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• széles taxonómiai sprektum,

• spectrul taxonomic este larg

• eltérő életmenet stratégia (vízi, amfibikus),

• strategie al modului de viaţă diferit( aquatic s-au amphibian)

• minden víztértípusban megtalálhatók,

• se regăsesc în orice tip de apă( corpuri de apă)
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• életforma-típusok széles skálája,

• gamă variată a formelor de viaţă

• habitat-preferencia sokszínűsége,

• preverenţă fată de habitate foarte variabil

• különböző hosszúságú generációs idő (nempillanatnyi állapotot mutat),

• lungimea ciclul de viaţă foarte diferit ( nu arat ă un stadiu de moment)
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• fenológiai sajátságok,

• aspecte fenologice particulare

• táplálékhálózatban betöltött változatos szerep,

• funcţie( rol) variabil( ă) în networkul de nutri ţie

• vízminősítésigyakorlatban betöltött fontosszerep,
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• rol important în practica evaluarii calit ăţii al corpurilor de ape

• kiváló indikátorok (szennyezések az állatok morfológiai bélyegei között szoros

kapcsolat van (pl. asszimetria)),

• sunt indicatori excelente ( există o corelaţie strînsă între caracteristicile

morfologiceşi fenomenele de poluare( ex. asimetrie)

• védett, fokozottan védett és az Élőhelyvédelmi Irányelv hatálya alá eső fajok

• sunt specii protejate, protejate primare, încluse în Directiva Habitate
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Célkit űzésCélkit űzés--ScopulScopul

•• VKIVKI elvárásaivalelvárásaival harmonizálóharmonizáló mennyiségimennyiségi mintavételmintavétel kijelöltkijelölt mintavételimintavételi

egységekben,egységekben,

•• PrelevăriPrelevări cantitativecantitative armonizatearmonizate cucu DirecivaDireciva CadruCadru alal ApeiApei înîn unit ăţiunit ăţi dede prelevareprelevare

stabilitestabilite..
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•• încadrareaîncadrarea taxoanelortaxoanelor dede MZBMZB înîn grupuri(grupuri( tipuri)tipuri) dede hr ănirehrănire

•• biotikaibiotikai adatszolgáltatásadatszolgáltatás adatbázisbóladatbázisból

• furnizarea de date biotice din baza de date
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•• MZBMZB mintavételimintavételi helyekhelyek összesenösszesen:: 1212 ((88 Románia,Románia, 44
Magyarország)Magyarország)

•• MintavételiMintavételi id őszakidőszak::
•• tavasztavasz:: 20122012.. májusmájus 0505--2222..
•• nyárnyár:: 20122012.. augusztusaugusztus 1515--1717..
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Mintavétel és feldolgozásMintavétel és feldolgozás
Prelevare Prelevare șșșșșșșși prelucrarei prelucrare

•• Mintavételi módszer: NBmR vízi makrogerinctelen mintavételi protokoll Mintavételi módszer: NBmR vízi makrogerinctelen mintavételi protokoll 
(módosított AQEM protokoll)(módosított AQEM protokoll)

•• Metoda de prelevare:NBmR al MzB aquatic ( metoda Aqem modificat)Metoda de prelevare:NBmR al MzB aquatic ( metoda Aqem modificat)
•• Kick and sweep technikán alapuló, súlyozott multihabitat típusú kvantitatív Kick and sweep technikán alapuló, súlyozott multihabitat típusú kvantitatív 

mintavétel (3x5 mintavétel (3x5 –– 15 replikátum/site), 0,95 mm standard lyukbőségű hálóval 15 replikátum/site), 0,95 mm standard lyukbőségű hálóval 
•• MetodMetodă de prelevare bazată pe technica kick and sweep, prelevare ponderată tip ă de prelevare bazată pe technica kick and sweep, prelevare ponderată tip 

multihabitat quantitativmultihabitat quantitativ(3x5 subunit(3x5 subunităățți/sitei/site) cu ciorpac cu fileul av) cu ciorpac cu fileul având ochiuri cu ând ochiuri cu 
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•• A hidromorfológiai módosítással érintett folyószakaszokról történő mintavétel A hidromorfológiai módosítással érintett folyószakaszokról történő mintavétel 
kerülendőkerülendő

