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A vízi makroszkópikus gerinctelen 

közösség mennyiségi viszonyainak 

alakulása a Szamos folyón  

Raporturile cantitative ale comunităţii 

de nevertebrate acvatice şi evoluţia 

acestora pe r. Someş          

Kiss Béla 

(BioAqua Pro Kft) 

 

 

  széles taxonómiai sprektum-spectru taxonomic larg 

  eltérő életmenet stratégia (vízi, amfibikus)-strategii diverse de convieţuire  (acvatic, 

amfibian ) 

  minden víztértípusban megtalálhatók-se regăsesc în orice mediu acvatic 

  életforma-típusok széles skálája-scală diversificată de forme de viaţă 

  habitat-preferencia sokszínűsége-habitat preferenţial divers 

  különböző hosszúságú generációs idő (nem pillanatnyi  állapotot mutat)- 

perioade de generaţii de  durate variabile (nu descrie o situaţie momentană) 

  fenológiai sajátságok – caracteristici fenologice specifice  

  táplálékhálózatban betöltött változatos szerep- caracterul divers în cadrul lanţului 

trofic 

  vízminősítési gyakorlatban betöltött fontos szerep-caracter important în definirea 

calităţii apei 

  kiváló indikátorok (szennyezések az állatok morfológiai bélyegei között szoros 

kapcsolat van (pl. asszimetria))- excelenţi indicatori (fenomenele de poluare au un 

rol în definirea morfologiei animalelor de ex. asimetrie) 

  védett, fokozottan védett és az Élőhelyvédelmi Irányelv hatálya alá eső fajok-sunt 

specii protejate care intră sub incidenţa Directivei Zonelor Protejate 

Feltételezett kapcsolat a folyó mérete és a folyóvízi 

társulások szerkezeti és funkcionális 

tulajdonságainak fokozatos elmozdulása között—

Legături presupuse între dimensiunile cursului de apă 

şi asociaţiile acvatice, structura şi caracteristic ile 
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A fő funkcionális táplálkozási csoportokba 

tartozó fajok számának megoszlása  a Felső–

Tisza/kavicsos szakaszán-Repartiţia diverselor 

specii principale funcţie de modul de hrănire pe 

cursul superior al r. Tisa  

A fő funkcionális táplálkozási csoportokba tartozó 

fajok számának megoszlása  a Közép–és Alsó–

Tiszán-Repartiţia diverselor specii principale 

funcţie de modul de hrănire pe cursul mijlociu şi 

inferior al r. Tisa 

 

Célkitűzés-

Scopuri 

- VKI elvárásaival harmonizáló mennyiségi mintavétel kijelölt mintavételi 

egységekben- Prelevare de probe în concordanţă cu prevederile Directivei 

Cadru privind Apele  

- a vízi makrogerinctelen közösség denzitásának becslése eltérő fenológiai 

időszakokban- estimarea densităţii populaţiei de nevertebrate acvatice în 

diverse perioade fenologice 

- a felmérések során előkerült MZB taxonok besorolása táplálkozási 

típusokba-clasificarea taxonilor de macrozoobentos identificate în cadrul 

cercetărilor după modul de hrănire  a acestora 

- biotikai adatszolgáltatás adatbázisból  -furnizare de date  biotice din baza 

proprie de date 

MZB mintavételi helyek összesen- Puncte de prelevare 

pentru macrozoobentos: 12 

(8 Románia, 4 Magyarország)  

(8 în România, 4 înUngaria) 

Mintavételi időszak-Perioada de prelevare: 

• tavasz: 2012. május 05-22. –primăvară 05-22 mai 

2012 

• nyár: 2012. augusztus 15-17.  - vară 15-17 august 

2012  
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AQEM 

Mintavétel és feldolgozás-Prelevarea 

probelor şi prelucrarea datelor 

Mintavételi módszer: AQEM protokoll módosításával kialakított 

NBmR vízi makrogerinctelen mintavételi protokoll  

Metodă de prelevare  ː Protocol de prelevare nevertebrate 

acvetice NBmR în urma modificării protocolului AQEM 

„Kick and sweep” technikán alapuló kvantitatív eljárás, - 
Metodă cantitativă bazată pe tehnica „Kick and sweep”  

Súlyozott multihabitat típusú mintavétel (15 replikatum/site)-
Prelevare cu greutate  multihabitat cu minim 15 
replici/site 

Területegységre kvantifikált 25x25 cm/replikatum,-
Cuantificare după suprafaţă 25x25 cm/replici 

Részletes terepi jegyzőkönyv-Proces verbal de prelevare 
amănuţit 

Viszonylag gyors, kis eszközigényű módszer-Este o metodă 
relativ rapidă şi necesită puţină aparatură 

