólag, amelyek egy növényzettel 
sűrűn benőtt árok jellegű víztérben fordulnak elő, ahol a víz felszínét békalencse és rucaöröm 
sűrű szövedéke borítja, így leginkább a makrofita vegetációhoz kötődő vagy az abból származó 
elhalt szerves törmelék felhalmozódást preferáló fajok megtelepedése jellemző. A Kis-metszési-
oldalcsatorna esetében a legnépesebb állományokat az alábbi fajok adták: Anisus vortex (34,67 
+/- 28,55 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.), Anisus vorticulus (31,47 +/- 20,25 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- 
S.E.), Asellus aquaticus (299,2 +/- 139,53 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.), Noterus crassicornis 
(57,07 +/- 19,48 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.), Physella acuta (41,07 +/- 36,77 átl. +/- S.E. 
(ind./m² +/- S.E.). 

A Rábca mintavételre kijelölt szakaszának partközeli sávja nagyon hasonló fajösszetétellel 
rendelkezik, mint a Kis-metszési-csatorna. Azonban a lassú áramlásának köszönhetően nem 
csupán állóvízi, hanem mérsékelt áramlási viszonyokhoz adaptálódott taxonok is előfordultak. A 
legkiemelkedőbb egyedsűrűségű állományokat az alábbi fajok szolgáltatták: Cloeon dipterum 
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(185,07 +/- 83,31 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.), Ischnura elegans (49,6 +/- 27,65 átl. +/- S.E. 
(ind./m² +/- S.E.), Physella acuta (70,4 +/- 31,87 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.). 

  
75. ábra A Kis-metszési-oldalcsatorna (NYI_3000) és a Rábca (RÁB_4926) mintavételi szelvényeinek 

makroszkópikus vízi gerinctelen együttesének alakulása fajszám és egyedsűrűség értékek tekintetében 
alapján (átlag +/- SE). 

 

  
76. ábra: A Nyírkai-hany Bikafej és Liliomos alterületein felmért makroszkópikus vízi gerinctelen együttesek 

összehasonlítása a fajszám és egyedsűrűség értékek alapján (átlag +/- SE). 

A gyékénnyel borított élőhelyek mind a Bikafej, mind pedig a Liliomos területén sokkal gazdagabb 
fajkészlettel jellemezhetők, illetve az egyes fajok populációi is nagyobb méreteket tudnak ölteni. 

A Nyirkai-Hany Bikafej (NYI_2995, NYI_2997, NYI_4924) területéhez tartozó mintavételi 
szelvények adatainak statisztikai jellegű elemzése során erősen szignifikáns eltérést 
tapasztaltunk a mintavételi szelvények fajszáma (KW=10,57 df=17 p<0,01) és szignifikáns 
különbséget tapasztaltunk a szelvények egyedsűrűség értékei tekintetében (KW=8,05 df=17 
p<0,05) (76. ábra). A nyíltvizes és gyékényes mintavételi szelvények összehasonlítása során 
azonban nem csak a nyíltvizes és makrovegetációval borított élőhelyek között tapasztaltunk 
kifejezetten nagy eltéréseket, hanem a makrovegetációval borított élőhelyek egyedsűrűség 
értékei tekintetében is (U=5,00 df=9 p<0,05). A NYI_2997-es mintavételi szelvény egyedsűrűség 
értékei jóval meghaladták a szintén makrovegetációval borított NYI_2995-ös és NYI_4924-es 
mintavételi szelvények értékeit (76. ábra). Az eltérésért leginkább, a szerves törmelékben gazdag 
állóvizek tipikus fajainak igen magas egyedsűrűségű állományai tehetők felelőssé. Ezek voltak az 
Asellus aquaticus (428,27 +/- 123,51 ind./m2 +/- S.E.), Hippeutis complanatus (97,07 +/- 29,79 
ind./m2 +/- S.E.), Planorbis planorbis (120+/-24,93 ind./m2 +/- S.E.). 

A Liliomos (NYI_2298, NYI_2999) növényzettel sűrűn benőtt területének makrogerinctelen 
állománya ellenben nem bizonyult nagy egyedsűrűségűnek. Ennek az lehet az oka, hogy a 20-40 
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cm-es víz nem tud olyan jól felmelegedni, mint a még ettől is sekélyebb területek vizei, így a 
sekély jól felmelegedő vizeket preferáló fajok többsége hiányzik innen, vagy csak sokkal kisebb 
egyedsűrűségben fordulnak elő. A Liliomos mintavételi szelvényeinek összehasonlítása során, 
mind a fajszám (U=2,80 df=11p<0,01), mind pedig az egyedsűrűség (U=2,88 df=11 p<0,01) 
értékek elemzése esetében erősen szignifikáns eltérést tapasztaltunk, de ez szintén annak 
tulajdonítható, hogy a nyíltvizes élőhelyek sokkal homogénebb élőhelystruktúrával rendelkeznek, 
mint a növényzettel (gyékénnyel) borított mederszelvények, így csupán azok a fajokat foghatjuk 
itt meg, amelyek a többnyire nyíltvizes élőhelyek környezeti tényezőihez alkalmazkodtak. 

 

  

77. ábra Az Osli-Hanyon felmért makroszkópikus vízi gerinctelen együttesek összehasonlítása a 
fajszám és egyedsűrűség értékek alapján (átlag +/- SE). 

 

Az Osli-Hany mintavételi szelvényeit szintén nyíltvizes (OSL_3002, OSL_3003, OSL_3005) és 
makrovegetációval benőtt (OSL_3001, OSL_3004) csoportokba sorolhatjuk. A fajszám 
(KW=21,15 df=29 p<0,001) és egyedsűrűség (KW=21,96 df=29 p<0,001) értékek 
összehasonlítása során is igen erősen szignifikáns különbséget tapasztaltunk (77. ábra). Az 
eltérések okaként továbbra is a nyíltvizes és makrovegetációval sűrűn benőtt mintavételi 
szelvények habitatstruktúrája közötti különbségeket jelölhetjük meg. Összehasonlítottuk külön-
külön a nyíltvizes és náddal borított élőhelyeken vett minták adatait is, amely során nem kaptunk 
statisztikailag értékelhető különbséget az egyes csoportokon belül. 

Az OSL_3001-es mintavételi szelvény mutatta a legkiugróbb értékeket fajszám és egyedsűrűség 
értékek tekintetében is. Az emerz mocsárinövényzet dominanciájával jellemezhető élőhelyen 
legnagyobb egyedsűrűségben jelen lévő vízi makrogerinctelen fajok a mocsaras területek tipikus 
puhatestű fajai is egyben, mint például az Anisus vortex (211,2 +/- 98,55 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- 
S.E.)). Ugyancsak kifejezetten magas egyedsűrűségben volt jelen a szerves törmelék 
felhalmozódást preferáló Asellus aquaticus (388,27 +/- 238,08 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.)), 
valamint a Planorbis planorbis (127,47 +/- 55,59 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.)) is. 

 

5.5.4. A 2016., 2017. és 2019. évi felmérések eredményeinek összehasonlítása 

A 2016., 2017. és 2019. években vett mennyiségi minták eredményeit összehasonlítottuk 
egymással. Az eredmények segítenek az évek közötti változások megértésében. A három 
felmérési év eredményeinek statisztikai összehasonlítása során kapott eredményeket a 2. 
táblázat tartalmazza. 
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Alterület Mintavételi helyek Évszám Átlagos fajszám +/- S.E. Átlagos egyedsűrűség +/- 
S.E. 

Aranyos NYI_2991 2016 10,33 +/– 0,577 121,6 +/– 34,61 

NYI_2991 2017 9 +/– 1,264 130,66 +/– 53,33 

NYI_2991 2019 10,33 +/- 2,39 152 +/- 47,8 

NYI_2993 2016 16 +/– 3,464 459,73 +/– 257,8 

NYI_2993 2017 13,83 +/– 6,369 256,53 +/– 177,7 

NYI_2993 2019 15 +/- 2,63 332,27 +/- 64,42 

NYI_2992 2016 1 +/– 1 4,2666 +/– 4,888 

NYI_2992 2017 0,666 +/– 0,516 2,1333 +/– 1,652 

NYI_2992 2019 2 +/- 0,45 13,33 +/- 3,45 

NYI_2994 2016 3 +/– 1,732 18,133 +/– 12,93 

NYI_2994 2017 0,666 +/– 0,516 5,3333 +/– 8,506 

=NYI_4925 2019 1 +/- 0,45 5,87 +/- 3,99 

Kis-metszés NYI_3000 2016 8,333 +/– 2,309 1671,4 +/– 1067, 

NYI_3000 2017 15,66 +/– 2,804 452,26 +/– 275,4 

NYI_3000 2019 20,33 +/- 3,4 665,6 +/- 134,86 

Rábca RÁB_4926 2019 18,67 +/- 4,4 522,13 +/- 173.04 

Bikafej NYI_2995 2016 21 +/– 3,464 747,73 +/– 225,0 

NYI_2995 2017 24,5 +/– 2,588 2001,6 +/– 751,1 

NYI_2995 2019 15,33 +/- 2,6 299,2 +/- 44,68 

NYI_2997 2016 13 +/– 2,645 525,86 +/– 206,5 

NYI_2997 2017 15 +/– 3,162 558,93 +/– 315,8 

NYI_2997 2019 15,83 +/- 1,7 842, 13 +/- 189,64 

NYI_2996 2016 2 +/– 1,732 7,4666 +/– 7,390 

NYI_2996 2017 1 +/– 2 8,5333 +/– 13,82 

=NYI_4924 2019 4,17 +/- 1,4 154,13 +/- 77,5 

Liliomos NYI_2998 2016 3,666 +/– 1,527 34,133 +/– 37,08 

NYI_2998 2017 10,16 +/– 2,136 76,8 +/– 34,04 

NYI_2998 2019 6,83 +/- 0,48 118,9 +/- 45,97 

NYI_2999 2016 1,333 +/– 0,577 4,2666 +/– 1,847 

NYI_2999 2017 1,166 +/– 1,471 5,3333 +/– 5,225 

NYI_2999 2019 1,5 +/- 0,85 5,87 +/- 3,64 

Osli-Hany OSL_3001 2016 10 +/– 2 117,33 +/– 29,56 

OSL_3001 2017 16,5 +/– 3,391 727,46 +/– 164,6 

OSL_3001 2019 20,67 +/- 2,63 1021,33 +/- 408,33 

OSL_3004 2016 16,33 +/– 3,511 1401,6 +/– 142,2 

OSL_3004 2017 14,66 +/– 8,500 570,13 +/– 447,2 

OSL_3004 2019 12,5 +/- 3,5 284,27 +/- 89,86 

OSL_3002 2016 7,333 +/– 1,527 120,53 +/– 12,11 

OSL_3002 2017 5,666 +/– 2,250 61,333 +/– 36,05 

OSL_3002 2019 4,33 +/- 0,4 25,07 +/- 3,03 

OSL_3003 2016 8 +/– 0 945,06 +/– 102,0 

OSL_3003 2017 7,833 +/– 4,535 149,33 +/– 135,5 

OSL_3003 2019 3,5 +/- 0,89 19,2 +/- 4,29 

OSL_3005 2016 2,333 +/– 1,527 27,733 +/– 39,75 
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Alterület Mintavételi helyek Évszám Átlagos fajszám +/- S.E. Átlagos egyedsűrűség +/- 
S.E. 

OSL_3005 2017 1,666 +/– 1,505 6,4 +/– 6,4 

 OSL_3005 2019 2,17 +/- 0,87 18,67 +/- 7,99 

2. táblázat A vizsgált szelvények vízi gerinctelenek fajszámának és egyedsűrűségének alakulása a 
2016-ban, 2017-ben és 2019-ben vett minták alapján [fajszám és egyedsűrűség (ind./m2: átlag +/- 

S.E.)] 

 

A statisztikai elemzések a Kis-metszési-csatorna mintavételi szelvénye esetében a fajszám és 
egyedsűrűség értékek tekintetében is eltérést mutatott a 3 felmérési év eredményei alapján. Míg 
a fajszám értékek a 2019-es év folyamán bizonyultak a legmagasabbnak, addig az egyedsűrűség 
értékek vizsgálata során a 2016. év tűnt ki. A 2019-es felmérések során 28 olyan taxont sikerült 
kimutatnunk, amelyeket az előző évek folyamán nem fogtunk meg és külön említésre méltó, hogy 
természetvédelmi szempontból kifejezetten értékes faunaelemeket is sikerült az utóbbi évben 
kimutatnunk. A következő taxonokat mutattuk ki a Kis-metszési-oldalcsatorna mintavételi 
szelvényéből 2019-ben elsőként: Aeshna isoceles, Anisus vortex, Anisus vorticulus, Bithynia 
tentaculata, Dytiscus dimidiatus, Enochrus bicolor, Erpobdella nigricollis, Erpobdella octoculata, 
Erpobdella vilnensis, Hesperocorixa linnaei, Hydrobius fuscipes, Hydrochara caraboides, 
Hydrophilus piceus, Hydroporus palustris, Hygrotus impressopunctatus, Ilybius fenestratus, 
Laccophilus poecilus, Limnoxenus niger, Lymnaea stagnalis, Nepa cinerea, Noterus clavicornis, 
Notonecta sp, Notonecta glauca, Physella acuta, Porhydrus obliquesignatus, Rhantus suturalis, 
Sympetrum sanguineum, Viviparus contectus. A pozitív irányú változás oka nagy 
valószínűséggel a jobb vízháztartási viszonyokban keresendő, hiszen 2016-ban a mintavételek 
alkalmával a víztest időszakosan és szakaszosan kiszáradó jelleget mutatott és csupán néhány 
rák, illetve csiga és poloska taxon uralta a makrogerinctelen közösséget, amelyek a szinte 
elenyésző mennyiségű vízben is túl tudnak élni. Az igen vastag szervestörmelék rétegnek és az 
aközött megrekedt nedvességnek köszönhető, hogy az Asellus aquaticus (921,6 +/- 414,4 átl. +/- 
S.E. (ind./m² +/- S.E.)) és a Synurella ambulans (715,73 +/- 212,28 átl. +/- S.E. (ind./m² +/- S.E.)) 
elképesztő nagyságú populációkat tudott kialakítani 2016-ra. 
Az Osli-Hany egyedsűrűség értékeinek összevetése során marginálisan szignifikáns különbséget 
tapasztaltunk, amelyet a 2016. évi felmérési eredmények okozhattak. A különbség nem 
kifejezetten szembetűnő, de többek között olyan fajok állományai okozták ezt az eltérést a 2016-
os év folyamán, mint a Cloeon dipterum, Corixa sp., Hesperocorixa linnaei, Sigara lateralis. 
 