•• Se evită prelevarea de pe secSe evită prelevarea de pe secțțiunile modificate puternic din punc de vedere iunile modificate puternic din punc de vedere 
hidromorfologichidromorfologic
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•• Terepi jegyzőkönyvben feljegyzésre kerülnek az élőhelyre jellemző Terepi jegyzőkönyvben feljegyzésre kerülnek az élőhelyre jellemző 
háttérváltozókháttérváltozók

•• Se notează în protocolul, formularul de pe teren toate Se notează în protocolul, formularul de pe teren toate 
caracteristicile legate de locul de prelevarecaracteristicile legate de locul de prelevare

•• Válogatás, almintázás terepenVálogatás, almintázás terepen
•• Sortare Sortare șși prelevare a subprobelor se face pe tereni prelevare a subprobelor se face pe teren
•• Lehetőleg fajszintű határozás specialisták bevonásávalLehetőleg fajszintű határozás specialisták bevonásával
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•• Lehetőleg fajszintű határozás specialisták bevonásávalLehetőleg fajszintű határozás specialisták bevonásával
•• Determinare taxonomică la nivel de specie cu ajutorul unori experDeterminare taxonomică la nivel de specie cu ajutorul unori experțț

•• Adatbázisból (Oracle) történő adatszolgáltatásAdatbázisból (Oracle) történő adatszolgáltatás
•• Furnizare de date din baza de date Furnizare de date din baza de date (Oracle) (Oracle) 
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Dombvidéki és hegylábi durva mederanyagú kis és közepes folyókDombvidéki és hegylábi durva mederanyagú kis és közepes folyók
Râuri mici Râuri mici șșșșșșșși mijlocii din zona submontană i mijlocii din zona submontană șșșșșșșși dealuroasă cu substrat al albiei format i dealuroasă cu substrat al albiei format 

din material de dimesiuni mai mari (dur)din material de dimesiuni mai mari (dur)
�� Durva mederanyagú kisfolyóink és a közepes folyók hegylábi szakasza.Durva mederanyagú kisfolyóink és a közepes folyók hegylábi szakasza.
�� Râuri mici Râuri mici șșșșșșșși mijlocii din zona submontană cu substrat al albiei de dimesiuni mai mari(dur)i mijlocii din zona submontană cu substrat al albiei de dimesiuni mai mari(dur)
�� FolyamiFolyami homoktólhomoktól nagyobbnagyobb frakcióméretűfrakcióméretű üledéküledék
�� SecSecțțțțțțțțiuniiuni aleale râurilorrâurilor cucu substratsubstrat alal albieialbiei formatformat dindin materialmaterial maimai durdur înîn comparacomparațțțțțțțțieie cucu

dimensiuniledimensiunile caracteristicecaracteristice nisipuluinisipului fluvialfluvial
�� AkalAkal ((22--2020 mm),mm), microlithalmicrolithal ((22--66 cm)cm) dominanciadominancia
�� DominanDominanțțțțțțțțaatipuluitipului dedesubstratsubstrat AkalAkal ((22--2020mm),mm), microlithalmicrolithal ((22--66cm)cm)�� DominanDominanțțțțțțțțaatipuluitipului dedesubstratsubstrat AkalAkal ((22--2020mm),mm), microlithalmicrolithal ((22--66cm)cm)
�� ErősErős áramlásáramlás
�� ZonăZonă reophilăreophilă
�� ÖsszesenÖsszesen mintegymintegy 6767 karakterfajkarakterfaj
SS--auau identificatidentificat 6767 dede speciispecii caracteristicecaracteristice
(unor(unor zonezone ,, tipuritipuri ecologice)ecologice)



Jellemző élőhelytípusok a Szamosban, illetve az ezekhez kötődő MZB Jellemző élőhelytípusok a Szamosban, illetve az ezekhez kötődő MZB 
közösség közösség 

Habitate caracteristice din SomeHabitate caracteristice din Someșșșșșșșș șșșșșșșși fauna de MZB aquatic corespunzători fauna de MZB aquatic corespunzător

AbiotikusAbiotikus aljzatokaljzatok általáltal meghatározottmeghatározott közösségekközösségek--comunitcomunităățțțțțțțții determinatedeterminate dede
habitatehabitate abioticeabiotice((materialulmaterialul albieialbiei))
RheophilRheophil fajokfajok dominanciájadominanciája ––dominandominanțțțțțțțțaa speciilorspeciilor reophilereophile