Válogatás, almintázás terepen-Prelevarea probelor se pşoate 
face pe teren 

Gastropoda, Bivalvia, Hirudinea, Malacostraca, 
Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Heteroptera, 
Coleoptera és Trichoptera taxonok párhuzamos 
vizsgálata lehetőleg fajszintű határozása – Determinarea 
paralelă a taxonilor la nivel de specii  

Adatbázisból (Oracle) történő adatszolgáltatás-Furnizare de 

date din baza proprie de date 

• az egyes aljzat-típusokat, azok egymáshoz viszonyított aránya 
• kisvízfolyások 250 méter 
• folyók és folyamok 500 méter 
• a lejárt szakasz nem eshet különleges hidromorfológiai módosítással 

érintett mederszakaszra (pl.: hídszelvény, partvédőmű), kivétel ha az 
ilyen jellegű szakaszok kifejezetten jellemzőek a víztestre 

• a bejárás során rögzíteni kell az élőhelyre jellemző háttérváltozókat 
• kisvízfolyások esetében 3x10 méter 
• folyók és folyamok esetében 3x20 méter 
• az aljzat-típusok aránya (5-5 AQEM típusú replikátumot - 3 diszkrét 

minta (összesen 15 replikátum)) 
• 0,95 mm standard lyukbőségű, kisebb öblű háló (eltérés az AQEM-től) 
• terepi válogatás (eltérés az AQEM-től) 
• az összes makroszkópikus gerinctelen egyedet ki kell válogatni (ha egy-

egy taxonból a mintánkénti egyedszám meghaladja a 200 
individum/minta értéket alminta) 

• a taxononként szétválogatott mintákat felcímkézett (AQEM által előírt) 
üvegfiolákban kell tárolni, majd specialistákkal feldolgoztatni. 

 

Dombvidéki és hegylábi durva mederanyagú kis és 

közepes folyók-Cursuri de apă din zona de dealuri şi 

câmpii cu volum scăzut de sedimente  

 Durva mederanyagú kisfolyóink és a közepes folyók hegylábi szakasza-

Porţiunile montane ale râurilor 

 Folyami homoktól nagyobb frakcióméretű üledék-Sedimente mai 

grosiere decât nisipul 

 Akal (2-20 mm), microlithal (2-6 cm) dominancia-dominarea akal (2-20 

mm), microlithal (2-6 cm)  

 Sedimente psefitice şi psamitice 

 Erős áramlás-Curent puternic de apă 

 

 Összesen mintegy 67 karakterfaj-  

 în total 67 de specii caracteristice 

Jellemző élőhelytípusok a Szamosban, illetve az ezekhez kötődő 
MZB közösség-Biotopuri specifice din r. Someş şi comunităţile 

de macrozoobentos asociate 

Abiotikus aljzatok által meghatározott közösségek-Comunităţi determinate de 
habiatte abiotice  
Rheophil fajok dominanciája-Dominanţa speciilor de Rheophil 
Ásó fajok (Gomphidae, Ephemera lineata)-specii săpătoare 
Kapaszkodó (Heptagenidae, Zygoptera)-specii agăţătoare 
Rögzülő (Hydropsychidae)-specii care se fixează 

• A teknőszerű meder –Albie de râu sub formă de oală 

 Jellemző élőhelyei-Habitate caracteristice 

 Xylallal borított agyagos partfal-maluri de râu argiloase acoperite 

cu xylal 

 Akal – pszammal – argyllal átmeneti zóna –zonă de tranziţie akal -

psamitică 

 Akal – mikrolithal – mezolithal mederfenék-fundul cursului de apă 

din akal-mikrolithal-mezolithal 

 Áramlásnak kevésbé kitett öblök-golfuri protejate de curenţi 

puternici 
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Mederfenék és jellemző fajai-Fundul 

albiei şi speciile caracteristice 

• Folyamatosan erős áramlásnak kitett-Specii 

caracteristice curenţilor puternici 

• Jellemző faunaelemek-Specii ale faunei 

caracteristice 

 Potamanthus luteus  

 Paraleptophlebia submarginata 

 Hydropsyche spp.  

 Aphelocheirus aestivalis  

 Unio crassus 

 Heptageniidae 

 O. forcipatus 

 O. cecilia 

P. luteus       Th. danubialis P. marginata    Perlodes sp. H. contubernalis 

Microlithal-, mezolithal 
dominanciájú 

aljzat- Fund de apă 
dominat de 

microlithal,mezolithal 

Rhyacophila sp.             Ecdyonurus sp.      B. rhodani          O. forcipatus 

Akal – mikrolithalos 
mederfenék-Fund de 
apă akal-mikrolithal 

B. subnubilus                   Goeridae                 P. submarginata 

T. nebulosa    Gammarus sp.                   A. aesthivalis                  E. virgo 
Jellegzetes faunaelemek:-Elemente de faună specifice 
Gomphus vulgatissimus 
Calopteryx splendens 
Platycnemis pennipes 
Heptagenia spp. 
Baetis spp. Caenis spp.  
Aphelocheirus aesthivalis 
Hydropsyche spp.  
Polycentropodidae 
Limnephilidae 