Mintavételi terület Vizsgált változó KW p N 

Aranyos Fajszám 1,47 p>0,05 60 

Egyedsűrűség 0,92 p>0,05 60 

Bikafej Fajszám 0,28 p>0,05 45 

Egyedsűrűség 0,5 p>0,05 45 

Liliomos Fajszám 1,35 p>0,05 30 

Egyedsűrűség 0,48 p>0,05 30 

Kis-metszési-
oldalcsatorna 

Fajszám 7,2 p<0,05* 15 

Egyedsűrűség 6,95 p<0,05* 15 

Osli-Hany Fajszám 1,13 p>0,05 75 

Egyedsűrűség 5,63 0,05<p<0,07** 75 

3. táblázat A 2016., 2017. és 2019. évi mintavételi eredmények Kruskal-Wallis analízise során kapott 
eredmények (*: szignifikáns eltérés, **: marginálisan szignifikáns eltérés) 
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78. ábra A 2016., 2017. és 2019. évi mintavételi eredmények ábrázolása a Kis-metszési-csatorna 
fajszám (A), egyedsűrűség (B) és az Osli-Hany egyedsűrűség értékei (C) tekintetében 

 
 
A 3 év felmérési eredményei alapján elmondható, hogy a Nyirkai-Hany és Osli-Hany 
területének makroszkópikus vízi gerinctelen faunája nem változott számottevő mértékben, 
amelyet a kimutatott makroszkópikus vízi gerinctelen közösség fajszám és egyedsűrűség 
értékeinek statisztikai elemzése is alátámaszt. Továbbra is a poloska- és bogár-, illetve 
csigafajok alkotta populációk a legnépesebbek, amely az állóvízi, mocsaras jellegnek 
köszönhető. Egyedül a Kis-metszési-oldalcsatorna makroszkópikus vízi gerinctelen 
faunája mutatott sokkal diverzebb képet a 2019-es mintavételek folyamán, amely nagy 
valószínűséggel a jobb vízháztartási viszonyoknak tulajdonítható. 
 

5.5.5. A Nyirkai-Hany optimális vízháztartási viszonyainak kialakításának érdekében 
végzett statisztikai összehasonlítások eredményei 

Összehasonlítottuk a Nyirkai-Hany vizes élőhelykomplexum Bikafej, Liliomos és Aranyos 
elnevezésű területegységeit a makrovegetációval borított, illetve a nyíltvízzel jellemezhető 
mintavételi szelvényeinek vízi makroszkópikus gerinctelen közössége fajszám és egyedsűrűség 
értékei alapján. 

Az emerz mocsárinövényzettel borított mintavételi szelvények adatainak statisztikai elemzése 
alapján elmondható, hogy az egyes területegységek emerz makrovegetációval borított élőhelyei 
között kimutatott igen erősen szignifikáns különbség mutatkozott mind a fajszám (KW= 28,67; 
p<0,0001; N=75), mind pedig az egyedsűrűség (KW=41,69; p<0,0001; N=75) értékek 
tekintetében (79. ábra/A,B). Mindkét mutató esetében egyértelműen a Bikafej mintavételi 
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szelvényeiben (NYI_2995, NYI_2997) tapasztaltuk a legmagasabb értékeket. A magasabb 
fajszám és egyedsűrűség értékek kialakulása nagy valószínűséggel összefüggésbe hozható 
azzal, hogy a Bikafej területén találhatók a víztér területéhez képest legnagyobb arányban, jó 
állapotú emerz mocsárinövény-állományok. A Nyirkai-Hany 3 részterületének adottságait 
figyelembevéve megállapíthatjuk, hogy a Bikafej területegységben található a legkomplexebb, 
legstruktúráltabb (az emerz növényzet között hínárfajok állományait, pl.: Lemna trisulca, Lemna 
minor is számottevő arányban tartalmazó), legsűrűbb, kiritkuló, degradálódó foltokat a felmérés 
időszakában csupán igen elenyésző százalékban tartalmazó emerz mocsárinövény-állományokat 
(1.kép/A). A Bikafej területén a kijelölt mintavételi helyeken az emerz mocsárinövény-
állományokban is viszonylag tekintélyes vízmélység volt mérhető (0,5m – 1,2m között változik) a 
felmérések időszakában, ezzel összefüggésben a terepi tapasztalatok alapján az állomány egy 
része úszóláp jellegű élőhely, nagy átlátszóságú huminsavas, barnás színű vízzel. Ezzel 
ellentétben a Liliomos és az Aranyos emerz magasabb rendű növényzettel borított részterületein, 
a kijelölt mintavételi helyek térségében a vízmélység magasabb vízborítás esetén is alig haladja 
meg a 30-40 cm-t (1. kép/B), míg nyári kisvizes időszakban a mocsárinövényállományok egy 
részében a vizsgálati időszakban teljesen megszűnt a felszíni vízborítás. E két területegységben 
a mintázott emerz mocsárinövényállományok az esetek nagyobb részében vékony sávok, 
kisebb-nagyobb foltok, melyeket nagy arányban nyíltvizes élőhelyek határolnak. A terepi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen foltok jelentős részének belsejében aszályos időszakban 
nincs vízborítás, a szegélyekben pedig a sekély vízborítás igen erősen felmelegszik a 
benapozottság miatt. A sekély, meleg, tápanyagban gazdag vízben a szomszédos nyíltvízi 
élőhelyekhez hasonlóan nyári időszakban algatömegprodukció, vízvirágzás tapasztalható. Ezek 
az élőhelyfoltok számos, az állandó vízborítású mocsári, ill. a lápi karakterű élőhelyekhez kötődő 
víz makrogerinctelen faj számára alkalmatlan élőhelyek. Ezekben a mocsárinövény-
állományokban nagyobb arányban a kifejezetten asztatikus vízháztartási viszonyokhoz, az 
alkalmanként, vagy rendszeresen kiszáradó élőhelyekhez alkalmazkodott vízi makrogerinctelen 
fajok, ill. a szomszédos nyíltvízi előhelyeken élő fajok fordulnak elő. A kisebb vízborítású, ill. 
kiszáradó jellegű mocsárinövény állományok összességében kevésbé struktúrált, homogénebb 
aljzatot, élőhelyet jelentenek a vízi makrogerinctelen fajegyüttesek számára. A Liliomos és az 
Aranyos területén tapasztalt nyári algatömegprodukció, vízvirágzás valószínűleg összefüggésben 
van azzal, hogy az összeségében a kis vízmélység miatt kis térfogatú víztömegben jelentős 
vízimadár-állomány él, ill. táplálkozik. Ezek ürülékéből származó tápanyag-terhelés lehet a nyári 
algatömegprodukció egyik jelentős tápanyagforrása. Az algavirágzás nem kedvez a 
hínárnövényzetnek, hiszen a kis átlátszóságú vízben az alámerült hínárnövények nem jutnak 
elegendő fényhez. Ez a hínárnövényzeten keresztül az élőhelystruktúrára gyakorolt hatásával 
befolyásolja a vízi makrogerinctelen fajegyüttes mintázatát is. 

 

A 

 

B 

1. kép A Bikafej (NYI_2995) (A) és a Liliomos (NYI_2998) (B) makrovegetációval borított élőhelyeinek 
összehasonlító képe 
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A Nyirkai-Hany három területegységének nyíltvizes mederszelvényeiből vett minták adatainak 
összehasonlítása során nem tapasztaltunk statisztikailag értékelhető különbséget sem a fajszám 
(KW=0,912; p>0,05; N=60), sem pedig az egyedsűrűség értékek tekintetében (KW=1,28; p>0,05; 
N=60) (79. ábra/ C,D). 

Habár ebben az összehasonlításban is a Bikafej mintavételi szelvényeiben kaptuk a nagyobb 
fajszám és egyedsűrűség értékeket, de a tapasztalt különbségek, főleg a Bikafej mintavételi 
eredményeinek nagy szórása miatt statisztikailag nem igazolhatóak. Ennek ellenére az adatok 
arra utalnak, hogy a Bikafej nyílt (emerz növényzettel nem borított) területein a jelentős borítású 
hínárállományok és a nagyobb vízmélység, az állóvízi makroszkópikus vízi gerinctelen fajok 
többsége számára kedvezőbb környezeti adottságokat és diverzebb élőhelystruktúrát 
eredményeznek, mint az Aranyos és a Liliomos sekélyebb, kifejezetten ritkás hinarassal, vagy 
csak szálanként előforduló hínárnövényekkel jellemezhető nyílt területei. A Bikafej fajkészletében 
olyan, hínárnövényzethez kötődő szitakötőfajok előfordulását is bizonyítottuk, amelyek a Nyirkai-
Hany másik kettő területegységben nem találtak a megtelepedésükhöz szükséges összefüggő 
hínárállományokat (pl.: Coenagrion puella, Erythromma najas). 
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B 

 

C 

 

D 

79. ábra A Nyirkai-Hany mintaterületeinek összehasonlítása a makrovegetációval borított élőhelyek 
(A,B) és a nyíltvíz (C,D) dominanciával rendelkező élőhelyek makrogerinctelen fajszáma (A,C) és 

egyedsűrűsége (B,D) alapján 
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A továbbiakban az Aranyos, a Liliomos és a Bikafej területén kimutatott taxonok közül kijelöltük 
azokat a karakterfajokat, amelyek az állandó vízborítású mocsári, ill. a lápi karakterű élőhelyek 
indikátorainak tekinthetőek és ezek fajszámát, illetve egyedsűrűség értékeit is összevetettük a 
makrovegetációval borított élőhelyek és a nyíltvizes élőhelyek esetében is. 

Az emerz vízinövényzettel borított mintavételi szelvények adatainak összehasonlítása során 
igen erősen szignifikáns különbséget mutattunk ki mind a fajszám (KW= 40,42; p<0,0001; N=75), 
mind pedig az egyedsűrűség (KW=53,14; p<0,0001; N=75) értékek tekintetében (80. ábra/A,B). A 
kiválasztott karakterfajok mintavételi eredményei alapján végzett összehasonlítás esetében is a 
Bikafej tartós vízborítású, stabilabb vízháztartású, mocsári növényzettel gazdagon benőtt, 
huminsavas mintavételi szelvényei rendelkeztek a legmagasabb értékekkel. Az elemzés 
eredményét jól magyarázza a vizsgált területegységek élőhelyi adottságaiban tapasztalt, 
fentiekben már részletezett eltérés. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a nyíltvizes mintavételi helyek összehasonlítása során 
nem tapasztaltunk statisztikailag értékelhető különbséget, sem a kiválasztott, állandó vízborítású 
mocsári, ill. lápi karakterű élőhelyekhez kötődő fajok fajszám (KW=3,1; p>0,05; N=60), sem pedig 
az egyedsűrűség értékei tekintetében (KW=3,1; p>0,05; N=60). Megjegyezzük, hogy a grafikonok 
alapján a teljes vizsgált fajkészletre vonatkozó összehasonlításhoz hasonlóan megint a Bikafej 
rendelkezett nem számottevően, de magasabb értékekkel (80. ábra/C,D). 
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80. ábra A Nyirkai-Hany mintaterületeinek összehasonlítása a makrovegetációval borított élőhelyek 
(A,B)  és a nyíltvíz (C,D) dominanciával rendelkező élőhelyek jó indikátorértékű makrogerinctelen 

