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AZ ERDŐK MONITORINGJA, 2009 

Szabados Ildikó, Illés Gábor 

A monitoring tevékenységei 

2009-ben a monitoring költségvetésének drasztikus csökkenése miatt a vizsgálatokat csak a magyar-
szlovák közös monitoring területeire tudtuk elvégezni. A többi területen csak az állapotfenntartás biztosí-
tása történt meg. 

A vizsgálatok között a fatermési felvételek, a kerületnövekedés mérések, valamint a légifelvételek kiér-
tékelésének folytatása szerepelt a magyar-szlovák közös monitoring területek vonatkozásában. 

Fatermési felmérések 

A Szigetköz hullámtéri erdei a Duna mentén, megfelelő mennyiségű víz jelenlétében a helyi tapasztalatok 
és a vonatkozó időszakban gyűjtött adataink alapján hajdan az országos átlagnál erőteljesebb növeke-
désre voltak képesek. Ez a tény kiemelkedő jelentőségű akkor, amikor ezen erdők az erdősztyepp klímá-
val jellemezhető területeken többletvízhatás nélkül nem tudnának zárt erdőségek formájában létezni. A 
kedvező növekedést a víz mellett az is lehetővé tette, hogy a talajok a Duna vizéből árvizek alkalmával 
kiülepedett hordalék miatt tápanyagban folyamatosan gazdagok voltak. Ez a kedvező adottság a Duna 
elterelése óta megváltozott. Munkánkkal a környezeti feltételek kedvezőtlen irányú változásának a fanö-
vekedésre és a fák egészségi állapotára gyakorolt hatásait, az esetlegesen jelentkező növekedés csökke-
nés, illetve állapotromlás mértékét igyekszünk kimutatni és dokumentálni.  

Az egyes fafajokra általánosan jellemző, a kortól is függő növekedésmenetben bekövetkezett változások 
a környezeti tényezők megváltozására utalnak. A fák számára legfontosabb környezeti tényezőnek, a 
víznek mennyiségi változását a fák növekedésének mértéke és egészségi állapota jelzi. A két tényező 
összefüggése miatt a fanövekedés mérése egyúttal alkalmas lehet arra, hogy a fa egészségi állapotának 
esetleges leromlását is előre jelezze. 

E tekintetben a legjobb indikátor az évenkénti méretváltozás, melynek évről évre történő összehasonlítá-
sa segíti a fák egészségi állapotának nyomon követését. E mellett néhány megfigyelési ponton éven belü-
li növekedésméréseket is végzünk. 

Kerületnövekedés mérés 

Hetenkénti kerületnövekedést 3 erdőrészletben kialakított fatermési parcellán, tölgy és nyár fajokon, 
illetve fajtán mértünk. A mintatörzsek száma parcellánként 10 db. 

A törzsekre mellmagasságban módosított Hall-Liming-féle ún. dendrométerszalagot szereltünk, amelynek 
két végét acélrugó fogja össze. A szalag két állandósított pontja közti távolságot hetente mérjük tized 
milliméter pontossággal. A fatörzs vastagsági növekedése következtében a rugó tágul, s a növekedést a 
két állandósított mérési pont közötti távolság időszakonkénti (hetenkénti) mérésével határozzuk meg. A 
növekedés adott időszak alatti mértékére jellemző ún. növedékadat két egymást követő mérési adat 
különbsége. 

Egy-egy fánál intenzív növekedés esetén előfordul, hogy a szalagon állandósított mérési pontot évente 
állítani kell, ami a mérés szempontjából nem jelent problémát. Az is megtörténhet azonban, hogy év köz-
ben kell újból, más beállítással a fára szerelni a szalagot, különben az intenzív növekedés miatt a szalag 
lepattan a fáról, vagy a rugó túlságosan megnyúlik. Ezekben az esetekben - amelyek a különösen gyorsan 
növő faegyedeknél fordulnak elő - teljes éves növekedési adatsorok csak megfelelő számításokkal nyer-
hetők, és az éves növedék sem képezhető egyszerűen a vegetációs időszak végi és eleji szalagleolvasá-
sok különbségéből. Amennyiben a szalagok intenzív növekedési szakaszban esnek le vagy tűnnek el, 
akkor semmiféle közelítő számítást nem alkalmazunk, hiszen a tévedésnek nagy a valószínűsége. Meg-
jegyezzük azt is, hogy a kéreg időszakos összeszáradása következtében kismértékű negatív „növekedési" 
értékek is előfordulhatnak, ami természetes jelenség, különösen a vastag kérgű fafajoknál. A negatív 
érték több tényezőből tevődhet össze: a mérés technológiai pontatlansága, a hőtágulás figyelmen kívül 
hagyása, a kéreg vastagságának változása a különböző nedvességi állapotokban. A mérés első egy-két 
értékénél nem szoktuk ezeket a negatív értékeket figyelembe venni, mert nagy részük a rugó beállásá-
nak rovására írható. A méréseket ezért még a vegetáció megindulása előtt egy-két héttel kezdjük meg, 
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hogy a mérőszalagnak legyen ideje megfelelően a fa törzsére szorulnia. A megfigyeléseket a vegetációs 
idő végeztével, a növekedés biztos befejeződése után hagyjuk abba. 

Légifelvétel értékelések 

2009-ben tovább fejlesztettük a légifelvtelek kiértékelését a szlovák féllel való együttműködés keretében 
és az egész térségre – ide értve a Csallóközt is –, elkészült a 2008-as állapotokat tükröző lombvesztési 
térkép, mely a maga nemében az első, mely közös módszertan alapján készült. 

Budapest, 2009. 05. 02. 
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A BOTANIKAI MONITORING 2009-ES EREDMÉNYEI 
ÉS A NÖVÉNYZET VÁLTOZÁSAI A DUNA ELTERELÉSE ÓTA 

Hahn István1, Gergely Attila2, Barabás Sándor3 

1 ELTE BI Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest  
2 SZIE Tájvédelmi És Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest 
3 MTA ÖBKI, Vácrátót 

I. 2009-es eredmények 

Vizsgálataink három módszerrel történtek: cönológiai felvételezések, levélfelület mérések és a Duna ere-
deti medrében 16 éve megindult szárazföldi szukcesszió vizsgálata. 

A cönológiai vizsgálatok során az egyes mintaterületekről kimutatott fajok száma az elmúlt években az 
alábbi módon változott. 2009-ben a mintavételezés előtt levonult árhullám a hullámtéri mintaterületeken 
az aljnövényzetet lenyomta, és részben iszappal terítette be. 

A Dunaszigeti réten a nyári árvíz miatt a Nyáros-szigeten levő mintaterületeket a szokásos mintavételi 
időben nem tudtuk megközelíteni, mert az árhullám levonulása után a zárásokon még nem lehetett be-
jutni. Ezért a szokásos július eleji időpontnál későbben, július 22-én készültek a cönológiai felvételek.  

A növényzet összborítása 100%, de magassága csökkent, az előző évinél alacsonyabb termetű volt. A 
parti sás (Carex riparia) foltjának mérete változatlanul nagy, belsejében a sás sűrűsége 10-20%-ra csök-
kent, megjelentek benne más fajok is. A zöld juhar (Acer negundo) nagyobb példányainak magassága 3-
3,5 méter, aljukon a mintavétel időpontjában nem látszott erőteljes rágás. 

A Dunaszigeti erdőben a fák törzsén 30 cm-es magasságig látszik az elöntés nyoma, a talajon sok az 
üres, hordalékos folt és az uszadékfával borított terület. Vaddisznótúrás nyomai nem voltak láthatóak. 