Meredek mederszél-Mal abrupt 

• Argyllal pszammal dominancia-Dominare argilă psamitică 

• Jelentős xylal borítás (ágak, gyökerek)-Prezenţă importantă de 

xylal (crengi,rădăcini) 

• Szerves törmelék-Resturi organice 

Mederszél-Mal 

G. vulgatissimus               N. bimaculata     G. roeseli 

     E. vilnensis             H. contubernalis                 A. aestivalis 

Mederszél-

Mal 

P. pennipes                                  H. longicauda         C. splendens 

C. pseudorivulorum              E. ignita 

                               
B. pentaplhlebodes            H. flava   

Halesus sp.  
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Mederfal-mederaljzat átmeneti zóna-

Mal-albie majoră zonă de tranziţie 

• Keskeny sáv, 0,5-1m széles-Este o zonă îngustă cu o lăţime de 

0,5-1,0 m 

• Jelentős mennyiségű szerves törmelék, esetleg xylal-Cantităţi 

importante de depuneri organice, ocazional xylal 

• Kiemelt, jellegzetes faunaelemek:-Elemente principale de faună 

 Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia 

 Unio crassus, Unio tumidus, Unio pictorum 

 Ephemera lineata 

 Aphelocheirus aestivalis 

 Leptoceridae 

Mederfal-mederaljzat átmeneti 
zóna  

-Albia minoră fundul cursului 
de apă, zonă de tranziţie 

M. longicornis/niger                   E. lineata 

A. anatina                             G. vulgatissimus   O. cecilia 

Unio spp.  

Áramlásnak kevésbé kitett mederszakaszok, öblök- 

Zone neexpuse curenţilor puternici, golfuri 

  Finomszemcséjű üledékfelhalmozódás –Depuneri de 

sedimente fine 

 Szervestörmelék-felhalmozódás – Depuneri de material organic 

 Enyhe áramlás- Curenţi slabi 

 Jellemző faunaelemek- Elemente principale ale faunei 

 Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus 

 Anodonta anatina, Anodonta cygnea 

 Gomphus flavipes, G. vulgatissimus 

 Synanodonta woodiana 

 Ephemera lineata 

Áramlásnak kevésbé kitett 
mederszakaszok jellemző 

makroszkópikus vízi 
gerinctelen fajai – Speciile 

caracteristice de 
nevertebrate macroscopice 

acvatice în zonele cu 
curenţi mai slabi 

U. pictorum             U. tumidus          Anodonta sp.                    G. flavipes 

E. lineata   

S. 
woodiana   

A felmért szelvények természetvédelmi szempontból kiemelt 

jelentőségű makroszkópikus vízi gerinctelen fajai  

Speciile de nevertebrate acvatice inventariate protejate din punct de 

vedere al protecţiei mediului 

  Theodoxus transversalis C. PFEIFFER, 1828 védett -protejat Natura 

2000 

  Ophiogomphus cecilia (FOURCROY,1758) védett -protejate Natura 

2000 

  Onychogomphus forcipatus (LINNÉ,1758) védett-protejat 

  Ephoron virgo (OLIVIER, 1791)   védett-protejat 

  Oligoneuriella rhenana (IMHOFF, 1852) védett-protejat 

 Pseudanodonta complanata ROSSMÄSSLER, 1835 védett-protejat 

 Unio crassus RETZIUS 1788    védett Natura 2000-

protejat 

 Borysthenia naticina MENKE, 1845   védett-protejat 

 Astacus leptodactylus ESCHSCHOLZ, 1823  védett  Natura 2000-

protejat 

 Gomphus flavipes (CHARPENTIER,1825)  védett Natura 2000-

protejat 

 Gomphus vulgatissimus (LINNÉ,1758)   védett-protejat 

 Palingenia longicauda (OLIVIER, 1791)   védett-protejat 
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Funkcionális táplálkozási csoportok szerinti megoszlás-
Distribuţia grupurilor funcţie de  tipul de hrănire  

Funkcionális táplálkozási csoportok 

megoszlása fajkészlet alapján-

Distribuţia grupurilor de hrănire funcţie 

de specii 

Funkcionális táplálkozási csoportok 

megoszlása az átlagos 

egyedsűrűségek alapján 

Distribuţia grupurilor de hrănire funcţie 

de  densitatea indivizilor din specie 

A vizsgált folyószakaszok makroszkópikus vízi gerinctelen 

közösségének mennyiségi jellemzése 
Caracterizarea calitativă a nevertebratelor macroscopice 

cursurilor de apă analizate 
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