taxonjainak fajszáma (A,C) és egyedsűrűsége (B,D) alapján 

 
Összehasonlítottuk az Aranyos, a Bikafej és a Liliomos makrovegetációval borított mintavételi 
szelvényeit és a nyíltvizes mintavételi szelvényeit is az idegenhonos fajok száma és 
egyedsűrűség értékei alapján. A makrovegetációval borított élőhelyek idegenhonos fajokra 
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vonatkoztatott összehasonlítása során marginálisan szignifikáns különbséget tapasztaltunk az 
Nyirkai-Hany területegységei között a fajszám tekintetében (KW=5,6; 0,05<p<0,07; N=75) és 
szignifikáns különbséget tapasztaltunk az idegenhonos fajok egyedsűrűség értékei tekintetében 
(KW=6,1; p<0,05; N=75) (81. ábra/A,B). A fajszám értékek tekintetében az Aranyos és a Liliomos 
területén végzett felmérések során közel azonos értékeket kaptunk, míg a Bikafej mintavételi 
helyein a másik területegységhez képest számottevően alacsonyabb értékek adódtak. Az 
idegenhonos fajok egyedsűrűség értékei ezzel ellentétben a Bikafej területén voltak némileg 
magasabbak, ami elsősorban egyetlen faj, a Physella acuta vízicsiga faj egyedsűrűség értékei 
alakulásának tulajdonítható. Ennek a fajnak az egyedsűrűsége a 2016-os mintavételek során 
kiugróan magasnak adódott a NYI_2997-es mintavételi helyen, ami jelentősen hozzájárult a 
végső statisztikai kép kialakulásához is. A későbbi vizsgálati években azonban a vízicsiga 2016-
oshoz hasonló kiugró egyedsűrűsége nem volt jellemző a NYI_2997-es mintavételi helyre. A 
vizsgált területek nyíltvizes mintavételi szelvényeinek összehasonlítása során sem az 
idegenhonos fajok fajszám (KW=2,19; p>0,05; N=60), sem az egyedsűrűség (KW=2,74; p>0,05; 
N=60) értékei tekintetében nem tapasztaltunk statisztikailag értékelhető különbséget (81. 
ábra/C,D). Megjegyezzük, hogy mindkét mutató esetében a Bikafej értékei magasabban voltak, 
mint a másik két területegység értékei. Az alapadatokat áttanulmányozva ez szintén a Physella 
acuta vízicsigafaj térbeli és időbeli eloszlási mintázatával hozható összefüggésben, hiszen a 
2019. évi nyári mintavétel során a Bikafej NYI_4924 (=NYI_2996) -es mintavételi szelvényében 
volt magas a Physella acuta egyedsűrűsége. 
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81. ábra A Nyirkai-Hany mintaterületeinek összehasonlítása a makrovegetációval borított élőhelyek 
(A,B) és a nyíltvíz (C,D) dominanciával rendelkező élőhelyek idegenhonos makrogerinctelen 

taxonjainak fajszáma (A,C) és egyedsűrűsége (B,D) alapján 

 
Elvégeztük a Nyirkai-Hany és az Osli-Hany mintavételi szelvényeinek összehasonlítását 
többváltozós statisztikai módszerekkel, annak érdekében, hogy meghatározzuk, mely mintavételi 
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helyek állnak legközelebb egymáshoz a teljes vizsgált fajkészletre vonatkoztatott fajösszetétel 
alapján. A nem metrikus többdimenziós skálázás (82. ábra) és a kluster analízis (83. ábra) is jól 
látható hasonlósági csoportokat eredményezett. 

 

82. ábra A mintavételi szelvények nem-metrikus több dimenziós skálán (NMDS) történő ábrázolása 

 
83. ábra A mintavételi szelvények kluster analízissel történt elemzésének dendrogramja. Zöld 
színnel körül határolva láthatók az emerz mocsárinövényzet állományaiban kijelölt mintavételi 

helyek. 

 
A klaszter analízis eredménye (83. ábra) igen szemléletesen mutatja, hogy a mintavételi helyek 
közül kiválnak és a legmagasabb szinten elkülönülnek a Nyirkai-Hany Bikafej nevű 
területegységének területén található mocsári növényzet dominanciával jellemezhető élőhelyek 
(NYI_2997, NYI_2995), valamint az Osli-Hany északi részén található OSL_3001-es mintavételi 
szelvény (1. csoport). Ezek egy jól elkülönülő csoportot alkotnak. A terepi felmérések során is 
tapasztaltuk, hogy ezen a három mintavételi helyen a habitatstruktúrális viszonyok valóban 
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hasonlóak. Mindhárom mintavételi hely nagy kiterjedésű, összefüggő, emerz mocsárinövény 
állományokban található, melyekre jellemző, hogy teljesen nem száradnak ki, bennük jelenleg 
autochton, főleg emerz mocsárinövény-eredetű szervesanyag-felhalmozódás folyik. A kijelölt 
mintavételi lokalitásokban a tényleges mintavétellel érintett élőhelyek helyenként úszóláp jellegű 
élőhelyek voltak. A három mintavételi hely között a vízmélység viszonyok tekintetében vannak 
ugyan különbségek, de ez nem okoz jelentős különbséget az élőhelystruktúrában. A három 
említett mintavételi hely a nem metrikus többdimenziós skálázás eredményeként is egy, az 1. 
NMDS tengely mentén, annak negatív tartományában nagyon jól elkülönülő, kompakt csoportot 
alkotott (82. ábra/1. csoport). Ebben a mintavételi hely csoportban számos olyan faj előfordulását 
bizonyítottuk, amelyek a többi mintavételi szelvény egyikében sem került kimutatásra. Ilyenek 
voltak a kifejezetten jó mocsaras és lápos élőhelyeken előforduló vízibogárfajok (Acilius 
canaliculatus, Rhantus grapii), illetve egyéb mocsári növényzet előfordulással jellemezhető, 
sekély, jól felmelegedő állóvizek fajai is (Bithynia leachii, Cybister lateralimarginalis, Haemopis 
sanguisuga, Hydaticus transversalis, Ilybius ater, Somatochlora meridionalis, Stagnicola corvus). 

 

 

A 

 

B 

2. kép A Nyirkai-Hany (NYI_2995) (A) és az Osli-Hany (OSL_3001) (B) mintavételi szelvényeinek 
2019. évi tavaszi felmérése során készült terepi fényképei 

 

A fennmaradt négy emerz mocsárinövény-állományban kijelölt mintavételi hely (2. csoport) egy 
másik jól lehatárolható csoportot alkot a klaszter jobb oldalán (83. ábra). Az Aranyos NYI_2991-
es mintavételi szelvénye a Liliomos NYI_2998-as mintavételi szelvényéhez állt a legközelebb 
faunisztikai szempontból, míg az Aranyos NYI_2993-as szelvénye inkább az Osli-Hany 
OSL_3004-es szelvényével alkotott hasonlósági párt. Az említett 4 mintavételi hely az NMDS 
elemzés során is egy jól lehatárolható csoportot alkotott, mely az 1. NMDS tengely mentén az 
előző csoporttól (1. csoport) jobbra, a tengely zéró értéke felé, de még a negatív tartományban 
helyezkedik el (82. ábra, 2. csoport). Az ebbe a csoportba tartozó mintavételi helyek közös 
jellemzője, hogy olyan mocsárinövény-állományokban találhatók, melyek nyíltvizes területekkel 
körülvéve, azok területéhez képest relatív kisebb kiterjedésű foltokat alkotnak. Ezeken a 
mintavételi helyeken a vízmélység kisebb, mint az 1. csoport esetében. A nyári időszakban a 
mintavétellel érintett emerz mocsárinövény-foltok bizonyos részei már szárazon álltak, de 
mindenhol jellemző volt a kicsi, 25 cm-től kisebb vízmélység. Ezzel összefüggésben ezen 
állományokra nem jellemző az autochton, durván partikulált szerves törmelék felhalmozódás és 
tőzegképződés. 

Ebben a csoportban számos olyan, mocsárinövény-állományok jelenlétéhez kötődő faj 
előfordulását bizonyítottuk, amelyeket a többi mintavételi szelvényben nem mutattunk ki (pl.: 
Berosus frontifoveatus, Corixa affinis, Haliplus immaculatus, Haliplus ruficollis, Leptocerus 
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tineiformis, Limnephilus lunatus, Oecetis lacustris, Phryganea grandis, Radix auricularia, 
Spercheus emarginatus, Triaenodes bicolor). Kis mértékben ugyan, de érződik a mocsárinövény-
állományokat körülvevő nyíltvizes foltok hatása is, hiszen a mocsárinövény-állomány 
szegélyzónájában a nyílt vízfelszínen közlekedő, de a mocsári növények szárai között 
esetlegesen menedéket találó fajok egyedeit is kimutattuk (pl.: Gerris sp.). Ezeknek a fajoknak az 
egyedei jellemzően a szomszédos nyíltvizes élőhelyekhez kötődnek, vagy a szomszédos 
nyíltvizes élőhelyeken fordulnak elő nagyobb gyakorisággal. 

Az emerz mocsárinövényzettől mentes, kvázi nyíltvizes mintavételi helyek a mocsári növényzet 
dominanciával rendelkező mintavételi szelvényektől elkülönülő, de kevésbé kompakt, 
heterogénebb csoportot alkotnak. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy a kvázi 
nyíltvizes mintavételi helyek között találunk magasabb rendű növényzettől mentes, legfeljebb az 
aljzaton található fonalas algákkal jellemezhető mintavételi helyeket és találunk olyan mintavételi 
helyeket is, melyeken számottevő mennyiségű hínárvegetáció található. A klaszteranalízis 
eredményét mutató 5. ábrán látható dendrogramnak a középső részén helyezkednek el az emerz 
mocsárinövényzettől mentes, kvázi nyíltvizes mintavételi helyek (3. csoport). Az NMDS elemzés 
eredményét bemutató 82. ábra jobb oldalán, jellemzően az 1. NMDS tengely zéró értékétől a 
pozitív tartomány irányában helyezkednek el a 3. csoportba tartozó mintavételi helyek a 2. NMDS 
tengely teljes skálája mentén szétszóródva. Az emerz mocsárinövényzettől mentes, kvázi 
nyíltvizes mintavételi helyek habituálisan is eltérő élőhelyi adottságokkal voltak jellemezhetők, a 
terepi tapasztalatok szerint. Az eltérés mind a vízmélységviszonyokban, mind a hínárnövényzet 
borításában számottevő volt. A kvázi nyíltvizes területek jellemzően kisebb fajszámú kevésbé 
diverz makrogerinctelen faunájában csupán néhány gyakori elterjedéssel bíró taxon előfordulása 
jellemző. Számos olyan taxon előfordulását bizonyítottuk ebből a csoportból is, amelyek a másik 
kettő csoport esetében nem fordultak elő. Az Aranyos területegységére eső és nyílt vízfelszínnel 
jellemezhető NYI_2994-es mintavételi szelvényben az őshonos Anodonta anatina kagylófajunk 
egyedeit mutattuk ki, míg az OSL_3002-es szintén nyíltvizes mintavételi szelvényben a védett 
Hirudo verbana piócafajunk példányait fogtuk meg. 

A nyílt vízfelszínnel és mélyebb vízállási viszonyokkal rendelkező, a Bikafej területegységéhez 
tartozó NYI_2996 (=NYI_4924) -os mintavételi szelvény hínárállománya például az Erythromma 
najas szitakötőfaj állományainak ad otthont. A tárgyalt makrogerinctelen taxonokon kívül gyakori 
elterjedéssel bíró bogár (Berosus spinosus), szitakötő (Aeshna affinis), vízipoloska (Corixa 
panzeri) és tegzes (Agrypnia pagetana) taxonok előfodulását bizonyítottuk. 

Az elvégzett elemzések eredményei alapján a makroszkópikus vízi gerinctelen fauna 
szempontjából a Nyirkai-Hany területegységei közül a Bikafej tekinthető az elvégzett 
felméréseink időszakában (2017-2019) a legjobb ökológiai állapotú élőhelynek. Felméréseink 
alapján a Bikafej területegység jelenlegi állapotában vízi makrogerinctelen faunája alapján egy 
átlagos fajgazdagságú, tartós vízborítású mocsári élőhely. Itt fordultak elő legnagyobb arányban 
a tartós vízborítású mocsári élőhelyek karakterfajai (Acilius canaliculatus, Aeshna isoceles, 
Bithynia troschelii, Cymatia coleoptrata, Hesperocorixa linnaei, Hippeutis complanatus, 
Hydrometra gracilentum, Microvelia buenoi, Niphargus mediodanubialis, Planorbis planorbis, 
Rhantus grapii, Stagnicola palustris, Synurella ambulans, Theromyzon tessulatum, Viviparus 
contectus). Ezek közül az Aeshna isosceles hazai védettséget élvező szitakötőfajunk. Bár a 
mintázott élőhelyek helyenként úszólápi jellegű élőhelyek voltak, a makroszkópikus vízi 
gerinctelen faunájukban nem voltak jelen a jó lápi karakterű élőhelyekre jellemző lápi 
karakterfajok. Ez lehet annak a következménye, hogy a jelenlegi élőhelyi adottságok még nem 
elég hosszú ideje állnak fenn, így nem volt ideje kialakulni egy még fajgazdagabb, már több lápi 
faunaelemet is magában foglaló vízi makrogerinctelen fajegyüttesnek. A területegységben 
összességében nagy kiterjedésű, összefüggő, emerz mocsárinövény állományok dominálnak, 
melyekre jellemző volt a felmérési időszakban, hogy nem száradnak ki, a terepi tapasztalatok 
alapján bennük jelenleg autochton, főleg emerz mocsárinövény-eredetű szervesanyag-
felhalmozódás, helyenként akár tőzegképződés folyik. Ezen területegység mocsárinövény 
állományai jelenleg helyenként úszóláp jellegű élőhelyek. A mocsárinövényzet között 
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hínárnövények is számottevő arányban találhatók az emerz állományokban. Emerz mocsári 
növényzettől mentes, nagyobb kiterjedésű nyílt élőhelyekkel csupán a területegység középső 
részén foltokban, ill. DK-i részén találkozhatunk. Az itt kijelölt mintavételi helyen a vízmélység 
még aszályos időszakban is igen számottevő (1 m fölötti) volt. Az emerz növényzettől mentes 
területekre sűrű hínaras jellemző. A makroszkópikus vízi gerinctelen fauna összetétele és az 
élőhely strukturális sajátosságai alapján a Bikafej emerz mocsárinövény-állományaihoz nagyon 
hasonló volt az Osli-Hany mintavételi szelvényei közül, a terület északkeleti részén található 
összefüggő, sűrű, nádas dominanciájú emerz mocsárinövény-állományban kijelölt OSL_3001 
mintavételi hely. 