A gombócosi nemesnyárasban a fákon körülbelül 150 cm magasságig láthatók az elöntés nyomai. A 
területen sok friss, növénymentes iszapfelszín volt. Emiatt az egyébként tömeges lágyszárú fajok - csalán 
(Urtica dioica), bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera), ragadós galaj (Galium aparine), kerek repkény 
(Glechoma hederacea) - borítása jelentősen csökkent  a megelőző évekhez képest. 

A Halászi Derék-erdőben a mintaterületen és közvetlen környékén kisebb mértékű a vadak látható hatá-
sa. A cserjeszintben a rágásnyomok kisebb gyakoriságúak. Emellett a területen átvezető vadcsapást is 
kezdik benőni a fásszárúak újulatai. A cserjeszintben nagyjából kétszeresére növekedett a korai juhar 
(Acer platanoides) borítása, de a cserjeszint erősödése inkább magasságának növekedésében nyilvánul 
meg. Ezzel párhuzamosan a gyepszintben előforduló fajok összborítása csökkent a cserjeszint árnyékoló 
hatásának növekedése miatt. 
 

Mintaterület 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dunasziget, rét 50 44 47 50 46 37 35 

Dunasziget, erdő 33 35 32 34 35 37 35 

Gombócos 28 26 23 23 23 25 16 

Halászi, Derék-erdő 55 55 56 55 52 57 53 

Dunaremete, füzes 18 20 28 28 26 29 14 

Vámosszabadi, füzes 29 24 24 22 27 25 19 

átlagos fajszám: 35,5 34 35 35,3 34,8 35,0 28,6 

 
1. táblázat. A cönológiai felvételi helyszíneken kimutatott fajok számának változása 

és átlagaik az utóbbi hét évben. 
 

A fehér fűz levélfelületeinek átlaga érdemben nem változott az előző évekhez képest. 
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Hely 
Vízszint 
csökke- 

nés 
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Doborgazi átvágás Igen - - - - - - 8 7,9 7 7,1 6,2 5,9 7,4 6,5 

Dunasziget Igen 9 5,6 5 5,1 - 6,7 4,9 4,6 3,7 3,8 3,9 4,9 5,6 4,4 

Dunaremete, morotva Igen - - - 5,5 7,8 6,9 - 7,3 - 5,5 7,6 8,3 9,4 5,7 

Dunaremete, telepített Igen - - - - - 6,8 6,2 5,8 4,4 4,9 5,2 6,2 5,5 5,2 

Ásványi zárás2 Igen - - - - - - - - 6 7,5 7,2 7,1 7,1 6,7 

Ásványi szivattyútelep Igen - - - - 6,7 8,9 7,3 6,1 5,8 5,9 5,9 6,6 6,3 7,1 

Ásványráró, emlékmű Igen - - - - - - - - 6,2 5,6 4,2 6,3 5,5 5,9 

Dunakiliti, Száraz-erdő Nem 8,4 7,2 7 7 5,8 7,0 5,6 5,1 5,3 5,3 4,8 5,3 6,2 4,6 

Malom-szer Nem 19 17 18 14 16 14,7 15 13 12 12 12 13,5 12,2 14,3 

Lipót +/- - - - - - - - - 4,9 4,9 5,4 6,4 7 8,2 

Zsejkepuszta Nem - - - 7,7 9,1 8,7 7,8 - 8,3 9,5 6,9 7,7 4 - 

Vámosszabadi Nem - - - 6,4 5,2 7,0 6,9 6,6 4,7 4,8 4,6 6,7 7,1 6,4 

Vének Nem 9,4 9 7,1 7,5 6,5 - 7,4 6,8 6,4 8,6 8,5 8,9 7,7 6,4 

Nagybajcs Nem - - - 6,1 6 7,8 7,3 5,4 4,7 6,7 7 6,9 6,8 5,3 

 
2. táblázat. A fehér fűz (Salix alba) átlagos levélfelületének változása 1996 óta. 

A medertranszektben 2009-ben borításbecsléseket nem, csak flóralistát készítetünk az egyes növényzeti 
övekben. A zöld juharos sáv kb. 35-50 m-ig figyelhető meg a jelenlegi Duna-parttól számítva, magassága 
6-7 m, a juhar termést érlel. Az áradás az aljnövényzet a talajra lenyomta, jelentős A középső, egyre kes-
kenyebb magaskórós sáv kb. 25-35 m között figyelhető meg, kb. 2 m magas, de az áradás után szintén 
több helyen vastag iszapbevonattal bevonva. 

A füzes sáv kb. 0-25 m között található, mintegy 8 m magas. A néhány éve levágott füzek helyén kihajtott 
sarjak vastagsága a talajszintben kb. 8-10 cm átmérőjű. A korhadó faanyag – amely elsősorban uszadék 
eredetű – mennyisége jelentős. A vastag iszap jelentős nyílt felszíneket képez. A part menti bokorfüzes 
kb. 4 m magas, néhány méter széles, az állomány egy része vízben áll. 

II. Változások 1992 óta 

A mentett oldalon elsősorban szántóterületek, a hullámtérben pedig erdők és rétek találhatók. Fenti ké-
pen mindkét területen jól látszik az egyes élőhelyek ember által létrehozott és fenntartott határa. A hul-
lámtérben természetes növényzetű erdőállományok jobbára csak a kisebb szigeteken találhatók. A mé-
lyebb fekvésű vizes területeken foltokban megmaradtak a természetes nádas-mocsaras-magassásos 
élőhelyek. Mivel utóbbiakat a tájhasználat az erdőknél kisebb mértékben érinti, ezek a vízállapot megvál-
tozására gyorsabban reagálnak, mint az erdős állományok. Ezek esetében természetes csak folyamato-
kat feltételezve egyik típusból a másik típusba való átalakulás időléptéke évszázados is lehet, de még az 
erdészetileg kezel állományok esetében is évtizedek telhetnek el, mire a megváltozott termőhelyi viszo-
nyokhoz „hozzáigazítják” az állományalkotó fafajokat. Ezért a hullámtérben még az elterelés után 17 
évvel is az erdőállományok típusa (nem egészségi állapota vagy fatermő képessége) az elterelés előtti 
állapotot tükrözi. 

A különböző kezelések (kaszálás, legeltetés, erdőfelújítás) – a fentiek mellett - jelentősen befolyásolhat-
ják a szukcesszió irányát és sebességét. A kaszálások elmaradásával szárazabb, tápanyagban szegény 
termőhelyeken erdősödés indul meg (ez inkább a domb- és hegyvidéken jellemző), a nedves, tápanyag-
ban gazdag termőhelyeken fátlan, gyomosodott magaskórós állományok, esetleg pionír erdők alakulhat-
nak ki (ez jellemző a Szigetközre is). Tervszerű erdőtelepítéssel jelentősen fel lehet gyorsítani a 
természetközeli állapotú ligeterdők kialakulását, míg e nélkül a spontán erdősödés kimenetele legalábbis 
bizonytalan. A tapasztalatok szerint ugyanis a (szekunder) spontán folyamatok során az inváziós (tájide-
gen, agresszívan terjedő) növényfajok térnyerése, általában a gyomosodás, bizonyos eljellegtelenedés 
figyelhető meg.  
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2009. ÉVI HIDROBIOLÓGIAI MONITORING – EREDMÉNYEK, AGGODALMAK 

Berczik Árpád, Guti Gábor 

MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd-Vácrátót 

2009. évi tevékenységünk 

A 2008. évi tevékenységünkről tartott beszámolónk, ill. írott Kutatási jelentésünk már szólt munkánk 
volumenének kényszerű tér- és időbeli csökkentéséről, amelyre a megbízás összegének korlátozása miatt 
volt szükséges. Akkor még meg tudtuk oldani, hogy a korlátozás mértéke ne csökkentse jelentősen a 
kiértékelhetőséget, a hosszúidejű adatsor jelentősebb megszakítását. A tárgyévi (2009.) vizsgálatokra 
biztosított keret a 2007. évinek 35%-a volt (inflációs rátát, áremelkedéseket nem számítva), az ennek 
megfelelően erőteljesen csökkentett vállalás már az adatsorok, észlelések (monitorozásban alapvető) 
folyamatosságát mindenképpen megszakította, esetlegesen az értékelés bizonytalanságát is növelte.  