•• Ásó fajok Ásó fajok ––Specii săpătoareSpecii săpătoare ((GomphidaeGomphidae, , Ephemera lineataEphemera lineata))
Kapaszkodó Kapaszkodó ––Agăgățțțțțțțțătoareătoare ((Heptagenidae, ZygopteraHeptagenidae, Zygoptera))

•• A teknőszerű mederA teknőszerű meder

•• Profilul albieiProfilul albiei--forma de jgeabforma de jgeab

•• Jellemző élőhelyei: Jellemző élőhelyei: habitate caracteristicehabitate caracteristice

Xylallal borított agyagos partfalXylallal borított agyagos partfal
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•• Kapaszkodó Kapaszkodó ––Agăgățțțțțțțțătoareătoare ((Heptagenidae, ZygopteraHeptagenidae, Zygoptera))
•• Rögzülő Rögzülő ––AncorateAncorate ((HydropsychidaeHydropsychidae))

•• Xylallal borított agyagos partfalXylallal borított agyagos partfal

•• Malul abrupt argylos acoperit cu material xylal(crengi,ramuri)Malul abrupt argylos acoperit cu material xylal(crengi,ramuri)

•• Akal Akal –– pszammal pszammal –– argyllal átmeneti zónaargyllal átmeneti zóna

•• zonăzonă de tranziție pietre de dim. foarte mici –– nisiposnisipos ––argilos

•• Akal Akal –– mikrolithal mikrolithal –– mezolithal mederfenékmezolithal mederfenék

•• Albia acoperită cu substrat pietros de diferite dimensiuniAlbia acoperită cu substrat pietros de diferite dimensiuni

•• Áramlásnak kevésbé kitett öblökÁramlásnak kevésbé kitett öblök--Zone cu curgere mai linăZone cu curgere mai lină((lentălentă))



A mederfenék jellemző MZB A mederfenék jellemző MZB 
közössége közössége Comunitate de MZB Comunitate de MZB 

caracteristic habitatelor din albiecaracteristic habitatelor din albie

•• Folyamatos, erős áramlás Folyamatos, erős áramlás –– curgerea rapid ă curgerea rapid ă 
șșșșșșșși continu ă/reofili continu ă/reofil

•• Durva szemcséjű üledék Durva szemcséjű üledék –– materialul materialul 
substratului mai dursubstratului mai dur (akal/pietris f. mic, (akal/pietris f. mic, 
microlithal microlithal –– pietre micipietre mici))

Gammarus sp.            H. contubernalis             

A. aesthivalis    H. vilnensis            E. virgo

Rhyacophila sp.      Ecdyonurus sp. B. rhodani     O. forcipatus    Br. subnubilus              P. submarginata

P. Luteus Th. transversalis P. marginata Perlodes sp. T. nebulosa Goeridae



A mederszél jellemző MZB közössége 
Comunitate de MZB caracteristic habitatelor Comunitate de MZB caracteristic habitatelor 

din zona litoralădin zona litorală

N. bimaculata                 Unionidae

H. Flava C. pseudorivulorum

• Átmeneti zóna a finom szemcséjű és a durva 
frakciójú mederanyag között

• zona de tranziție dintre substrat  dur și fin

• Jelentős mennyiségű szerves törmelék, xylal

• Cantitate semnificativă de debris organic,(xylal 
lemnos)

E. vilnensis           H. contubernalis                 A. aestivalis               Gammarus sp.          Calopteryx sp.

G. vulgatissimus N. bimaculata      Baetis sp.     Heptagenia sp.             P. pennipesP. pennipesG. vulgatissimus N. bimaculata      Baetis sp.     Heptagenia sp.             P. pennipesP. pennipes



A felmért szelvényekben potenciálisan jelenlévő természetvédelmi A felmért szelvényekben potenciálisan jelenlévő természetvédelmi 
szempontból kiemelt jelentőségű MZB fajai szempontból kiemelt jelentőségű MZB fajai 

Specii de MZB protejate/ocrotiteSpecii de MZB protejate/ocrotite identificate s-au potențial prezente din 
secțiunile de prelevare

�� Theodoxus transversalis Theodoxus transversalis C. PFEIFFER, 1828C. PFEIFFER, 1828 védettvédett--protejatprotejat Natura Natura 
20002000

�� Ophiogomphus cecilia Ophiogomphus cecilia (FOURCROY,1758)(FOURCROY,1758) védettvédett--protejatprotejat Natura Natura �� Ophiogomphus cecilia Ophiogomphus cecilia (FOURCROY,1758)(FOURCROY,1758) védettvédett--protejatprotejat Natura Natura 
20002000