A Nyirkai-Hany Liliomos és Aranyos nevű területegységeinek nagy része jelenlegi állapotában 
jellemzően fajszegény, túlnyomórészt állóvízi generalista fajok alkotta makroszkópikus vízi 
gerinctelen fajegyüttessel jellemezhető, sekélytavi jellegű élőhely, melyen a felméréseink 
időszakában nagy kiterjedésű, sekély, nyílt, emerz makrovegetációtól mentes élőhelyek 
domináltak. Ezeken a nyílt élőhelyeken változó arányban voltak jelen hínárállományok, de sűrű, 
jól struktúrált hínarasok, melyek megfelelő élőhelyet jelentenének egy fajgazdag vízi 
makrogerinctelen fajegyüttes megtelepedéséhez, nem voltak jellemzőek a felmérési időszakban. 
A Liliomos és Aranyos nevű területegységekben mintázott emerz mocsárinövény állományok, 
nagyobb nyílt élőhelyekkel körülvett, relatíve kisebb foltok, sávok, melyek a meder sekélyebb 
részein találhatók. Ezen élőhelyfoltok belső részében a nyári aszályos időszakban végzett 
mintavétel során már több esetben nem volt vízborítás, így az állandó vízborítást igénylő vízi 
makrogerinctelen fajok számára a nyári időszakban már nem jelentettek alkalmas élőhelyet. A 
mocsárinövény-állományok szegélyben pedig ebben az időszakban a nyílt élőhelyekre jellemző 
algatömegprodukció volt jellemző. 

 

6. Hosszútávú kezelési javaslatok és üzemrend 

A Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció kivitelezési munkálatai óta eltelt közel két évtizedben az 
élőhelyrekonstrukció 3 területegységén az élőhelystruktúrát érintően jelentős változások 
következtek be. Ezeket a változásokat a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézete, a Szegedi Tudományegyetem Ökológia Tanszéke és a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság munkatársai által végzett monitoring vizsgálatok jelentős részben 
dokumentálták, ugyanakkor a lezajlott, olykor néhány év alatt végbement igen szembetűnő 
változások pontos ok-okozati viszonyaira a vizsgálati eredmények nem minden esetben adnak 
választ. A sekély vizes élőhelyek struktúráját alapvetően meghatározza a magasabb rendű 
növényzet térbeli és időbeli mintázata, ami egyike például a vízi makrogerinctelen fajegyüttest 
alkotó fajok eloszlási viszonyait ténylegesen meghatározó ökológiai környezeti tényezőknek. 
Éppen ezért az elmúlt, közel két évtized során lezajlott változások között igen fontos szerepe van 
a magasabb rendű növényzet mintázatában lezajlott változásoknak. A terepi tapasztalatok és a 
monitoring eredmények egyértelműen azt támasztják alá, hogy a magasabb rendű növényzet 
mintázatában bekövetkező nagy volumenű és gyors (1-3 év alatt bekövetkezett) változások az 
érintett terület vízháztartási viszonyaiban bekövetkező jelentős, drasztikus változásokhoz 
köthetők. Ilyen volt például az egyes területegységeknek a kivitelezést követő elárasztása (2001-
2002), vagy a már rendszeres vízpótlásra és közel állandó vízborításra alapozott üzemrendtől 
eltérően a felszíni vízpótlás szinte teljes hiánya egy-két éves időszakban (pl.: a Bikafej területén 
2012-ben). Természetesen az állandó vízborításra, rendszeres vízpótlásra alapozott üzemrend 
szerinti üzemeltetés során is folyamatosan változik a magasabb rendű növényzet borítása és 
ezzel együtt az élőhely struktúrája is. Jó példa erre a hínárállományok évről-évre változó térbeli 
mintázata, de az emerz mocsári növényállományok térbeli mintázatában is vannak olyan egy 
irányba mutató folyamatok, amelyek az állandó vízborításra alapozott üzemrend esetén zajlanak 
és 4-5 év alatt már szembetűnő változást eredményeznek. Erre jó példa a Liliomos területegység 
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déli részén az emerz mocsárinövény állományok folyamatos térhódítása a 2015-től napjainkig 
tartó időszakban. 

A Nyirkai-Hany vizes élőhelykomplexum területén az utóbbi két évtizedben lezajlott változások és 
a változásokat monitorozó vizsgálatok eredményei egyértelműen alátámasztják, hogy a terület 
élőhelystruktúrája szempontjából meghatározó tényező a magasabbrendű növényzet térbeli 
mintázata, mely számos más élőlénycsoport térbeli és időbeli eloszlási viszonyait nagy 
mértékben befolyásolja. Az élőhelykomplexum területén a magasabbrendű növényzet térbeli 
mintázata pedig a vízkormányzással – ideértve a vízszinteket, a vízszintek tartósságát, a 
változás mértékét és dinamikáját – viszonylag gyorsan és jelentős mértékben módosítható. 

Ökológiai szempontból vizsgálva az állapot kérdését azt mondhatjuk, hogy a Nyírkai-Hany vizes 
élőhelykomplexum területén, mint minden más élőhelyen egy bizonyos tartományban minden 
állapotnak és állapotváltozásnak megvannak a nyertesei és vesztesei. Vannak fajok, melyek az 
élőhely algatömegprodukcióval jellemezhető, nyílt, makrovegetációtól mentes sekélytavi állapota 
esetén érik el legnagyobb egyedsűrűségüket, ekkor élvezik a legnagyobb kompetíciós előnyt a 
többi fajjal szemben, míg mások számára sokkal kedvezőbb egy zárt emerz mocsárinövény-
állományok dominanciájával jellemezhető állapot és ilyen típusú élőhelyeken képesek népes 
populációkat fenntartani. Egy a Nyirkai-Hanyhoz hasonló, jelenlegi állapotában mesterségesen 
fenntartott és működtetett élőhelykomplexum esetében éppen ezért fontos kérdés a célállapot 
meghatározása. A célállapot természetvédelmi szempontból is többféle lehet, hiszen a 
természetvédelmi szempontból kiemelt közösségi jelentőségű és/vagy védett fajok is különböző 
élőhely-preferenciával jellemezhetők. Ebből a szempontból a Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció 
területe különlegesen kedvező adottságokkal rendelkezik, hiszen a három különböző 
területegységen akár három különböző célállapot is meghatározható, ugyanis adottak a 
lehetőségei az egymástól különböző vízkormányzás és üzemrend gyakorlati megvalósításának. 

Vizsgálataink a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttesre, a lebegő alga közösségre és a víz 
fizikai-kémiai háttérváltozóira fókuszáltak. 

A víz fizikai-kémiai háttérváltozóinak vizsgálata során megállapítottuk, hogy a vizsgált 
mintavételi helyek között jelenleg a meghatározott felszíni víz és üledék pórus víz fizikai-kémiai 
paraméterei között jelentős különbség nincs. Szintén hasonlóságot tapasztaltunk a felszíni víz és 
üledék pórusvíz fizikai-kémiai paraméterei alapján az egyes mintavételi helyek (Nyirka és Osli) 
egyes egységei között (Nyirka: Aranyos, Liliomos, Bikafej és Kis-metszés, Osli: Zsidó-rét, Csikós-
Éger-erdő és Osli). A mintavételi helyek közötti és a különböző habitatok közötti hasonlóságot 
magyarázhatja a kis vízmélység, mely mind a Nyirkai-Hany, mind az Osli-Hany vizsgált területeire 
jellemző. A sekély vizes élőhelyek esetében jelentős felkavaró hatása van a szélnek, ezáltal a 
nyílt és makrofita állománnyal rendelkező habitatok fizikai-kémiai paramétereiket tekintve 
egymáshoz hasonlóak. A be -és kifolyó áteresztők mentén vett minták, illetve a Rábca víz és 
üledék kémiai vizsgálatai alapján megállapítható, hogy jelentős különbség nincs a befolyó és 
távozó vizek összetételében. Különbséget az átlátszóságban, illetve a klorofill-a és szerves szén 
formák koncentrációjában tapasztaltunk, de itt is a Nyirkai-Hany mintavételi helyeinek össz. 
átlaga különbözött szignifikánsan a be -és kifolyó áteresztők, illetve a Rábca mintavételi pontjairól 
vett minták esetében. 
 
A különböző mintavételi területek algaközösségének összehasonlítása alapján azt mondhatjuk, 
hogy az Osli-Hany területe jó állapotúnak tekinthető. Valamennyi mintavételipont algaközössége 
kedvező állapotot indikál, mely mintavételi pontok nem túl sok cianobaktérium szervezetet 
tartalmaztak. A 2017-es és 2019-es eredmények összevetése alapján azt mondhatjuk, hogy a 
terület alapvető jellege nem változott meg, az algaközösség kedvező vízminőségre utal. A 
Nyirkai-Hany területén azonban sokkal kedvezőtlenebb vízminőséget detektáltunk.  
Az Aranyosi részen található mintavételi helyek közül az algaközösségek alapján kettő 
mintavételi hely tekinthető jó állapotúnak, míg az összes többi mintavételi helyen cianobaktérium 
dominanciával jellemezhető, kedvezőtlen állapotokat találtunk. A Bikafej régió két mintavételi 
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helye algológiai vonatkozásban jó vízminőséggel jellemezhető, azonban az déli, mocsári 
növényzet dominanciával jellemezhető mintavételi szelvény már nem sorolható ebbe a 
csoportba. Ez a különbség a három mintavételi hely között teljesen megegyezik a 2017-ben 
tapasztaltakkal. A Liliomos területen levő két mintavételi pont, algaközössége cianobaktérium 
dominanciával jellemezhető, igen kedvezőtlen állapotokat indikál. Szintén ez az állapot volt a 
jellemző mindkét mintavételi helyre a 2017-es esztendőben is. 

Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált terület Nyirkai-Hany területén számos kedvezőtlen állapotú 
mintavételi helyet találtunk, hiszen a Microcystis aeruginosa, cianobaktérium szervezet alkotta az 
algaközösség jó részét. A Microcystis aeruginosa fajról azt tudjuk, hogy a Földünkön számos 
víztípusban, gyakorta okoz vízvirágzást, tömegprodukciót. Rendkívül gyorsan képes óriási 
biomasszát létrehozni, ha elegendő tápanyag, elsősorban, szén, nitrogén és orto-foszfát áll 
rendelkezésre. Kiegyenlített oxigénviszony mellett, a könnyen hasznosítható szén, foszfor és a 
nitrogén folyamatos rendelkezésre állása biztosítja a Microcystis aeruginosa dominanciát. 
Ez a szervezet önmaga nem képes légköri nitrogén megkötésére, tehát a nitrogén forrás a 
víztérben van. Azonban az is igaz, hogy a nitrát hasznosítása rendkívül lassú (Liu et al. 2011). 
Vagyis a nitrátion, mint forrás nem lenne elegendő ilyen gyors biomassza előállítására egységnyi 
időszak alatt. Az viszont egyértelműen bizonyított, hogy az ammóniumion felvétele rendkívül 
gyors a nitráthoz képest, tehát az ammóniumion lehet a nitrogén forrás számára, a 
tömegprodukció létrejötte során. Bizonyított tény, hogy a könnyen felvehető szerves molekulákat 
képes ez a szervezet hasznosítani szénforrásként, valamint bőséges és folyamatos orto-foszfát 
áll rendelkezésre. Így megállapíthatjuk, hogy ezeken a mintavételi pontokon nem lápi viszonyokat 
találunk, hanem könnyen felmelegedő, sekély eutróf állóvizekre jellemző algaközösség fordult 
elő. Ami jelzi, hogy jelenleg ezeken a helyeken ez egy sekélytavi rendszer, és nem láp. 
Amennyiben lápokra jellemző algaközösséget szeretnénk, kialakítani meg kell teremteni a 
lápokra jellemző vízminőségi és vízmennyiségi viszonyokat, amely majd biztosítja a megfelelő 
körülményeket a lápokra jellemző algák előfordulásához. 

A makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes fajösszetétele és mennyiségi viszonyai 
tekintetében jelentős különbségeket tapasztaltunk az egyes területegységek között, azon belül is 
különösen az emerz mocsárinövényzettel borított mintavételi helyek eredményei alapján 
rajzolódott ki jelentős különbség. A vizsgálati eredményeink értékelése alapján a Bikafej 
területegység jellemezhető jelenlegi állapotában a legfajgazdagabb, természetvédelmi 
szempontból a leginkább értékesnek tekinthető makroszkópikus vízi gerinctelen közösséggel. A 
nagyobb faji szintű diverzitás mellett, itt fordulnak elő legnagyobb arányban specialista, 
elsősorban értékes mocsári faunaelemek, ill. néhány lápi faunaelem előfordulását is detektáltuk. 

A Bikafej területén a mintavételi eredmények értékelése alapján a lápi karakter erősítése 
eredményezhetné olyan fajok megjelenését, melyek amellett, hogy a fajszintű diverzitást 
növelnék, a ritkaságuk és természetvédelmi besorolásuk miatt a makrogerinctelen fauna 
természetvédelmi értékét is jelentősen emelhetnék. 