A korábbi években végrehajtott hárommal szemben, mindössze egyetlen átfogó helyszíni vizsgálatra ke-
rülhetett sor, éspedig július 15-én (az Öreg-Dunán és Gödön, a hullámtéren és a mentett oldalon), 10, ill. 
13. vizsgálati ponton, a vízkémiai háttérjellemzőkre a fitoplanktonra és a trofitásra, részlegesen a 
zooplankton és a makrofiton állományszerkezetére, a part-menti makrofaunára, végül a hal- és halászat-
ökológiai jellemzőkre kiterjedően. Az átfogó vizsgálat időpontjának meghatározásában fontos volt, hogy a 
tárgyévben egyetlen jelentős árvízi csúcsot követő helyzetet jellemezhettük adatainkkal. Speciális rész-
vizsgálatokra augusztus 5-én, szeptember 1-jén, ill. szeptember 9-10-én, valamint október 8-án került sor. 

Vizsgálataink legfontosabb megállapításai közül az alábbiakat emeljük ki: 

   • A háttér-vízkémiai vizsgálataink adatai alapján végzett klaszteranalízis szerint ez évben is 
elkülönültek a vizsgált vízterek (víztípusok), de a korábbi évekhez képest kisebb mértékben, 
feltehetően a vizsgálati időpontot közvetlenül megelőző árvízi csúcs miatt (lebegőanyagtartalom, 
stb.!). Az összes víztértípus vízére vonatkozóan korrelációt állapítottunk meg: 

-- a lebegőanyag és az összes foszfor (TP=0.3185leb.anyag + 17.787;  
R2 = 0.8874; Kut. jel. 20. ábra), 

-- a lebegőanyag és az oldott összes foszfor (DTP= 5.985leb.anyag0.2756;  
R2 = 0.479; Kut. jel. 21. ábra),  

-- az ásványi nitrogén (nitrát és ammónium nitrogén) és az összes nitrogén koncentrációja 
 (TN= 0.695ásv.N + 2.2357; R2 = 0.6091; Kut. jel. 22. ábra), 

-- a NO3 -N és DTN koncentrációja (DTN= 0. 0.6629 NO3 –N + 2.346;  
R2 = 0.6202; Kut. jel. 23. ábra),  

-- valamint a víz összes és az oldott összes foszfor koncentrációja (TP = 0.8557DTP0.8258;  
R2 = 0.7088; Kut. jel. 24. ábra) között.  

   • A fitoplanktonvizsgálatok tanulsága szerint az Öreg-Dunában (valamint a Dunában Gödnél), továbbá a 
hullámtéri, ill. a mentett oldali vizekből gyűjtött minták fajösszetétele, fajszáma továbbra is csak 
kismértékben különbözött. Az ez évben erőteljes árhullámot követő időszakra eső mintavétel idején a 
fitoplankton együttesek fajszáma és egyedszáma elmaradt az évszaknak megfelelő értékektől. – A 
trofitást illetően megállapíthattuk, hogy valamennyi mintavételi helyen oligotrófikus volt a víz, 
részben nyilvánvalóan ugyancsak az előzőleg levonult árvízhullám következtében. 

   • Az eddig kimutatott 51 Rotatoria taxon közül 24 olyan taxon van, amelynek jelenléte az utóbbi 7 év 
alatt nem minden évben volt kimutatható. A Rotatoria állományok fajkompozíciója és mennyiségi 
viszonyai a vízjárástól függően igen változékonyak. A Crustaceák közül az elmúlt 9 évben 114 taxon 
jelenlétét mutattuk ki. Az előző évi 50 taxonnal szemben 2009-ben 31 taxon jelenlétét állapítottuk 
meg. A kisrákegyüttesek analízise alapján a mintavételi helyek egyértelműen három csoportra 
különíthetők el. Ez alkalommal is egyértelmű volt, hogy a kisrákok (és a Rotatoriák) az egyes vízterek 
ökológiai állapotának változásait az állomány összetételének és egyedszámának változásával 
megbízhatóan jelzik.  

   • A bevonat és a növényzet között élő makrofauna taxonszáma, bármelyik vizsgált élőhelytípuson, csak 
kismértékben változott. A makrogerinctelen fauna továbbra is a mentett oldali vízterekben a 
legváltozatosabb.  
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   • A halbiológiai vizsgálatok öt mintavételi helyszínen összesen 22 halfaj előfordulását mutatták ki, ez 
valamivel kevesebb az megelőző években találtaknál. Ismét beigazolódott, hogy a főág 
halállományának összetételét alulreprezentálták a korábbi, kevés fajt jelző mintavételek. A főági 
helyszínek megbízhatóbb felmérésére egy-egy mintavétel során mintegy ötször nagyobb ráfordításra 
(5 x 500 m partszakasz halászata) lenne szükséges. 

   • Vízi makrovegetáció együtteseiben kisebb változások a fajszámban és az előfordulási gyakoriságban 
ez évben is észlelhetők voltak, ezek azonban nem tekinthetők valamely emberi beavatkozásra adott 
válaszreakciónak. (A növényállományok szűkebb és tágabb környezetéről digitális kamerával 
fotódokumentáció is készült.) 

2009. évi vizsgálatainkat 8 tudományos kutató és 5 szakalkalmazott végezte (egyetlen kutató kivételével 
valamennyien a Magyar Dunakutató Állomás munkatársai).  

Befejezve rövid tájékoztatónkat, 2009. évi munkánkról megjegyzem, hogy ez évre, tehát 2010-re, karcsú-
sításra visszaadott, majd elfogadott munkatervünkben már kizárólag a magyar-szlovák adatcsere tárgyát 
képező jellemzők mérésére, vizsgálatára vállalkozhattunk, mindössze egyetlen, átfogó helyszíni vizsgálat-
tal, néhány számunkra minimálisan szükséges többlettel. A megbízási összeg a kapott jelzések szerint a 
2007. évinek már csak 22%-a lenne.  

A hidrobiológiai monitorozással kapcsolatos jövőbeni elvárások 

A hidrobiológiai monitorozás az eddigi célkitűzéseit megfelelően szolgálta, a hosszú-idejű adatsorok sok 
esetben igazolták a szigetközi Duna-szakasz ökológiai rendszerének megváltozását a bősi vízlépcső épí-
tésével és üzemeltetésével összefüggő beavatkozások következtében. A monitorozás kezdete óta eltelt 
csaknem két évtizedében számos új koncepció került megfogalmazásra, ugyanakkor a folyami 
hidroökológia terén és növekedett a restaurációs lehetőségek iránti társadalmi érdeklődés. Bevezették az 
EU Víz Keretirányelvet, amelynek egyik súlyponti kérdése a folyók “ökológiai állapotának” javítása. 

A szigetközi vízrendszer ökológiai vonatkozású problémái ismertek, és azok kezelésére számos műszaki 
elképzelést dolgoztak ki, a vízkormányzás és a vízmegosztás változataival. A rehabilitációs tervek össze-
hasonlító értékelésekor viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a biológiai adatbázisok nem minden esetben 
nyújtanak elégséges információt az ökológiai állapot várható változásának elemzéséhez, ezért is indokolt 
a hidrobiológiai monitorozás módszertani korszerűsítése, módosítása, amelynek szükségességét éves 
kutatói jelentésünk zárófejezetében évek óta sürgetjük.  

A monitorozó rendszer továbbfejlesztéséhez a következő szempontokat fontosnak tarjuk előtérbe helyez-
ni: 

   • A különböző tudományterületek monitorozási eredményeinek integrálása szükséges. A hidrológiai, 
geomorfológiai és tájökológiai és biológiai megfigyelések eredményei közötti összefüggések értel-
mezésével ismereteket szerezhetünk a szigetközi vízrendszert alakító folyamatokról. 

   • Felül kell vizsgálni, hogy mely biológiai objektumok megfigyelése nyújtja a legtöbb hasznos informá-
ciót az ökológiai változások értékelésére. A nemzetközi gyakorlat alapján a szárazföldi és vízi növé-
nyek, a vízi makrogerinctelenek egyes csoportjai és a halak kiemelt jelentőségűek. 

   • A VKI monitorozás nem alkalmas az eddigi szigetközi monitorozórendszer felváltására. A VKI mód-
szertana szerint történő állapotértékelés nem jelzi megfelelően a térségre jellemző ökológiai problé-
mákat, ezért egy speciális értékelő rendszert célszerű kialakítani a történelmi élőhely-elemzésekkel 
meghatározott referenciákra építve. 

   • A monitorozásnak túl kell lépnie a bősi vízlépcső környezeti hatásainak elemzésén, a rehabilitációs 
lehetőségek értékeléséhez további célirányos felmérésekre van szükség. 

A monitorozó rendszer továbbfejlesztését most különösen aktuálissá teszi a megvalósítandó Európai 
Duna Régió Stratégia.  

2010. április 29. 
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HIDROBOTANIKAI MONITORING 
KOVAALGA ÉS MOHAMONITORING ADATSOROK 2010-IG  

Buczkó Krisztina, Papp Beáta és Rajczy Miklós 

Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára 

A Szigetköz kriptogám flórájának és vegetációjának vizsgálata 1991-ben kezdődött. Az első két évben a 
megfigyelések kiterjedtek a zuzmókra, mikro- és makrogombákra valamint több algacsoportra is. A rend-
szeres biomonitoring felméréseket 1994-től végezzük a kovaalgák és mohák változásait nyomonkövetve. 
Elsősorban a hullámtérben élő, helyhez kötött kovaalgák valamint a vízi, vízparti mohavegetáció alakulá-
sáról rendelkezünk adatsorokkal. Évente 3-4 alkalommal 15-20 mintavételi helyen gyűjtünk mintákat, 
végzünk felméréseket.  

2009-ben a jelentősen csökkentett költségvetéssel dolgoztunk, a 2008-as támogatás 37,5%-át kaptuk 
meg. Így a terepi munkát és a feldolgozást is kénytelenek voltunk csökkenteni. Ez azért is sajnálatos, 
mert ezzel egy hosszú, 16 éves adatsorban keletkeztek hiányok. 

A 2009-ban végzett munka főbb adatai 

Algamonitoring 

2009-ben 21 minta feldolgozása során 5 622 kovaalga meghatározása eredményeként 120 fajt határoz-
tunk meg. Az Achnanthidium minutissimum volt a leggyakoribb faj a mintákban, mind előfordulási gyako-
riságát (minden mintában megtalálható volt) mind tömegességét (az összegyedszám 18%-át adta), te-
kintve. A Cocconeis placentula (16%) ugyancsak meghatározó faja a bevonatoknak. Közvetlenül a fel-
színhez tapadva él, a legeléssel szemben ellenálló. A Gomphonema fajok (11 %) nyéllel kapcsolódnak a 
felszínhez, jellemző bevonatlakó fajok. Amphora veneta (5%) algaszövedékek gyakori faja, a bentonikus 
eutrofizáció jelzője, a hatodik leggyakoribb faj. A Nitzschia fajok (5%) a közül négy faj is szerepel a leg-
gyakoribb között a Nitzschia dissipata, N. fonticola. A N. amphibia leginkább a holtágak lakója.  

Külön figyelem kíséri általában az invazív fajok viselkedését egy-egy területen. A Dydimosphaenia 
geminata, nagytermetű kovaalga a világ számos pontján, nagyon súlyos gazdasági károkat okoz. Sziget-
közben 2001-ben találtuk először, azóta is évről évre kimutatható, de egyelőre még inkább csak néhány 
példány fordul elő évenként. Fallacia pygmaea eu- és hipertrofikus vizek jellemző algája. A korábbi 
évekban csak szórvánosan fordult elő. 2009-ben az ásványrárói holtágban nagyobb populációja élt. 
Trofitás növekedés indikátora. 

A Víz Keretirányelv minősítésben alkalmazott IPS index értéke 2009-ben a cikolaszigeti ágrendszerben 
12,6 és 18,1 között változott, míg az ásványrárói ágrendszerben 6,1 és 15.8 között volt. Ez kivá-
ló/közepes vízminőséget jelez. jellemzően “jó” minősítésű a legtöbb minta. 

2009-ben, az adott évi gyűjtésen és feldolgozáson túl összesítettük az elmúlt 16 év eredményeit. Ezek 
alapján, 1100 minta feldolgozása során, több mint 300 kovaalgafajt mutattunk ki a Szigetközből, ezek 
kétharmadáról rendelkezünk fény- és/vagy elektronmikroszkópos felvétellel, ami az alapját képezi egy, a 
területről szóló részletes algaflóra elkészítésének. Megállapítottuk, hogy a magasabb oxigén-igényű fajok 
(van Dam et al 2003 listája alapján, ahol az oxigén-igény 1 vagy 2)  (pl. Kolbesia ploenensis, Diatoma 
vulgare) aránya csökken, míg az alacsonyabb oxigén-igényű fajoké (van Dam 4 vagy 5; pl. Lemnicola 
hungarica, Bacillaria paradoxa) nő. Ez az áramlási sebesség csökkenésével, a víz oxigén-telítettségének 
csökkenésével magyarázható. 

A vízi és vízparti mohák  

Vizsgáltuk a dunaparti kőszórások mohaborítását, valamint négy mellékágban a fajok előfordulását. A 
kőszórások mohaborítottságának becslésére mintavételi helyeinket a Szigetközi Öreg-Duna három, a 
Duna elterelésével különböző módon érintett szakaszán jelöltük ki. A Cikolaszigeti transzektünknél az 
elterelés óta az eredeti vízhozam törtrésze folyik. Medvénél az eredeti, elterelés előtti állapot uralkodik 
ma is, míg az Ásványrárói transzekt azon a szakaszon van, ahol a szapi torkolat visszaduzzasztó hatása 
jelentkezik. Itt az erőmű működésétől függően naponta többször is folyhat visszafele a víz. A Cikolaszigeti 
transzektben a mohaborítás 2009-ben a felsőbb négyzetekben már nullára csökken a 100% virágos nö-
vény borítás mellett, de az alsóbb négyzetekben viszont átlag feletti borítások mutatkoztak. Az alsó két 
négyzetben a jellemző, dunai vízi mohaegyüttes tagjainak részvételi aránya a mohaegyüttesben az utóbbi 
években állandósult a referencia Medvei négyzethez hasonló szinten. Az ásványrárói transzektben a szin-
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te állandóan fennálló beiszapolódásnak köszönhetően a mohavegetáció borítása jelentősen csökkent. A 
beiszapolódásnak köszönhető moha borítás csökkenés 2009-ben csak az alsóbb négyzetekben  jelentke-
zett. Az ásványrárói transzekt fajösszetételében még mindig nagy szerepet kapnak a jellemző, dunai vízi 
mohaflóra tagjai, de a Hgyroamblystegium fluviatile jellemző dunai vizi faj mennyisége erősen csökkent, 
mert talán ez a faj a legérzékenyebb a beiszapolódásra. 