A Bikafej területén a lápi karakter erősítésének feltétele az emerz mocsárinövényzet magas 
borításának hosszabb távú fenntartása. Ennek eszköze véleményünk szerint a vízszint 
változtatása oly módon, hogy legyenek magasabb és alacsonyabb vízszintű időszakok, lehetőleg 
természetes vizes élőhelyekre jellemző dinamika szerint, tehát hogy csapadékos időszakokhoz, 
ill. magas talajvízállású időszakokhoz kapcsolódjanak a magasabb és aszályos, ill. hosszabb 
csapadékmentes időszakokhoz az alacsonyabb vízállások. A lápi karakter erősítéséhez viszont 
fontos szempont, hogy amennyiben így megőrizhető a mocsárinövényzet borítása, lehetőleg 
kisvizes időszakban is csak olyan szintűek legyenek az alacsony vízállások, hogy a 
rendszeresen vízzel borított területnek csak a legmagasabb felszínein szűnjön meg időszakosan 
a felszíni vízborítás. Így a terület mélyebb részein a vízborítás folyamatos marad. Amennyiben az 
emerz mocsárivegetáció borítása konzekvensen csökkenő irányt mutat, a kisvizes időszak 
vízszintjének és hosszának növelése adhat lehetőséget a folyamat visszafordítására. 
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A Liliomos és az Aranyos területegységek esetében, amennyiben a cél szintén egy fajgazdagabb, 
több specialista mocsári és lápi faunaelemet tartalmazó makroszkópikus vízi gerinctelen 
fajegyüttesnek otthont adó állapot elérése, akkor javasoljuk a mocsári növényzet borításának 
növelését, és egy olyan állapot kialakítását, mely esetében az emerz mocsárinövény-állományok 
a dominánsak és ezeket szakítják meg a legmélyebb mederrészeken emerz vegetációtól mentes, 
nyílt, de lehetőleg sűrű hínárnövényzettel jellemezhető élőhelyfoltok. Az emerz 
makrovegetációnak a Liliomos déli részén, 2015-2019 között tapasztalt térnyerése arra utal, hogy 
ez a folyamat ebben a jelenlegi állapotában alapvetően sekélytavi jellegű rendszerben az állandó 
vízborításra és az ezt biztosító rendszeres vízpótlásra alapozott üzemrend mellett is zajlik. 
Ugyanakkor a Bikafejen 2012-2014-ben zajlott folyamat tapasztalatai egyértelműen azt 
támasztják alá, hogy a vízszint szélesebb intervallumban történő módosítása, és nagy tartósságú 
alacsony vízállás alkalmazása az üzemrend során, rövid idő alatt jelentős növekedést 
eredményezhet az emerz mocsárinövényzet borításában. Ennek alapja, hogy az emerz 
mocsárinövényfajok többségének magja vízben nem csírázik, csak nedves talaj, vagy 
iszapfelszínen, tehát ivaros úton megújulni és szaporodni csak akkor tudnak ezek az állományok, 
ha a meder magasabban fekvő felszínein hosszabb ideig megszűnik a felszíni vízborítás. 

Mint fentebb említettük a műszaki infrastuktúra lehetővé teszi a három területegységen 
különböző célállapot meghatározását és különböző üzemrend és vízkormányzás megvalósítását. 
Kulcsfontosságú tehát a célállapot meghatározása minden területegység esetében, minek során 
természetesen nem csak egy vagy két élőlénycsoport fajkészletét, hanem minden felmerülő 
szempontot, komplex szemléletet célszerű alkalmazni. 

Az alább megfogalmazott üzemeltetésre vonatkozó javaslatok gyakorlati alkalmazásának 
hatásait biológiai monitorozó rendszer működtetésével javasoljuk nyomon követni. A monitorozó 
rendszer eredményeinek kiértékelése alapján 6 évente javasoljuk felülvizsgálni az üzemeltetés 
menetét és a felülvizsgálat eredménye alapján az üzemrend módosítását. Természetesen abban 
az esetben is szükség van az üzemeltetés módosítására, amennyiben a természetvédelmi 
érdekek a célállapot módosítását indokolják. 

Üzemeltetési javaslatok 

Nyirkai-Hany 

I. egység, Liliomos: 

Első és második év 

Március 1.-június 30. 112,75-112,85 mBf vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,40-112,50 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül), majd 
alacsony vízszint tartása 

Szeptember 20-tól vízszintemelés 112,75-112,85 mBf vízszintre, majd vízszint tartása 

Harmadik év 

Március 1.-június 30. 112,75-112,85 mBf vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,40 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül), majd alacsony 
vízszint tartása az év további részében, ill. tovább a következő év február 20-ig 

Negyedik év (ez az év a következő 3 éves ciklus első éve) 

Február 20-tól vízszintemelés 112,75-112,85 mBf vízszintre 

Március 1.-június 30. 112,75-112,85 mBf vízszint tartása 
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Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,40-112,50 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül), majd 
alacsony vízszint tartása 

Szeptember 20-tól vízszintemelés 112,75-112,85 mBf vízszintre, majd vízszint tartása 

II. egység, Bikafej: 

Első és második év 

Február 20-tól vízszintemelés 

Március 1.-április 15. 112,85 mBf ±5 cm vízszint tartása 

Április 15-től vízpótlás megszüntetése párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés 
egészen 112,70 mBf ±5 cm szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül) 

Június 1-től vízpótlás és víszintemelés 112,85 mBf ±5 cm vízszintre, majd vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás megszüntetése párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés 
egészen 112,50 mBf ±5 cm szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül) 

Szeptember 20-tól vízszintemelés 112,70 mBf ±5 cm vízszintre, majd vízszint tartása év végéig, 
ill. következő év február 20-ig 

Harmadik év 

Február 20-tól vízszintemelés 

Március 1.-április 15. 112,85 mBf ±5 cm vízszint tartása 

Április 15-től vízpótlás megszüntetése párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés 
egészen 112,70 mBf ±5 cm szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül) 

Június 1-től vízpótlás és víszintemelés 112,85 mBf ±5 cm vízszintre, majd vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás megszüntetése párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés 
egészen 112,50 mBf ±5 cm szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen 
keresztül), marad az alacsony vízszint következő év február 20-ig 

III. egység, Aranyos 

Első és második év 

Február 20-tól vízpótlás és vízszintemelés 112,80-112,90 mBf vízszintre 

Március 1.-június 30. 112,80-112,90 mBf vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,40-112,50 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül), majd 
alacsony vízszint tartása a következő év február 20-ig. 

Harmadik év 

Február 20-tól vízpótlás és vízszintemelés 112,90-113,10 mBf vízszintre 

Március 1.-június 30. 112,90-113,10 mBf vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,40-112,50 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül) 

Szeptember 20-tól vízszintemelés 112,80-112,90 mBf vízszintre, majd vízszint tartása következő 
év február 20-ig 
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Osli-Hany 

Első év 

Február 20-tól vízpótlás és vízszintemelés 113,10-113,20 mBf vízszintre 

Március 1.-június 30. 113,00 mBf fölötti vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,50-112,60 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül) 

Október 20-tól vízszintemelés 112,80-112,90 mBf vízszintre, majd vízszint tartása 

Második év 

Február 20-tól vízpótlás és vízszintemelés 113,20-113,80 mBf vízszintre 

Március 1.-június 30. 113,50 mBf vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,70-112,80 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül) 

Október 20-tól vízszintemelés 113,10-113,20 mBf vízszintre, majd vízszint tartása következő év 
február 20-ig 

Harmadik év 

Február 20-tól vízpótlás és vízszintemelés 113,10-113,20 mBf vízszintre 

Március 1.-június 30. 113,00 mBf fölötti vízszint tartása 

Július 1-től vízpótlás szünetel, párolgás és párologtatás okozta vízszintcsökkentés egészen 
112,50-112,60 mBf szintig (amennyiben szükséges vízszintcsökkentés zsilipen keresztül), majd 
alacsony vízszint tartása a következő év február 20-ig. 

 

7. Hosszútávú hidrobiológiai monitorozási terv 

7.1. Monitorozásba bevont élőlénycsoportok és a mintavétel módszertan 

7.1.1. Fitoplankton fajegyüttes 

A fitoplankton mennyiségi és minőségi vizsgálatát merített vízminta alapján kell elvégezni. A 
mennyiségi mintavétel módszertanát illetően meg kell feleljen a Víz Keretirányelv előírásainak. A 
vizsgálat és az eredmények értékelése a CN TC 230 EU szabványtervezet, ill. a Víz 
Keretirányelv hazai alkalmazására kidolgozott ajánlások szerint történjen. 
 

7.1.2. Vízi makroszkópikus gerinctelen közösség 

Az élőlénycsoport minttázását az NBmR protokoll szerint kell végezni. A módszer a „kick and 
sweep” technikán alapuló multihabitat típusú AQEM protokollon alapszik. 
A konkrét mintavételet megelőzően a területet be kell járni, az egyes habitat-típusokat, azok 
egymáshoz viszonyított arányát fel kell deríteni. A lejárt mederszakasz 250 méter. 
A bejárás során rögzíteni kell az élőhelyre jellemző háttérváltozókat (terepi jegyzőkönyv). 
Ezt követően 3x10 méteres - a 250 m-re reprezentatív – szakaszt kell kiválasztani, majd ezekben 
a mederrészletekben kell mintát venni, az NBmR protokoll esetében ismertetett módszer alapján. 
A mintázott habitat-típusok (hínaras, mocsárinövényzet és nyílt üledékfelszín), melyek 
egymáshoz viszonyított arányának megfelelően kell osztani a replikátumok számát. 
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Az egyes szekciókban 5-5 replikátumot kell venni, melyeket egy mintaként kell kezelni. A fent 
leírtakat követve minden egyes mintavételi helyről 3 diszkrét minta (összesen 15 replikátum) áll 
rendelkezésre. A mintavételt az AQEM-től eltérően 1 mm standard lyukbőségű, kisebb öblű 
hálóval kell végezni. 
A mocsárinövényzetben a hálót adott felületen (0,25 x 0,25 m) kell meghúzni három-három 
alkalommal. A hínárnövényzet mintázása során az adott felületen (0,25 x 0,25 m) az üledék 
felszínének mintázásán túl egy alulról felfelé irányuló húzást kell tenni, míg a szabad 
üledékfelszínen a (0,25 x 0,25 m) területen kell a hálót meghúzni úgy, hogy annak pereme kissé 
az üledékbe érjen. 
A mintákat laboratóriumban, vagy terepen kell válogatnii. Abban az esetben, ha a becsült 
mintánkénti (öt replikátum együtt) egyedszám meghaladja a 200 individum/minta értéket alminta 
vétele megengedett (ez a minta ¼-nek válogatását jelenti). 
A nagyobb mélységű víztérrészletek esetében, ahol a mintavétel a javasolt módszerrel nem 
terjedhet ki az egész mederre, ott a mintázható, azaz a lábalható sávra kell vonatkoztatni a 
habitat-típusok arányát. A határozás további része laboratóriumban történik. 
 

7.1.3. Fizikai- kémiai háttérváltozók 

A vízoszlopból a következő paraméterek helyszíni vizsgálatának elvégéze célszerű: 
vízhőmérséklet; pH; vezetőképesség; szín; szag; Secchi-átlátszóság; oldott oxigén tartalom és 
telítettség. 
A vízoszlopból a következő paraméterek laboratóriumi vizsgálatának elvégéze célszerű: Nitrit 
(mg/l) - MSZ 1484-13:2009; nitrát (mg/l) - MSZ 1484-13:2009; ammónium-ion (mg/l) - MSZ ISO 
7150:1:1992; összes nitrogén (mg/l) - MSZ EN 12260:2004; oldott reaktív foszfor (mg/l) - MSZ 
EN ISO 6878:2004; összes foszfor (mg/l) - MSZ 260-20:1980; dikromátos oxigénfogyasztás (O2 
mg/l) - MSZ ISO 6060:1991, a-klorofill koncentráció - Németh (1998) által közölt módszer szerint. 
 
 

7.2. Mintavételi területek és mintavételi gyakoriság 

Az Olsi- és a Nyirkai-Hany területén javasolt mintavételi stratégiát és mintázandó komponensek 
körét az alábbi táblázat szemlélteti. 

terület 
egység 

alterület 
mintavételi 

egységek száma 
Fitoplankton 
fajegyüttes 

Vízi 
makroszkópikus 

gerinctelen 
közösség 

Fizikai- kémiai 
háttérváltozók 

Osli-Hany - 

2 mvh. 

É.-i terület 1 mvh 

D.-i terület 1 mvh 

évi 1 alkalom 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

évi 2 alkalom 

április – május 

július - augusztus 

évi 2 alkalom 

április – május* 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

Nyirkai-
Hany 

Bikafej 

2 mvh. 

É.-i terület 1 mvh 

D.-i terület 1 mvh 

évi 1 alkalom 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

évi 2 alkalom 

április – május 

július - augusztus 

évi 2 alkalom 

április – május* 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

Aranyos 

2 mvh. 

K.-i terület 1 mvh 

Ny.-i terület 1 mvh 

évi 1 alkalom 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

évi 2 alkalom 

április – május 

július - augusztus 

évi 2 alkalom 

április – május* 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

Liliomos 2 mvh. évi 1 alkalom évi 2 alkalom évi 2 alkalom 
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K.-i terület 1 mvh 

Ny.-i terület 1 mvh 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

április – május 

július - augusztus 

április – május* 

nyári kisvizes időszak 
(augusztus) 

 

Javaslatunk szerint mind a két területen két-két mintavételi egységben érdemes hosszabb távon 
monitorozni az esetleges változásokat. A fitoplankton vizsgálatát nyári kisvizes időszakban az ún. 
eqilibrium állapotban kell végezni, mely általában augusztusban következik be. A vízi 
makorszkópikus gerinctelen közösséget évi két alkalommal, tavasszal és nyáron kell vizsgálni. A 
kivitelezés esetében fontos, hogy a tavaszi mintavétel a szitakötők repülési ideje előtt történjen, 
ugyanakkor olyan időszakra essen, amikor a közösség meghatározó elemei már aktívak, s jól 
gyűjthetőek (általában április vége, május eleje). A laboratóriumi elemzésre szánt vízmintákat 
augusztusban, a fitoplankton és a vízi makroszkópikus gerinctelen mintákkal párhuzamosan kell 
venni. A * jelölt mintavételekre (helyszínen mérhető paraméterek) tavasszal, a vízi 
makrtoszkópikus gerinctelen közösség mintázásával párhuzamosan kerüljön sor. 