2009-ben a hullámtéri ágakban a regisztrált fajszám általában a hosszú évek átlagának megfelelő volt. A 
mohaborítás csökkenő tendenciát mutat. A vízigény spektrumok alapján az idén minden ágban csökkent 
a száraz körülményekhez alkalmazkodott fajok (W1-W3) aránya, valamint az Ásv-m ágat kivéve csökkent 
vagy stagnált a tavalyihoz képest a nagy vízigényű fajok (W7-W11) aránya is. Ennek értelmében minden-
hol nőtt a közepes vízigényű, mesophil fajok részvétele a fajösszetételben, ami nem kedvező irányú válto-
zás egy folyó vízi környezetben. A szárazabb körülményekhez alkalmazkodott fajok térvesztése viszont 
kedvező folyamat. A vizsgált ágak közül csak az Ásv-m ágban jobb a nagyobb vízigényű fajok aránya az 
1991-92-es alapfelméréskor regisztráltakahoz képest, mindenhol máshol ez az érték messze elmarad az 
alapfelmérés arányaitól.  

Az életforma-spektrumok változása mindenhol a kolonista (C) fajok arányának csökkenését mutatja. 
Összességében elmondható, hogy 2009 stabil körülményeket biztosított, diszturbanciákban szegényebb 
volt, mint a megelőző 3-4 év. 

A 2009-es jelentés letölthető a következő címről: 

http://www.buczko.eu/szigetkoz/HidrobotanikaiMonitoring2009.pdf 
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A ZOOLÓGIAI MONITORING 2009. ÉVI EREDMÉNYEI 

Összeállította: 

Gubányi András és Mészáros Ferenc 

Magyar Természettudományi Múzeum 

A 2009 évben végzett vizsgálatok a puhatestűekre, a vízi makrogerinctelenek VKI szempontú vizsgálatá-
ra, a szitakötőkre, a futóbogarakra és a lepkékre terjedtek ki. 

A szigetközi szárazföldi és mocsári puhatestűek monitoringja keretében ebben az évben ismételten há-
rom, reprezentatív, védett oldalon lévő élőhely, egy ártéri élőhely és a Dunapart egy reprezentatív pontjá-
nak malakológiai felmérésére került sor.  Az előző évhez hasonlóan megállapítható volt, hogy a régi ártéri 
erdő (1) szárazföldi csigáinak mennyisége ingadozó ugyan az egyes években, de romló tendenciát nem 
mutat, és a fauna folyamatosan elég változatos. A védett oldali, száraz erdők (2) reprezentánsában, a 
rajkai Felső-erdőben kapott adatok az ilyen erdők csigafaunájának stabilitását mutatják. A védett oldal 
vizes élőhelyein (3) (pl. Novákpuszta és Arak) élő molluszkák állományainak változatossága meghaladja a 
száraz erdők faunájának változatosságát, de nem éri el az ártéren tapasztalt változatosságot, és a helyi 
viszonyoktól függően ingatag. Ezeken az élőhelyeken élő fauna feltehetőleg sérülékeny. Novákpusztán a 
monitorozott élőhely gyors degradációja várható a fák kidőlése miatt. A Duna-part (4) jelenlegi vonalában 
lévő, keskeny, fiatal – erősen bokrosodó – erdősáv továbbra is nagyon változatos, stabil malakofaunát 
tart el, amelynek szerepe lehet a más területeken megfogyatkozott állományok regenerálásában az idő-
szakosan bekövetkező áradások segítségével.  

A rezervoár élőhelyek fontosságát idén egy sajátos vízfelület, a lipóti Termál-tó bizonyította, amelyről be-
bizonyosodott, hogy egy ritka csiga élőhelye annak ellenére, hogy invazív fajok is megtelepedtek benne. A 
vízi csigák jó kolonizáló és túlélő képességét bizonyította idén az Ancylus fluviatilis, amely nagy tömegben 
elszaporodott az Öreg-Duna dunaremetei szakaszán. Mindez megerősíti eddigi vélekedésünket, hogy a 
Szigetköz malakofaunája továbbra is regenerálódásra képes, és több terület kedvező irányba történő 
változása esetén az élőhelyek  benépesülése várható.  

A vízi makroszkópikus gerinctelen fajegyüttesek VKI szempontú értékelése négy mellékágat érintettek, 
melyek közül Gazfűi-Holt-Duna dunaszigeti és a Mosoni-Duna dunaszegi szelvénye általunk az elmúlt 
években rendszeresen monitorozott szelvények, míg a dunaszigeti Görbe-Duna és a Cikolai-ág mellékága 
újonnan monitorozott vízterek voltak. A mintavételi eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált mellékágak 
szelvényeinek vízi makrogerinctelen faunája szignifikánsan különbözik (p<0,05; KW=9,462; Df=3) az 
átlagos fajszám tekintetében. A teljes fajegyüttes denzitásában térben különbségek statisztikailag nem 
igazolhatók (p=0,681; KW=5,744; Df=3), bár az egyedsűrűség a Görbe-Dunán feltűnően kevés. Utóbbi 
szelvényben azonban a Corophium curvispinum és a Dikerogammarus fajok denzitása nagy volt, így az 
egyedsűrűség átlaga nem tért el a többi szelvénytől. Térben jelentős különbség tapasztalható, a típus-
specifikus karakterfajok számában, ugyanis a karakterfajkészlet szignifikánsan eltér (p<0,05; KW=7,882; 
df=3), ellenben a karakterfajok denzitása nem szignifikáns. A markáns különbséget az okozta, hogy a 
Görbe-Dunán számos karakterfaj (Anabolia furcata, Anodonta anatina, Glossiphonia verrucata, Gomphus 
vulgatissimus, Gyraulus albus, Lestes viridis, Lithoglyphus naticoides, Musculium lacustre, Pisidium 
henslowanum, Pisidium subtruncatum, Pisidium supinum, Valvata piscinalis) hiányzott, miközben ezek a 
fajok a többi mellékági szelvényben megtalálhatóak voltak. A védett, ill. Natura 2000 fajok tekintetében 
eltérés tapasztalható mind a fajszám (p<0,05; KW=8,339, df=3), mind az egyedsűrűség (p<0,05; 
KW=8,194, df=3) tekintetében. A páronkénti összehasonlítás azt mutatta, hogy a fajok denzitása szignifi-
kánsan (p<0,05) különbözik a Mosoni-Duna dunaszegi szelvénye és a dunaszigeti Görbe-Duna szelvények 
között. A vizsgált mellékágak 2009. évi tavaszi, kora nyári időszakban végzett felmérési eredményei azt 
mutatják, hogy az egyes szelvények ökológiai állapota tág határok között mozog. Legjobb állapotúak a 
Cikolai-ág és a Mosoni-Duna dunaszegi szelvényei voltak. Ezekben minden esetben jó ökológiai állapotot 
tapasztaltunk Közepes állapot jellemezte a Gazfűi-Holt-Duna dunaszigeti szelvényét, míg a a dunaszigeti 
Görbe-Duna mintavételi területe gyenge állapotú volt. 