7.3. Mért paraméterek és változók 

7.3.1. Fitoplankton fajegyüttes 

A plankton mintákat Lugol-oldattal kell konzerválni azért, hogy sejtalkotók: színtestek, sejtmag, 
különböző tartalék tápanyagok, stb.–formáját, elhelyezkedését és számát tekintve fixálva–, 
határozásra alkalmas állapotba maradjanak. A minták feldolgozása normál-, illetve fordított 
rendszerű mikroszkópon történjen Lund, Kipling és Le Cren (1858) módszere szerint. Minimum 
400 egyedet kell megszámolni mintánként. A biomassza meghatározása a sejttérfogat alapján 
történik (gyakori fajok esetében 50 egyed, ritka fajok esetén a mintában talált egyedek mérése 
alapján). 

Az elemzésekre a következő származtatott adatokat kell használni: 

• fitoplankton közösség fajösszetétele és fajszáma, 

• a fitoplankton közösség biomasszája, 

• mocsári- és lápi élőhelyekre jellemző fajok száma és biomasszája. 

 

7.3.2. Vízi makroszkópikus gerinctelen közösség 

A monitorozás céljaihoz illeszkedve az alábbi taxonok monitorozása és fajszintű identifikációja 
szükséges. 

1. Gastropoda (csigák) 

2. Bivalvia (kagylók) 

3. Hirudinea (piócák) 

4. Malacostraca (magasabbrendű rákok) 

5. Ephemeroptera (kérészek) 

6. Odonata (szitakötők) 

7. Heteroptera (vízi- és vízfelszíni-poloskák) 

8. Plecoptera (álkérészek) 
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9. Coleoptera (vízbogarak) 

10. Trichoptera (tegzesek) 

11. Oligochaeta, Diptera (kevéssertéjűek, kétszárnyúak) – magasabb rendszertani szint 
meghatározása elegendő. 

 

A mintavétel során terepi jegyzőkönyvet kell kitölteni, amely az élőhelyre vonatkozó általános 
információkon túl, számos mintavétellel (pl. habitat-típusok aránya) kapcsolatos adatot tartalmaz.  
 

Az elemzésekre a következő származtatott adatokat kell használni: 

• a vízi makroszkópikus gerinctelenek fajösszetétele, 

• a vízi makroszkópikus gerinctelenek fajszáma, 

• a vízi makroszkópikus gerinctelenek egyedsűrűsége (egyed/m2), 

• a vízi makroszkópikus gerinctelenek diverzitása (Shannon-Wiener és Simpson 
diverzitási index) 

• mocsári- és lápi élőhelyekre jellemző fajok száma és denzitása (egyed/m2) 

• idegenhonos/inváziós fajok száma és denzitása (egyed/m2). 
 

7.3.3. Fizikai- kémiai háttérváltozó 

A fizikai-kémiai változókat a tavaszi, makroszkópikus gerinctelen mintavétellel egy időben kell 
rögzíteni. A vízoszlopból vett, laboratóriumi elemzésre szánt mintákat a nyári fitoplankton és vízi 
makroszkópikus gerinctelen közösség mintázásával párhuzamosan kell venni. Az elemzést és 
értékelést a 7.1.3. fejezetben leírtakat követve, a szabványok betartásával kell végezni.  
 

7.4. Költségbecslés 

Fitoplankton fajegyüttes 

- terepi mintavétel merített vízminta esetében 1,5 óra/mintavételi egység, mely idő tartalmazza 
a mintavételi szelvény megközelítését is, 

- laboratóriumi mintafeldologzás, mely tartalmazza a faj szintű határozást és a biomassza 
meghatározását 1-2 minta/embernap, 

- egy mintavételi egység vizsgálata 35.000 Ft. + ÁFA összeggel tervezhető. 

 

Vízi makroszkópikus gerinctelen közösség 

- egy szelvényben történő mintavétel és az ehhez fűződő tevékenységek (terepi mérések, 
terepi jegyzőkönyv kitöltése stb.) két főre vonatkoztatva (1 fő: mintavétel irányítója, 1 fő minta 
tömörítése) kb. 2 x 1,5-2,5 órát, azaz összesen 3-5 emberórát vesz igénybe, 

- egy terepnap alatt átlagosan 3-4 mintavételi szelvény mintázására van lehetőség, 

- a minta laboratóriumi válogatása személyenként kb.8 órát vesz igénybe, 

- egy minta feldolgozása (10 taxon lehető legalacsonyabb rendszertani szintre történő 
meghatározása, ill. 2 taxon magasabb rendszertani taxon szinten történő identifikációja), a 
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biotikus és abiotikus adatok rögzítése és validálása, valamint az adatok adatbázisba 
rögzítése további 16 emberórát vesz igénybe, 

- egy mintavételi egység vizsgálata 100.000 Ft. + ÁFA összeggel tervezhető. 

 

Fizikai- kémiai háttérváltozó 

- vízoszlopból mért változók helyszíni vizsgálatának költsége szelvényenként: 5.000 Ft. + ÁFA 
 

- mintavételi költsége a vízoszlopból mért paraméterek laboratóriumi vizsgálatához 
mintánként: 11.500 Ft. + ÁFA (kiszállási költséggel együtt) 
 

- laboratóriumi vizsgálat költsége mintánként: 28.500 Ft. + ÁFA 
 
 

terület 
egység 

alterület 
mintavételi 

egységek száma 
Fitoplankton 
fajegyüttes 

Vízi makroszkópikus 
gerinctelen 
közösség 

Fizikai- kémiai 
háttérváltozók 

Osli-Hany - 

2 mvh. 

É.-i terület 1 mvh 

D.-i terület 1 mvh 

70.000 Ft + ÁFA 400.000 Ft + ÁFA 
20.000 Ft + ÁFA 

80.000 Ft + ÁFA 

Nyirkai-
Hany 

Bikafej 

2 mvh. 

É.-i terület 1 mvh 

D.-i terület 1 mvh 

70.000 Ft + ÁFA 400.000 Ft + ÁFA 
20.000 Ft + ÁFA 

80.000 Ft + ÁFA 

Aranyos 

2 mvh. 

K.-i terület 1 mvh 

Ny.-i terület 1 mvh 

70.000 Ft + ÁFA 400.000 Ft + ÁFA 
20.000 Ft + ÁFA 

80.000 Ft + ÁFA 

Liliomos 

2 mvh. 

K.-i terület 1 mvh 

Ny.-i terület 1 mvh 

70.000 Ft + ÁFA 400.000 Ft + ÁFA 
20.000 Ft + ÁFA 

80.000 Ft + ÁFA 

szakmai jelentés elkészítése 250.000 Ft + ÁFA 300.000 Ft + ÁFA 250.000 Ft + ÁFA 

Összesen 530.000 Ft + ÁFA 1.900.000 Ft + ÁFA 650.000 Ft + ÁFA 

 

A monitorozást a 3 éves üzemeltetési ciklusok figyelembe vételével, 3 évente egyszer indokolt 
elvégezni. Javasolt a monitorozást egy-egy egységen (Liliomos, Aranyos, Bikafej) a 3 éves 
üzemeltetési ciklusnak mindíg ugyanazon évére (első, második vagy harmadik) időzíteni. 
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9. Mellékletek 

 
Víz- és üledékkémiai kutatásának eredményeihez kapcsolódó függelék 
 
 
1. táblázat. Kolmogorov-Szmirnov próba p értékei a mintavételi helyek alapján a felszíni víz és üledék 
pórusvíz kémiai összetételére vonatkozóan. 

 Vizsgált paraméterek p érték 

fe
ls

z
ín

i 
v
íz

 

hőmérséklet >0,010 

pH >0,010 

vezetőképesség <0,001 

oldott O2 <0,050 

átlátszóság <0,005 

klorofill-a >0,010 

ammónium >0,010 

összes nitrogén >0,010 

összes foszfor >0,010 

partikulált szerves szén <0,025 

összes oldott szerves szén <0,001 

összes szerves szén <0,005 

ü
le

d
é
k
 

p
ó
ru

s
v
íz

 ammónium >0,010 

összes nitrogén >0,010 

összes foszfor >0,010 

összes szerves szén >0,010 

 
2. táblázat. A t-próba ( t érték) és Mann-Whitney test (Z érték) eredményei a felszíni víz fizikai-kémiai 
paramétereire vonatkozóan a mintavételi helyek alapján. 

Vizsgált paraméterek Statisztikai teszt érték p érték 

hőmérséklet t = 0,087 0,931 

pH t = 0,483 0,632 

vezetőképesség Z = -3,503 <0,001 

oldott O2 Z = 1,829 0,067 

átlátszóság Z = -3,133 0,002 

klorofill-a t = 0,329 0,745 

ammónium t = 0,950 0,350 

összes nitrogén t = -0,657 0,516 

összes foszfor t = 0,369 0,714 
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partikulált szerves szén Z = -1,985 0,047 

összes oldott szerves szén Z = -3,367 0,001 

összes szerves szén Z = -2,842 0,004 

 
3. táblázat. A t-próba eredményei az üledék pórusvíz kémiai paraméterei alapján. 

Vizsgált paraméterek Statisztikai teszt érték p érték 

ammónium t = 0,948 0,359 

összes nitrogén t = 0,863 0,403 

összes foszfor t = -1,305 0,213 

összes szerves szén t = 0,828 0,828 

 
4. táblázat. A t-próba eredményei a felszíni víz fizikai-kémiai és az üledék pórusvíz kémiai 
paramétereire vonatkozóan a habitat típusok alapján. 

Minta típus Vizsgált paraméterek t érték p érték 

fe
ls

z
ín

i 
v
íz

 

hőmérséklet -0,765 0,450 

pH -1,497 0,145 

vezetőképesség -0,067 0,947 

oldott O2 -1,057 0,299 

átlátszóság -1,065 0,295 

klorofill-a 0,293 0,772 

ammónium 1,377 0,179 

összes nitrogén -0,635 0,530 

összes foszfor 0,234 0,816 

partikulált szerves szén -0,536 0,596 

összes oldott szerves szén -0,804 0,428 

összes szerves szén -0,954 0,348 

ü
le

d
é
k
 

p
ó
ru

s
v
íz

 ammónium -1,677 0,116 

összes nitrogén -1,107 0,287 

összes foszfor -0,146 0,886 

összes szerves szén 0,141 0,890 

 
5. táblázat. Kolmogorov-Szmirnov próba p értékei a mintavételi időpontok alapján a felszíni víz fizikai-
kémiai összetételére vonatkozóan. 

Vizsgált paraméterek p érték 

hőmérséklet <0,001 
pH <0,005 
vezetőképesség >0,010 

oldott O2 >0,010 

átlátszóság >0,010 
klorofill-a >0,010 
ammónium <0,005 
összes nitrogén >0,010 
összes foszfor >0,010 
partikulált szerves szén >0,010 
összes oldott szerves szén >0,010 
összes szerves szén >0,010 
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6. táblázat. A t-próba (t érték) és Mann-Whitney test (Z érték) eredményei a felszíni víz fizikai-kémiai 
paramétereire vonatkozóan a mintavételi időpontok alapján. 

Vizsgált paraméterek Statisztikai teszt érték p érték 

hőmérséklet Z = -3,788 <0,001 

pH Z = -3,204 0,001 

vezetőképesség t = 1,179 0,248 

oldott O2 t = 1,170 0,251 

átlátszóság t = -0,523 0,604 

klorofill-a t = 0,876 0,388 

ammónium Z = 0,950 <0,001 

összes nitrogén t = -0,077 0,939 

összes foszfor t = 0,599 0,554 

partikulált szerves szén t = 1,716 0,096 

összes oldott szerves szén t = -0,154 0,878 

összes szerves szén t = 0,928 0,361 



 
7. táblázat. A feszíni víz fizikai-kémiai paraméterei (átlag + SE) a vizsgált mintavételi helyek (Nyirka, Osli, Kifolyó, Rábca), habitatok (nyílt víz és makrofita) 
és a mintavételi időpontok (2017 és 2019) alapján. 