A szitakötőket tekintve a Szigetköz hazánk leghosszabb ideje évenként monitorozott területe (1992-
2009). Eddigi munkánk alapján a Szigetközből 53 faj került elő (51 lárva/exuvim, 52 imágó), s 2 olyan 
van (Calopteryx virgo, Onychogomphus forcipatus) melyet mi nem fogtunk. A különböző víztípusok 
fajegyüttesei eltérően alakultak az őket érintő beavatkozások hatására: A hullámtér és a mentett oldal 
sekély és mély kavicsbánya tavainak faunájában nem történt számottevő változás. A Parti-erdő keleti 
lápja faunájának alakulása sem függ az elterelés és az azt követő vízpótlás hatásától, sokkal inkább az 
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adott év csapadékviszonyaitól, illetve a közvetlen környezetében végbemenő változásoktól (pl.: erdőirtás). 
A Mosoni-Dunán a megnövekedett vízmennyiség nem befolyásolta a folyóvízi fauna összetételét. Viszont 
a vízpótlás érdekében biztosított többletvíz a terület jellegzetes, lassan áramló, sodrásmentes részekben 
bővelkedő, dús növényzetű vizeit (Gazfűi-holt-Duna, Nováki-csatorna, Zsejkei-csatorna, Lipóti-csatorna) 
drasztikusan átalakította. Az állóvizekre jellemző gazdag fauna értékes elemeinek száma lecsökkent, 
helyettük folyóvízi, illetve tág tűrésű fajok megjelenése volt megfigyelhető, több esetben a fajszám csök-
kenésével. Bár néhány esetben az utóbbi évek enyhe javuló tendenciát mutatnak, az elterelést megelőző 
állapot visszaalakulására kevés az esély. 

A futóbogár fauna monitorozása talajcsapdák alkalmazásával Lipót térségében három mintavételi helyen 
történt. A vizsgálatok során előkerült 40 faj zöme országszerte elterjedt és gyakori, esetleg helyenként 
közönséges. Az Agonum fuliginosum és a Platynus livens a háborítatlan, jó vízellátottságú füzesek, puha-
faligetek lakója. E két faj általában sehol sem gyakori. Szintén a füzes és a jó vízellátottság indikátora a 
borostyánfutó (Epaphius secalis), a szurkos ligetfutó (Patrobus atrorufus), a kaszás futó (Stomis 
pumicatus), a ligeti kisfutó (Agonum micans) és a sötétcsápú bűzfutó (Chlaenius nigricornis). Kiszáradási 
folyamatot jelez a közönséges közfutó (Amara similata) és a lapos futonc (Licinus depressus). Viszonylag 
ritka folyóparti faj a Lasiotrechus discus. Védett, de nem ritka faj a mezei futrinka (Carabus granulatus), 
melyből a vizsgált helyszíneink közül csak a füzesben került elő egyetlen példány. 

A 2009. év folyamán a szűkített költségvetés miatt a lepkék terepi vizsgálatára nem került sor, az eddigi 
eredmények összegzése történt meg. A monitoring-időszak adatainak elemzése arra utal, hogy a 
patkányosi mintaterület nádas-bokorfüzes állományában 1996-tal kezdődően megindult egy jelentősebb 
faunaátalakulás, mely az első két vizsgálati évvel összevetve fajszámnövekedéssel járt, ugyanakkor a 
nádasra jellemző fauna részvételi arányának csökkenésében mutatkozik. A faunakép összességében egy 
mezofil rét és egy szegélyező ligeterdő viszonylag szegényes faunájának jellegzetességeit viseli, néhány 
kifejezetten nedvességkedvelő, erősen specializált faj (pl. Asthena anseraria, Macrochilo cribrumalis, 
Diachrysia zosimi, Acosmetia caliginosa) jelenléte mellett. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az összkép 
egyre kevésbé karakterisztikus: ha csupán az utolsó két vizsgálati év fajjegyzékét tanulmányozzuk, a faj-
kompozícióból még az sem világlik ki egyértelműen, hogy egy (valamikor, illetve időszakosan) kifejezet-
ten nedves élőhelyen végzett vizsgálatsorozat adatait elemezzük! A kisszámú határozottan nedvesség-
igényes faj jelenléte inkább az ilyen élőhelyek nem túlságosan közeli jelenlétére utalna, míg a néhány 
nádlakó, illetve a puhafaligetekre jellemző fűz-és nyárfogyasztó fajok többsége telepített nyárligetekben 
is rendszerint előfordul. 
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A TALAJVÍZ UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA A RAJKA-SZAP 
DUNA SZAKASZON 

Scharek Péter1 - Don György2 – Novák Brigitta3 - Pentelényi Antal4: 

Magyar Állami Földtani Intézet 

A Magyar Állami Földtani Intézet 2009. évben is megbízást kapott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
tériumtól a "Földtani monitoring hálózat működtetése és az adatok értékelése a Szigetközben" című 
feladat elvégzésére.  

Az év elején tartott témamegbeszélés után az előző évivel azonos volumenű munkára kaptunk megbízást. 
E szerint kezdtük el a munkát. 2009. március 25-én az éves kutatási keretünk 2/3-ad részét zárolták. Ez 
alapján csak a minimális terepmunkát, a terepi műszeres vizsgálatokat, valamint a rutin laborméréseket 
tudtuk elvégezni. Átadott éves jelentésünk tartalmazza a 9 aktuálgeológiai megfigyelő ponton észleltek 
leírását, fotódokumentációját is. 
 

 
1. ábra A Magyar Állami Földtani Intézet megfigyelő pontjai a Szigetközben 

 
Az 1994 óta folyó monitorozás célja a megváltozott vízmegosztási, vízállási, vízdinamikai és mederállapot 
viszonyok között, a medren átszivárgó víz minőségében bekövetkező változások nyomon követése. Ennek 
módszere a négy állandó telepítésű kút mellett az un. parti-medri szondák leverésével elért, mederfené-
ken átszivárgó víz vizsgálata mellett az élő, felszíni víz egyidejű vizsgálata. A vízkémiai eredmények ösz-
szevetéséből következtethetünk a mederaljzat vízminőséget befolyásoló hatásának jellegére és mértéké-
re. 

Jelen rövid összefoglalóban a 4 (Dkl-1, Dkl-4, Dkl-6, Dkl-7 jelű) vízminőségi megfigyelési céllal készült 
fúrás adataiból levonható következtetéseket mutatjuk be. Bővebb áttekintésre az előadásban lesz mód. 

A fúrt kutak vízminőségében  észlelt változások alapján levonható következtetések 

Az 1995-ben létesített kutakból immár 14½ év vizsgálati adataira támaszkodva a változásoknak bizo-
nyos trendjei kijelölhetők. Sorra véve a legfontosabb mutatókat ill. alkotókat: 

                                                 
1 scharek@mafi.hu 
2 dongy@mafi.hu 
3 novak@mafi.hu 
4 pentelenyia@mafi.hu 
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A mintázásnál mért vízhőmérséklet adatok (2. ábra) mutatják a kapcsolat szorosságát a felszíni, beszi-
várgó vízzel. A két sekélymélységű (10-14 m között szűrőzött) kút (Dkl–1 és Dkl–4) alig csillapítva közvet-
lenül az évszakos hőmérsékletváltozást mutatja. Ez azt jelenti, hogy egy-két hétnél nem tart tovább a 
felszíni víz kútba jutása. A felszín alatti vizek áramlásánál (a Szigetközben), a beszivárgást követően, ta-
pasztalataink alapján, mintegy három év kell az eredeti beszivárgási hőmérsékletek elsimulásához, a 
mélységnek megfelelő átlaghőmérséklet kialakulásához. A Dkl-6 fúrás hőmérséklet adatai (44-48 m 
között szűrőzve), jelentősen csökkent amplitúdóval, de még őrzik az évszakos változások hatását, a csú-
csok eltolódása 1¼ vagy 2¼ év áramlási időt jelezhetnek (trendjében 0,1-0,2 °C-nyi emelkedés figyelhe-
tő meg). A Dkl–7 (44-48 m között szűrőzve) görbéje már nem jelzi az évszakos változást, egy méréstől 
eltekintve 10-12 °C mozognak az értékek, valószínűleg három évnél hosszabb áramlási idővel számolha-
tunk. A távoli tápterület, az erőmű tározó tere, beszivárgási, vízminőségi, így hőmérsékleti adatait nem 
ismerjük.  