 
 

 pH Vezkép Hőm Átlátszóság Oldott O2 Össz P Össz N NH4
± NO3- 

Össz oldott 
szerves C 

Össz 
szerves C 

Partikulált 
szerves C PO43- Klorofill-a 

Mintavételi 
egység-
habitat   µs/cm °C cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nyirkai-
Hany-2017 

Aranyos-
makrofita 8,3 ± 0,7 

552 ± 
63 27,8 ± 3,8 10,8 ± 4,3 17,3 ± 3,2 0,3 ± 0,2 2,5 ± 0,8 0,4 ± 0,2 

<0,5 
13,4 ± 5,1 21,9 ± 5,9 8,5 ± 6,2 <1 40,9 ± 26,6 

 
Aranyos-
nyílt víz 9,2 ± 0,6 

506 ± 
21 29,4 ± 2,2 10,8 ± 3,8 18,7 ± 3,7 0,3 ± 0,2 3,1 ± 1,2 0,1 ± 0,0 

<0,5 
15,5 ± 3,0 28,7 ± 13,6 

13,2 ± 
11,7 

<1 
40,8 ± 13,8 

 
Bikafej-
makrofita 6,3 ± 0,4 

528 ± 
16 24,4 ± 0,8 26,3 ± 5,5 7,0 ± 1,4 0,4 ± 0,1 1,6 ± 0,3 0,2 ± 0,02 

<0,5 
12,0 ± 0,9 13,5 ± 1 1,5 ± 0,1 

<1 
27,7 ± 7,3 

 
Bikafej-nyílt 
víz 7,3 ± 0,8 

527 ± 
29 23,8 ± 0,3 37 ± 4 5,2 ± 3,3 0,2 ± 0,1 1,2 ± 0,2 0,1 ± 0,04 

<0,5 
11,7 ± 1,8 12,9 ± 2,1 1,1 ± 0,3 

<1 
19,6 ± 17,6 

 

Kis-
metszés-
makrofita 6,8 ± 1,2 

479 ± 
26 26,0 ± 6,6 8,5 ± 3,5 9,8 ± 0,7 0,2 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,2 ± 0,04 

<0,5 

6,0 ± 0,4 6,8 ± 0,8 0,8 ± 0,4 

<1 

12,8 ± 8,3 

 
Liliomos-
makrofita 9,2 ± 1,1 

533 ± 
31 28,4 ± 2,1 12,5 ± 2,5 16,9 ± 1,3 0,5 ± 0,02 3,60 ± 0,79 0,2 ± 0,04 

<0,5 
20,6 ± 0,5 24,7 ± 1,8 4,0 ± 1,3 

<1 
70,9 ± 30,3 

 
Liliomos-
nyílt víz 9,5 ± 1,6 571 ± 7 30,5 ± 1,7 14,5 ± 3,5 17,8 ± 2,4 0,4 ± 0,03 2,9 ± 1,0 0,2 ± 0,01 

<0,5 
21,1 ± 3,3 23,2 ± 3,1 2,1 ± 0,2 

<1 
20,5 ± 1,3 

Nyirkai-
Hany-2019 

Aranyos-
makrofita 8,3 ± 0,4 

513 ± 
33 20,4 ± 3,4 20,0 ± 6,0 4,9 ± 1,7 0,2 ± 0,1 8,5 ± 5,8 0,3 ± 0,2 

<0,5 
14,5 ± 4,0 17,9 ± 5,2 3,3 ± 1,1 

<1 
42,8 ± 24,1 

 
Aranyos-
nyílt víz 9,2 ± 0,3 

495 ± 
29 21,4 ± 1,9 20,3 ± 5,7 8,0 ± 1,1 0,1 ± 0,1 4,1 ± 2,1 0,2 ± 0,2 

<0,5 
12,8 ± 3,1 15,8 ± 4,2 2,9 ± 1,2 

<1 
49,3 ± 19,3 

 
Bikafej-
makrofita 7,2 ± 0,1 

515 ± 
28 19,1 ± 1,0 52,5 ± 6,3 1,0 ± 0,4 0,3 ± 0,03 2,1 ± 0,4 0,3 ± 0,1 

<0,5 
11,8 ± 1,2 14,4 ± 1,9 2,6 ± 1,6 

<1 
30,5 ± 8,7 

 
Bikafej-nyílt 
víz 9,0 ± 0,4 

489 ± 
50 19,3 ± 5,3 30,0 ± 10,0 7,2 ± 0,6 0,1 ± 0,02 2,3 ± 1,2 0,1 ± 0,1 

<0,5 
8,2 ± 2,3 9,8 ± 3,2 1,6 ± 0,9 

<1 
40,9 ± 20,3 

 

Kis-
metszés-
makrofita 7,4 ± 0,2 

520 ± 
10 19,9 ± 4,4 41,0 ±1,0 1,4 ±1,2 0,2 ± 0,1 2,2 ± 1,1 0,3 ± 0,3 

<0,5 

9,7 ± 1,4 12,4 ± 0,4 2,9 ± 1,7 

<1 

60,8 ± 33,0 

 
Liliomos-
makrofita 8,6 ± 1,3 517 ± 7 21,0 ± 4,3 24,5 ± 15,5 6,2 ± 5,5 0,4 ± 0,3 4,8 ± 1,2 0,5 ± 0,3 

<0,5 
12,4 ± 0,1 14,2 ± 1,8 1,9 ± 1,7 

<1 
99,3 ± 14,3 

 
Liliomos-
nyílt víz 9,8 ± 0,4 

499 ± 
14 22,8 ± 4,6 23,0 ± 7,0 15,8 ± 3,6 0,2 ± 0,02 4,3 ± 0,8 0,2 ± 0,1 

<0,5 
12,7 ± 2,0 16,0 ± 2,4 3,3 ± 0,5 

<1 
83,0 ± 18,1 

Osli-Hany-
2017 

Csikós-
Éger erdő-
nyílt víz 8,3 ± 0,6 

643 ± 
35 29,2 ± 4,3 18,0 ± 0,01 12,6 ± 2,0 0,2 ± 0,01 3,0 ± 0,7 0,1 ± 0,03 

<0,5 

33,8 ± 8,9 38,6 ± 7,9 4,9 ± 1, 

<1 

48,1 ± 25,6 

 
Osli-
makrofita 7,5 ± 0,2 

582 ± 
24 25,8 ± 1,6 13,5 ± 1,5 4,9 ± 1,0 0,3 ± 0,1 1,5 ± 0,7 0,2 ± 0,1 

<0,5 
16,9 ± 6,5 18,8 ± 7,7 1,9 ± 1,2 

<1 
5,5 ± 3,0 

 
Osli-nyílt 
víz 8,0 ± 0,4 

531 ± 
52 25,9 ± 1,8 22, ± 10,0 10,0 ± 0,1 0,3 ± 0,01 1,4 ± 0,8 0,1 ± 0,1 

<0,5 
15,0 ± 7,1 18,1 ± 9,3 3,1 ± 2,2 

<1 
2,2 ± 1,2 

 
Zsidó-rét-
makrofita 7,8 ± 1,1 672 ± 5 25,8 ± 4,2 13,5 ± 1,5 7,4 ± 2,5 0,4 ± 0,04 3,4 ± 0,4 0,2 ± 0,1 

<0,5 
31,9 ± 3,6 39,5 ± 4,6 7,8 ± 0,8 

<1 
42,4 ± 20,6 

 
Zsidó-rét-
nyílt víz 7,7 ± 1,0 675 ± 7 26,7 ± 4,1 13,5 ± 1,5 8,6 ± 1,7 0,5 ± 0,1 3,4 ± 0,4 0,1 ± 0,03 

<0,5 
34,5 ± 6,7 39,1 ± 5,2 4,5 ± 1,6 

<1 
46,6 ± 5,6 
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Mintavételi 
pont 

 pH Vezkép Hőm 
Átlátszósá

g Oldott O2 Össz P Össz N NH4
± NO3- 

Össz oldott 
szerves C 

Össz 
szerves C 

Partikulált 
szerves C PO43- Klorofill-a 

Mintavételi 
egység-habitat   µs/cm °C cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Osli-Hany-
2019 

Csikós-Éger 
erdő-nyílt víz 

8,9 ± 
1,0 

564 ± 
15 26,2 ± 6,4 24,0 ± 16,0 7,2 ± 5,3 0,2 ± 0,01 4,0 ± 2,1 

0,04 ± 
0,02 <0,5 26,5 ± 10,5 

31,4 ± 
14,6 4,7 ± 4,0 

<1 
34,8 ± 3,4 

 Osli-makrofita 
7,4 ± 
0,2 

498 ± 
56 19,5 ± 2,6 40,0 ± 0,01 1,5 ± 0,2 0,1 ± 0,01 1,3 ± 0,1 0,1 ± 0,10 

<0,5 
5,2 ± 0,2 5,6 ± 0,2 0,5 ± 0,02 

<1 
16,3 ± 6,2 

 Osli-nyílt víz 
9,0 ± 
1,2 551 ± 1 25,7 ± 7,2 23,0 ± 17,0 11,4 ± 9,6 0,2 ± 0,1 2,2 ± 0,8 

0,03 ± 
0,01 

<0,5 
18,3 ± 2,6 20,7 ± 4,3 2,2 ± 1,5 

<1 
27,4 ± 4,7 

 
Zsidó-rét-
makrofita 

7,6 ± 
0,3 

605 ± 
48 22,9 ± 1,3 45,0 ± 25,0 2,9 ± 0,4 1,6 ± 1,4 

15,8 ± 
14,0 0,6 ± 0,4 

<0,5 
42,6 ± 26,0 

53,0 ± 
36,0 

10,6 ± 
10,4 

<1 
31,3 ± 25,8 

 Zsidó-rét-nyílt víz 
8,8 ± 
1,1 

571 ± 
26 26,4 ± 4,0 53,6 ± 41,5 12,2 ± 8,9 0,3 ± 0,1 4,8 ± 2,7 0,1 ± 0,1 

<0,5 
30,0 ± 14,7 

35,5 ± 
18,5 5,5 ± 3,9 

<1 
24,2 ± 18,5 

Befolyó-
2017 makrofita 

7,1 ± 
0,7 

464 ± 
46 27,7 ± 0,5 24,5 ± 2,5 7,4 ± 2,5 0,1 ± 0,02 1,7 ± 0,2 0,1 ± 0,1 

<0,5 
3,9 ± 0,9 4,5 ± 0,6 0,6 ± 0,2 

<1 
1,0 ± 1,0 

Kifolyó-
2017 makrofita 

7,3 ± 
1,0 

448 ± 
48 26,8 ± 1,0 51,0 ±20,0 14,1 ± 4,0 0,1 ± 0,02 1,8 ± 0,03 0,2 ± 0,1 

<0,5 
4,0 ± 0,4 4,8 ± 0,2 0,8 ± 0,2 

<1 
3,4 ± 2,4 

Kifolyó-
2019 makrofita 

9,2 ± 
1,2 523 ± 4 

23,1 ± 
44,5 32,0 ±18,0 11,6 ± 5,8 0,2 ± 0,1 3,7 ± 1,4 0,1 ± 0,1 

<0,5 
11,7 ± 2,1 14,6 ± 1,6 2,8 ±0,4 

<1 
75,7 ± 18,9 

Rábca-2017 nyílt víz 
7,0 ± 
0,7 

471 ± 
53 26,5 ± 2,4 42,0 ± 4,0 7,6 ± 1,3 0,1 ± 0,02 1,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

<0,5 
4,2 ± 0,5 4,6 ± 0,4 0,3 ± 0,1 

<1 
2,9 ± 1,0 

Rábca-2019 nyílt víz 7,8 ±0,1 
491 ± 

39 21,9 ± 1,2 83,5 ± 48,5 5,0 ± 0,3 0,1 ±0,02 1,8 ± 0,01 0,1 ± 0,1 
<0,5 

3,7 ± 0,3 3,9 ± 0,3 
0,10 ± 
0,03 

<1 
7,2 ± 2,8 
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8. táblázat. Az üledék pórusvíz kémiai paraméterei a két vizsgált év eredményei alapján (átlag ±SE). 
 

 összes oldott szerves C összes N összes P ammónium-ion nitrát foszfát 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Aranyos-makrofita 122 ± 33 19,8 ± 2,4 0,5 ± 0,1 6,2 ± 0,7 2,2 ± 1,1 0,2 ± 0,1 

Aranyos-nyílt víz 115 ± 5 33,0 ± 9,1 0,7 ± 0,2 4,7 ± 1,3 1,7 ± 0,7 0,2 ± 0,1 

Bikafej-makrofita 78 ± 23 23,7 ± 3,7 1,4 ± 0,6 7,2 ± 8,1 1,9 ± 0,5 0,2 ± 0,1 

Bikafej-nyílt víz 55 ± 24 22,8 ± 3,4 0,6 ± 0,1 6,3 ± 1,8 1,6 ± 1,1 0,2 ± 0,1 

Csikós-Éger erdő-nyílt víz 94 ± 8 24,7 ± 4,5 1,2 ± 0,6 6,2 ± 0,8 1,9 ± 1,4 0,4 ± 0,1 

Kifolyó 60 ± 9 23 ± 16,4 1,0 ± 0,7 3,1 ± 0,9 1,1 ± 0,6 0,3 ± 0,2 

Kis-metszés-makrofita 44 ± 11 20,0 ± 10,5 0,3 ± 0,2 3, 6 ± 0,6 2,1 ± 1,6 0,2 ± 0,1 

Liliomos-makrofita 60 ± 11 17,0 ± 1,3 0,8 ± 0,2 5,9 ± 0,7 2,3 ± 1,8 1,1 ± 0,9 

Liliomos-nyílt víz 166 ± 39 29,1 ± 3,9 0,5 ± 0,2 6,1 ± 2,3 2,1 ± 1,6 0,2 ± 0,1 

Osli-makrofita 58 ± 24 13,0 ± 0,8 1,3 ± 0,1 4,6 ± 1,2 1,4 ± 0,9 0,5 ± 0,3 

Osli-nyílt víz 69 ± 6 25, 6 ± 2,0 3,3 ± 0,9 6,2 ± 1,9± 2,1 ± 1,6 4,4 ± 4,1 

Rábca 44 ± 17 10,5 ± 1,5 0,2 ± 0,1 5,0 ± 0,6 1,5 ± 1,0 0,2 ± 0,1 

Zsidó-rét-makrofita 179 ± 3 29,1 ± 15,0 0,6 ± 0,1 7,7 ± 1,5 3,1 ± 2,6 0,3 ± 0,1 

Zsidó-rét-nyílt víz 104 ± 27 27,1 ± 2,4 0,7 ± 0,2 6,3 ± 1,9 3,2 ± 2,7 0,2 ± 0,1 
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9. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a 2019-es minták alapján. 