 

2. ábra. A Dkl–1, Dkl–4, Dkl–6 és Dkl–7 kutak vizének mintázáskori hőmérséklete 

A nitrát-tartalom változása (3. ábra) a legérzékenyebb jelzője a beszivárgási (átszivárgási) viszonyoknak. A 
meder állapotában bekövetkező legkisebb változásokra (pl. kontaminációra) is reagál. A reduktív viszo-
nyok kialakulását, a denitrifikáció intenzitását a nitrát-tartalom csökkenése jelzi. A vizsgált időinterval-
lumban a Duna víz nitrát-tartalma kb. 1 mg/l-rel csökkent. A Dkl-1 kútban a nitrát mennyisége a monito-
rozás megkezdésekor közel állt a Dunában észlelthez. Ezt követően folyamatosan csökkent a mennyisé-
ge, a Duna vízénél erőteljesebben csökkenő jelleget mutatva. Azaz a meder korábban növekvő kontami-
nációja az utóbbi két évben stabilizálódott, a redukció erőteljesen működik, és az évszakos változás amp-
litúdója igen kicsivé vált. A Dkl-4 kútban a nitrát-tartalom folyamatosan magas, alig kisebb a Duna víznél, 
ez a beszivárgási feltételek jó állapotát jelzik, a redukciós folyamatok kis mértékűek. A kútba kerülő víz 
nitrát-tartalma negyedik éve csökken bár az évszakos változás megmaradt. Különös jelenséget mutat a 
Dkl-6 kútban a nitrát tartalom változása, az évszakos amplitúdó változás meghaladja (a maximumok) a 
korábbit, csökkenő Duna víz nitrát-tartalom mellett. A maximumok megnövekedése nem közvetlenül 
dunai eredetű nitrátos vízzel keveredés okozhatja, denitrifikálódásra utaló jel nincs. A Dkl-7 kútban 
ugyancsak emelkedő trendű a nitrát-tartalom, de abszolút értékben a Duna vízé alatt marad, a trendszerű 
emelkedés ez esetben a folyamatosan javuló (kevésbé reduktív) beszivárgási feltételek kialakulását jelzi, 
vagy egy kis mennyiségű nitrátos víz hozzákeveredésével kell számolnunk, ebben az esetben a gyenge 
redukció is megengedhető. A gyengén jelentkező évszakos változás hosszabb (2 éves?) beszivárgási időt 
jelez. 
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3. ábra. A Dkl–1, Dkl–4, Dkl–6 és Dkl–7 kutak vizének nitrát-tartalma  
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TALAJNEDVESSÉG MÉRÉSEK ÉS A GYOMVEGETÁCIÓ VIZSGÁLATA, 2009 

Koltai Gábor, Pinke Gyula 

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

A talaj nedvességtartalmának mérése 

A talajok nedvességtartalmát a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
karának Szigetköz Kutatási Központja 2009-ban 19 állomáson mérte, melyekből 5 a Duna hullámterében 
található. 

A szigetközi talajnedvességmérő hálózatból a fenékküszöb feltételezett hatásterületébe esők közül 14 
mérőhely került a magyar-szlovák adatcserébe. Az adatállományt adatcserére alkalmassá tesszük, érté-
keljük és összeállítjuk a témakör éves nemzeti jelentését. 

A T-01 – T-14 talajnedvesség mérő helyekhez 2008-ig fenológiai megfigyelések tartoztak. 2009-ben a 
földhasználók segítségével végeztük el a talajvíz és talajnedvesség termést befolyásoló hatásának értéke-
lését. Agrotechnikai és más biotikus és abiotikus tényezők szerepét figyelembe vettük.  

A talajok nedvességtartalmának mérése az időjárási körülmények alakulása és változása, valamint a 
talajvíz befolyásoló szerepének meghatározása céljából történik. Mért paraméter: talajnedvesség (térfo-
gatszázalék). Mérési gyakoriság: februárban, márciusban, áprilisban, októberben és novemberben havon-
ta 1 mérés, május – szeptember között havonta két mérés (évente összesen 15 alkalom). 

A rendszeres mérésekkel kimutattuk a talajnedvessség éves váltakozását, a talajvíz nedvesítő hatását. 
Sorozatméréssel kimértük, hogy az árhullám miatt megemelkedő talajvíz mennyi nedvességtartalom 
növekedést okoz. A felemelkedő majd lesüllyedő talajvíz a talajt a szabadföldi vízkapacitásig feltölti. 

2009-ben a tenyészidőszakon kívüli csapadékmennyiség összege (269 mm) a sokévi átlag több mint 
másfélszerese. Április nagyon száraz, június nagyon esős volt. A talajvíz szintje a márciusban az elterelt 
Duna-szakasz hatásterületén a főmederhez közel 40, attól távolabb (például a T-12 és T-20 mérőhelyek-
nél) 10 cm-rel volt magasabb, mint 2008. márciusában. A talajvíz az elterelt Duna-szakasz hatásterüle-
tén, a Szigetköz 1850-1810 fkm közötti részén, júliusban volt a legmagasabb, mintegy fél méterrel ma-
gasabb, mint 2008-ban. 

A talajok induló nedvességkészlete magasabb volt, mint 2008-ban. Áprilisban a csapadékhiány miatt a 
felső talajrétegekben megindult a nedvességfogyás. A felső talajrétegek nedvességtartalma az intenzív 
vegetáció és a csapadékhiány miatt május végére - június elejére nagyon lecsökkent. Ekkor mértük a 
legalacsonyabb nedvességtartalmakat. A legmagasabbakat általában július elején: a júniusban kissé 
késve érkező csapadék helyreállította a talajok nedvességkészletét. Ettől kezdve a vegetációs időszakban 
folyamatos volt a nedvességfogyás. A mély talajrétegek nedvességtartalmát a tavalyinál magasabb talaj-
vízszintek határozták meg. A legmagasabb értékeket július elején mértük az árvíz hatására. A T-04 és T-
16 mérőhelyek 0-100 cm közti rétegeinek átlagos nedvességtartalma ekkor 29 és 32 térfogatszázalék 
volt. A 2009. évben a talajvíz közvetlen nedvesítő hatását 14 esetben (2008-ban 10) tudtuk kimutatni. 
Közvetett nedvesítést 4 esetben mértünk (2008-ban 7). Nem tudtuk kimutatni 1 esetben (2008-ban 5). A 
nedvesített területek egy részénél a nedvesítő hatás csak időszakos volt. 

2008. októbertől 2009. márciusig (a klasszikus tenyészidőn kívül) Mosonmagyaróváron 269 mm, 2009 
áprilisban 5 mm csapadék hullott. 2009. októbertől 2010. márciusig 219 mm, 2010 áprilisban 76 mm. A 
talajok induló nedvességkészlete a vegetációs időszak kezdetén alacsonyabb volt, mint 2009-ben, de az 
áprilisi csapadéktevékenység a nedvességhiányt megszüntette. A példaként bemutatott T-04 helyen 
2009. március végén a fölső 100 cm átlagában a nedvesség mennyisége 28 tf%, 2010-ben 25, a T-16 
helyen 25 és 24 tf%. A különbségek a műszerek méréshibáján belül vannak, a trendet mutatják. 

Együttműködésünk folyamatos Rajkai Kálmán professzorral (MTA TAKI) és a Szlovák Tudományos Aka-
démia Hidrológiai Intézetével. A mérések adatainak értékeléséhez szükség van újabb talajvizsgálatokra, 
kalibráló mérések elvégzésére, további célirányosan kihelyezett mérőhelyek kialakítására. A több mint 
tizenöt éves műszerek leváltása a közeljövőben szükséges lesz. Megbízhatóságuk csökkent, alkatrészek 
nem kaphatók a javításukhoz. 
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A Szigetköz 2009. évi gyomvegetációja 

A gyomnövényzet összetétele alkalmas arra, hogy jelezze a talaj (mezőgazdasági szempontból is nagyon 
fontos) vízellátottságának mértékét. A 2009-es évben a csökkentett kutatási támogatás következtében a 
talajnedvesség-mérő helyek közvetlen környékére korlátoztuk a szántóföldi gyomvegetáció vizsgálatát. 