TAVASZ     Nyirka vs Osli Habitat 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p Z p 

pH 0,294 <0,05 0,798 0,004 0,796 0,426 -2,662 0,008 

vezetőképesség (µS/cm) 0,160 >0,20 0,877 0,043 -3,062 0,002 0,000 1,000 

Hőmérséklet (ºC) 0,120 >0,20 0,969 0,848 -2,327 0,020 -1,099 0,272 

átlátszóság (cm) 0,390 <0,05 0,711 0,001 -1,898 0,058 0,752 0,452 

O2 tart. (mg/l) 0,227 >0,20 0,854 0,020 1,470 0,142 -1,736 0,083 

összes P (mg/l 0,230 <0,05 0,855 0,021 1,592 0,111 -1,620 0,105 

összes N (mg/l) 0,257 <0,05 0,778 0,002 1,531 0,126 1,389 0,165 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,230 <0,05 0,766 0,001 

-0,490 0,624 -0,231 0,817 

összes szerves C (mg/l) 0,155 >0,20 0,937 0,349 -1,837 0,066 -0,752 0,452 

partikulált szerves C (mg/l) 0,140 >0,20 0,953 0,577 -1,347 0,178 -0,231 0,817 

ammónium-ion (mg/l) 0,276 <0,01 0,782 0,002 1,837 0,066 0,926 0,355 

klorofill-a (mg/l) 0,261 <0,01 0,755 0,001 -0,367 0,713 1,447 0,148 
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10. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a 2019-es minták alapján. 
 

NYÁR     Nyirka vs Osli Habitat 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p Z p 

pH 0,182 >0,20 0,873 0,037 -1,102 0,270 -1,910 0,056 

vezetőképesség (µS/cm) 0,13 >0,20 0,986 0,995 -1,286 0,198 -0,810 0,418 

Hőmérséklet (ºC) 0,197 >0,20 0,939 0,372 -1,347 0,178 -1,389 0,165 

átlátszóság (cm) 0,256 >0,20 0,802 0,004 0,796 0,426 1,215 0,224 

O2 tart. (mg/l) 0,155 >0,20 0,865 0,028 -1,470 0,142 -1,504 0,132 

összes P (mg/l 0,399 <0,05 0,394 0,001 -0,980 0,327 0,116 0,908 

összes N (mg/l) 0,303 <0,20 0,649 0,001 -0,490 0,624 -1,157 0,247 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,257 >0,20 0,769 0,002 

-1,592 0,111 -1,042 0,298 

összes szerves C (mg/l) 0,243 >0,20 0,766 0,001 -1,592 0,111 -1,042 0,298 

partikulált szerves C (mg/l) 0,255 >0,20 0,758 0,001 -1,653 0,098 -1,620 0,105 

ammónium-ion (mg/l) 0,261 >0,20 0,847 0,016 1,470 0,142 0,810 0,418 

klorofill-a (mg/l) 0,232 >0,20 0,877 0,042 1,347 0,178 -1,389 0,165 
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11. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a 2019-es minták alapján a Nyirkai-Hanyra. 
 

Tavasz vs. Nyár     Nyirka 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p 

pH 0,199 >0,20 0,887 0,023 0,454 0,650 

vezetőképesség (µS/cm) 0,168 >0,20 0,961 0,570 -2,873 0,004 

Hőmérséklet (ºC) 0,143 >0,20 0,953 0,423 -3,704 0,001 

átlátszóság (cm) 0,140 >0,20 0,952 0,300 1,739 0,082 

O2 tart. (mg/l) 0,136 >0,20 0,908 0,058 0,605 0,545 

összes P (mg/l 0,191 >0,20 0,821 0,002 2,419 0,016 

összes N (mg/l) 0,349 <0,50 0,539 0,001 -2,608 0,009 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,223 >0,20 0,831 0,003 

-2,419 0,016 

összes szerves C (mg/l) 0,253 <0,20 0,807 0,001 -2,306 0,021 

partikulált szerves C (mg/l) 0,187 <0,05 0,889 0,025 -0,529 0,597 

ammónium-ion (mg/l) 0,261 <0,20 0,811 0,001 -1,965 0,049 

klorofill-a (mg/l) 0,154 >0,20 0,921 0,102 -0,605 0,545 
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12. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a 2019-es minták alapján az Osli-Hanyra. 
 
 

Tavasz vs. Nyár     Osli 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p 

pH 0,345 <0,20 0,772 0,007 -0,940 0,347 

vezetőképesség (µS/cm) 0,305 >0,20 0,851 0,060 -0,940 0,347 

Hőmérséklet (ºC) 0,217 >0,20 0,886 0,155 -2,402 0,016 

átlátszóság (cm) 0,259 >0,20 0,886 0,154 2,298 0,022 

O2 tart. (mg/l) 0,378 <0,10 0,696 0,001 -1,671 0,095 

összes P (mg/l 0,422 <0,05 0,461 <0,001 -0,940 0,347 

összes N (mg/l) 0,315 >0,20 0,558 <0,001 -1,776 0,076 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,272 >0,20 0,841 0,045 

-1,776 0,076 

összes szerves C (mg/l) 0,279 >0,20 0,814 0,021 -1,776 0,076 

partikulált szerves C (mg/l) 0,278 >0,20 0,721 0,002 -1,776 0,076 

ammónium-ion (mg/l) 0,341 <0,20 0,578 0,001 0,313 0,754 

klorofill-a (mg/l) 0,283 >0,20 0,687 0,001 -0,313 0,754 

 
13. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei az évek alapján a Nyirkai-Hany tavasz mintái alapján. 
 

ÉVEK-NYIRKA-tavasz     Tavasz 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p 

pH 0,156 >0,20 0,946 0,315 -2,041 0,041 

vezetőképesség (µS/cm) 0,144 >0,20 0,857 0,007 2,797 0,005 

Hőmérséklet (ºC) 0,179 >0,20 0,919 0,099 3,477 0,001 

átlátszóság (cm) 0,215 >0,20 0,889 0,026 -2,532 0,011 

O2 tart. (mg/l) 0,161 >0,20 0,926 0,128 2,948 0,003 

összes P (mg/l 0,167 >0,20 0,885 0,022 1,247 0,212 

összes N (mg/l) 0,272 >0,20 0,77 0,001 0,605 0,545 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,152 >0,20 0,932 0,168 

2,343 0,019 

összes szerves C (mg/l) 0,254 >0,20 0,667 0,001 2,797 0,005 
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partikulált szerves C (mg/l) 0,391 <0,01 0,463 0,001 0,680 0,496 

ammónium-ion (mg/l) 0,331 <0,05 0,633 0,001 1,739 0,082 

klorofill-a (mg/l) 0,166 >0,20 0,925 0,125 -0,378 0,705 

 
 
14. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a Nyirkai-Hany nyári mintái alapján. 
 

ÉVEK-NYIRKA-nyár     Tavasz 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p 

pH 0,092 >0,20 0,974 0,837 1,134 0,257 

vezetőképesség (µS/cm) 0,139 >0,20 0,98 0,938 -2,041 0,041 

Hőmérséklet (ºC) 0,202 >0,20 0,926 0,129 2,419 0,016 

átlátszóság (cm) 0,214 >0,20 0,819 0,002 -0,416 0,678 

O2 tart. (mg/l) 0,133 >0,20 0,929 0,145 1,965 0,049 

összes P (mg/l 0,216 >0,20 0,797 0,001 1,285 0,199 

összes N (mg/l) 0,301 <0,05 0,562 0,001 -2,306 0,021 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,168 >0,20 0,93 0,156 

-1,285 0,199 

összes szerves C (mg/l) 0,178 >0,20 0,927 0,137 -1,323 0,186 

partikulált szerves C (mg/l) 0,191 >0,20 0,856 0,007 -1,663 0,096 

ammónium-ion (mg/l) 0,309 <0,05 0,762 0,001 -2,343 0,019 

klorofill-a (mg/l) 0,226 >0,20 0,867 0,01 -2,117 0,034 
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15. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei az Osli-Hany tavaszi mintái alapján. 
  

ÉVEK-OSLI-tavasz       

       

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p 

pH 0,267 >0,20 0,893 0,182 -1,149 0,251 

vezetőképesség (µS/cm) 0,249 >0,20 0,822 0,027 2,611 0,009 

Hőmérséklet (ºC) 0,191 >0,20 0,941 0,563 2,298 0,022 

átlátszóság (cm) 0,27 >0,20 0,83 0,034 -2,611 0,009 

O2 tart. (mg/l) 0,182 >0,20 0,885 0,148 2,611 0,009 

összes P (mg/l 0,144 >0,20 0,981 0,971 2,611 0,009 

összes N (mg/l) 0,143 >0,20 0,946 0,624 2,611 0,009 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,178 >0,20 0,92 0,36 

2,611 0,009 

összes szerves C (mg/l) 0,222 >0,20 0,917 0,333 2,611 0,009 

partikulált szerves C (mg/l) 0,211 >0,20 0,855 0,067 2,611 0,009 

ammónium-ion (mg/l) 0,16 >0,20 0,94 0,559 1,149 0,251 

klorofill-a (mg/l) 0,187 >0,20 0,927 0,422 -0,313 0,754 
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16. táblázat. Felszíni víz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei az Osli-Hany nyári mintái alapján. 
 

ÉVEK-OSLI-nyár       

       

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p 

pH 0,208 >0,20 0,879 0,13 -0,731 0,465 

vezetőképesség (µS/cm) 0,171 >0,20 0,909 0,275 1,149 0,251 

Hőmérséklet (ºC) 0,183 >0,20 0,92 0,36 0,313 0,754 

átlátszóság (cm) 0,33 >0,20 0,734 0,002 0,104 0,917 

O2 tart. (mg/l) 0,146 >0,20 0,922 0,373 -0,313 0,754 

összes P (mg/l 0,413 <0,05 0,515 0,001 0,731 0,465 

összes N (mg/l) 0,332 
 

>0,20 0,601 0,001 
-1,358 0,175 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 0,179 >0,20 0,926 0,413 

-0,522 0,602 

összes szerves C (mg/l) 0,203 >0,20 0,905 0,25 -0,731 0,465 

partikulált szerves C (mg/l) 0,233 >0,20 0,816 0,023 -1,149 0,251 

ammónium-ion (mg/l) 0,478 <0,05 0,456 0,001 0,940 0,347 

klorofill-a (mg/l) 0,148 >0,20 0,931 0,455 0,313 0,754 
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17. táblázat. Üledék pórusvíz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a 2019-es minták alapján. 

     Nyirka vs Osli Habitat 

Vizsgált paraméter Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Mann-Whiteny U teszt Mann-Whiteny U teszt 

 d p W p Z p Z p 

összes oldott szerves 
C 0,147 >0,05 0,9 0,819 

-0,868 0,386 -1,905 0,057 

összes N 0,179 >0,05 0,866 0,024 -0,325 0,745 -2,488 0,013 

összes P 0,241 >0,05 0,779 0,001 -1,464 0,143 -0,688 0,491 

ammónium-ion 0,146 >0,05 0,939 0,335 -0,976 0,329 1,006 0,315 

nitrát 0,282 >0,05 0,652 0,001 -1,247 0,212 0,847 0,397 

foszfát 0,388 <0,05 0,408 0,001 -1,952 0,051 -0,106 0,916 

 
18. táblázat. Üledék pórusvíz kémiai összetételére alkalmazott statisztikai tesztek eredményei a 2017-es és 2019-es minták összehasonlítására. 

 Nyirka Osli 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Mann-Whiteny U 

teszt 
Kolmogorov-

Smirnov Shapiro-Wilk 
Mann-Whiteny U 

teszt 

 d p W p Z p d p W p Z p 

összes oldott 
szerves C 0,12 >0,05 0,939 0,819 

2,419 0,016 0,221 >0,05 
0,902 0,233 

0,731 0,465 

összes N 0,149 >0,05 0,849 0,005 -0,340 0,734 0,182 >0,05 0,921 0,362 -1,776 0,076 

összes P 0,319 <0,05 0,601 <0,001 0,756 0,450 0,211 >0,05 0,797 0,013 0,731 0,465 

ammónium-ion 0,149 >0,05 0,942 0,265 3,175 0,001 0,141 >0,05 0,962 0,811 0,731 0,465 

nitrát 0,319 <0,05 0,799 <0,001 -3,780 0,000 0,297 >0,05 0,802 0,015 -2,611 0,009 

foszfát 0,496 >0,05 0,349 <0,001 2,646 0,008 0,453 <0,05 0,423 <0,001 -1,567 <0,001 
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19. táblázat. A mintavételi helyek egységeinek vizsgálatára használt Kruskal-Wallis teszt eredményei. 

Vizsgált paraméter Nyirka 2017 Nyirka 2019 Osli 2017 Osli 2019 

 H p H p H p H p 

pH 8,942 0,030 7,076 0,070 1,152 0,652 1,159 0,560 

vezetőképesség (µS/cm) 5,345 0,148 0,109 0,991 6,627 0,036 1,964 0,375 

Hőmérséklet (ºC) 5,055 0,168 0,945 0,815 1,091 0,580 0,736 0,692 

átlátszóság (cm) 9,661 0,022 10,273 0,016 2,940 0,230 0,893 0,640 

O2 tart. (mg/l) 10,846 0,013 6,922 0,074 4,582 0,101 2,174 0,337 

összes P (mg/l 2,660 0,447 1,642 0,649 7,079 0,029 3,682 0,159 

összes N (mg/l) 8,933 0,030 6,512 0,089 6,873 0,032 3,764 0,152 

összes oldott szerves C 
(mg/l) 7,954 0,047 2,182 0,535 6,545 0,038 2,945 0,229 

összes szerves C (mg/l) 9,102 0,028 1,820 0,611 6,545 0,038 4,010 0,135 

partikulált szerves C (mg/l) 7,946 0,047 0,156 0,668 4,010 0,135 1,636 0,441 

ammónium-ion (mg/l) 1,034 0,779 1,586 0,663 0,627 0,731 3,941 0,139 

klorofill-a (mg/l) 1,801 0,615 7,151 0,067 6,627 0,036 0,736 0,692 

 
 
 

 
 
 



 