2009 júniusában kiválasztottuk azt a tíz mérő-kutat, melyek közvetlen környezetében szántóföldi műve-
lést folytattak. A szántókon a kutak 100m-es körzetében kijelöltünk egy 50m2-es mintateret, ahol a 
gyomfajok borítását közvetlen %-os értékben megbecsültük. A vizsgált kultúrnövények a következők vol-
tak: őszi búza, tavaszi árpa, őszi káposztarepce, fehér mustár, kukorica, uborka. Az átlagos W indikátor 
értékek kiszámítása a fajok borítási értékeinek súlyozásával készült a következő képlettel (DIERSCHKE 
1994 nyomán): mZstet = Σ (Z x D%) / ΣD%, ahol; Z = indikátorérték (Zeigerwert, SIMON 2000 nyomán), D% 
= a százalékban kifejezett borítás. 

A tíz felvételi ponton összesen 69 gyomfajt regisztráltunk, melyek közül a következő gyomfajok szerepel-
nek a borítási sorrend első 10 helyén: Papaver rhoeas, Elymus repens, Cirsium arvense, Convolvulus 
arvensis, Chenopodium album, Equisetum arvense, Ambrosia artemisiifolia, Mercurialis annua, 
Phragmites communis, Consolida regalis. A vizsgált mintatereken a gyomok összborítása 16% és 64% 
közötti értékeket mutatott. Az átlagos W indikátor értékek 4,06 és 5,92 között vannak. Ezen adatok alap-
ján, a gyomnövényzet összetétele azt tükrözi, hogy a T-06 mérőhely közelében a legszárazabb, míg a T-10 
mérőhelynél a legnedvesebb a termőhely. 
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ADATRENDSZEREK, ELEMZÉSEK, HONLAPOK 

Hajósy Adrienne - Szalai József 

MTA Szigetközi Munkacsoport 

A Duna elterelését követő környezeti változások megfelelő mintavételezési gyakoriságú, megbízható és 
reprezentatív adatrendszerek felhasználásával értékelhetők. A megalapozott értékelés további feltétele 
hasonló minőségi és mennyiségi paraméterekkel jellemezhető adatállományok megléte, mind a beavat-
kozást – a Duna elterelését – megelőző, mind pedig az azt követő időszakból. Mérési adatok utólag nem 
pótolhatók. A lehető legnagyobb időbeli felbontású adatsorok építése és megőrzése újabb, nagyobb adat-
igényű, a folyamatok belső szerkezetét feltárni képes matematikai eljárások, numerikus modellek alkal-
mazását teszi lehetővé. 

A Szigetköz természeti értékeinek és környezeti változásainak kutatásairól könyvtárnyi anyag született az 
elmúlt huszonöt évben. A szigetközi környezeti monitoring adatainak, kutatási jelentéseinek és összefog-
laló értékeléseinek áttekintését jelentősen könnyíti, hogy általánossá vált az elektronikus tárolás és köz-
zététel. Az évek során számadatokból, értékelésekből, jelentésekből, könyvekből, térképekből és fényké-
pekből álló adatbázis gyűlt össze, egy része az interneten is hozzáférhető. 

1. A folyamatosan bővülő adatbázis a következő információ-csoportokat tartalmazzák:    

- Nem élő környezet 

-- a Szigetközi Hidrológiai Adatbázis, a terület összes víztípusának adatait átfogó tematikus gyűjte-
mény, amely a régebbi időkben a VITUKI, az utóbbi közel harminc évben a területileg illetékes 
vízügyi igazgatóság, az ÉDUKÖVÍZIG vízrajzi mérési adatainak, információinak integrált adatbázi-
sa, a Magyar Hidrológiai Adatbázis (MAHAB) és kapcsolódó részei felhasználásával. 

-- a MÁFI kutatóinak földtani adatbázisa, különös tekintettel a felszín alatti vízkészletet érő hatások 
vizsgálati eredményeire, 

-- a NYME kutatóinak talajnedvességre és termőképességre vonatkozó adatai, 

-- légifelvételek, a VITUKI Argos Stúdió tematikus térképei. 

- Élő környezet 

Erdészeti, florisztikai, hidrobiológiai, hidrobotanikai és faunisztikai monitoring mérésekből és megfi-
gyelésekből álló adatbázis, melynek egyes részei beépülnek a szigetközi vízpótlás közös, magyar-
szlovák monitoringjába. 

2. Környezeti adatokat és értékeléseket tartalmazó tanulmányok  

Ide tartoznak az intézmények éves kutatási jelentése mellett, az MTA munkacsoport munkájának ered-
ményeit összegző könyvek, konferencia-kiadványok, tanulmányok. Néhány könyv címe: 

- Magyar Tudományos Akadémia: Szigetköz - környezet- tudományi kutatások, környezeti állapot, 
ökológiai követelmények, Budapest, 1993, 145 oldal 

- Expert Group of the Hungarian Academy of Science: Environmental Risks and Impact Associated 
with the Gabvikovo-Nagymaros Project, Budapest, April 1994, p.191  

- Expert Group of the Hungarian Academy of Science: Studies on the Environmental State of the Szi-
getköz after the Diversion of the Danube, Budapest, 1997, p. 131 

- MTA Szigetközi Munkacsoport: A Szigetköz környezeti állapotáról, Budapest, 1999, p.202. 

- MTA Szigetközi Munkacsoport: A Szigetközről és a bős-nagymarosi ügyről, Budapest, 2007, p.51. 

3. Kapcsolódó anyagok 

Közéjük tartoznak a bős-nagymarosi ügy hivatalos magyar állami anyagai, köztük a hágai ítélet joganya-
ga. Tekintve, hogy a nyolcvanas évek végétől környezeti kérdések is befolyásolták az állami döntéseket, 
ezek a gyűjtemények tükrözik a környezettudományos adatok és értékelések felhasználását a döntésho-
zatal folyamatában. 
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* * 

Az adatbázisok és értékelések nyilvánosságát két honlap, a www.szigetkoz.biz és a www.szigetkozi-
monitoring.hu biztosítja. Az adatbázisok a Google Earth közösségbe illesztett térinformatikai rendszerben 
is tanulmányozhatók. 

A bősi vízlépcső környezeti következményeiről mára már sok ismeret gyűlt össze. A rehabilitációs tervek-
hez szükséges modellszámítások megalapozásához, a változások várható alakulásának prognózisához 
jelenleg nagyszámú adat áll rendelkezésre.  

A szigetközi környezeti monitoring támogatása 2009-ben a töredékére csökkent. A terepi mérések és az 
adatgyűjtés kényszerű csökkentése az adatsorok megszakadásához, a prognózisok bizonytalanságának 
növekedéséhez vezethet. A prognózis hibájának várható növekedését szemlélteti a talajvízszint csökke-
nés és a természetes állapottól való eltávolodás kvantitatív összefüggését reprezentáló idősor alakulása. 

 

 

 

Az ökológiai szempontú értékelés fontos 
tényezője a vízhiány - köztük a talajvíz-
szint-csökkenés - időtartama. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy néhány vege-
tációs időszak vízhiányának következ-
ményeit az ártéri ligeterdők élővilága 
még tudná korrigálni, ha visszatérne a 
természetes vízjárás. Az idő múlásával 
azonban az esély egyre csökken, egyre 
közelebb kerül az az időpont, amelytől 
kezdve a káros folyamatok már nem 
fordíthatók vissza. 
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