�� Onychogomphus forcipatus Onychogomphus forcipatus (LINNÉ,1758)(LINNÉ,1758) védettvédett--protejatprotejat
� Ephoron virgoEphoron virgo(OLIVIER, 1791)(OLIVIER, 1791) védettvédett--protejatprotejat
�� Oligoneuriella rhenana Oligoneuriella rhenana (IMHOFF, 1852)(IMHOFF, 1852) védettvédett--protejatprotejat



� Pseudanodonta complanata ROSSMÄSSLER, 1835 védett --protejatprotejat

� Unio crassus RETZIUS 1788 védett --protejatprotejat Natura 2000
� Borysthenia naticinaMENKE, 1845 védett --protejatprotejat
� Astacus leptodactylus ESCHSCHOLZ, 1823 védett --protejatprotejat Natura 2000
� Gomphus flavipes(CHARPENTIER,1825) védett --protejatprotejat Natura 2000

Gomphus vulgatissimus(LINNÉ,1758)védett --protejatprotejat� Gomphus vulgatissimus(LINNÉ,1758)védett --protejatprotejat
� Palingenia longicauda(OLIVIER, 1791)védett --protejatprotejat



A mintavételi helyek összehasonlítása a QA mintavételi helyek összehasonlítása a QBAPBAP
állapotminőség értékelő rendszer alapjánállapotminőség értékelő rendszer alapján

TIS_12900 (Jánd)TIS_12900 (Jánd)

TIS_126 (Tiszavid)TIS_126 (Tiszavid)

SZA_125 (Tunyogmatolcs)SZA_125 (Tunyogmatolcs)

SZA_1208 (Caraseu)SZA_1208 (Caraseu) SZA_1258 (Pomi)SZA_1258 (Pomi)

SZA_124 (Komlódtótfalu)SZA_124 (Komlódtótfalu)

KIS_1204 (Dej)KIS_1204 (Dej)

SZA_1203 (Sanmarghita)SZA_1203 (Sanmarghita)

SZA_1205 (Catcau)SZA_1205 (Catcau)

SZA_1259 (Rus)SZA_1259 (Rus)

SZA_1207 (Ardusat)SZA_1207 (Ardusat)

SZA_1206 (Ciocmani)SZA_1206 (Ciocmani)



A mintavételi helyek összehasonlítása bizonyos, a Román MZB közösség alapján történő A mintavételi helyek összehasonlítása bizonyos, a Román MZB közösség alapján történő 
ökológiai állapotértékelő rendszerben használt változók összehasonlításaökológiai állapotértékelő rendszerben használt változók összehasonlítása

Compararea unor indici( variabile) folosite de Sistemul de evaluare a stării ecologice Compararea unor indici( variabile) folosite de Sistemul de evaluare a stării ecologice 
Române pe baza comunităRomâne pe baza comunitățțțțțțțții de MZBii de MZB

�� AA SzapróbSzaprób ésés azaz EPTEPT indexindex
értékeiértékei alapjánalapján nemnem
olvashatóolvasható lele
szabályszerűségszabályszerűség

�� ConformConform indiceluiindicelui dede
saprobitatesaprobitate șșșșșșșșii EPTEPT nunu sese

�� AA kimutatottkimutatott családokcsaládok
számábanszámában jelentősjelentős visszaesésvisszaesés

�� SS--a constatat o scădere a constatat o scădere 
semnificativă a nr. de familiisemnificativă a nr. de familii

�� A táplálkozási csoportok, A táplálkozási csoportok, 
reofil/limnofil  arány és a reofil/limnofil  arány és a 
saprobitatesaprobitate șșșșșșșșii EPTEPT nunu sese
poatepoate deducededuce oo
concluzie/regulăconcluzie/regulă

�� AA ShannonShannon--WienerWiener
diverzitásdiverzitás enyhénenyhén
visszaesettvisszaesett

�� DiversitateaDiversitatea calculatăcalculată dupădupă
formulaformula ShannonShannon--WienerWiener
aratăarată oo scăderescădere lentălentă

reofil/limnofil  arány és a reofil/limnofil  arány és a 
Oligochaeta/Diptera arány Oligochaeta/Diptera arány 
alapján nem történt alapján nem történt 
összehasonlításösszehasonlítás

�� Nu sa facut o comparare Nu sa facut o comparare 
dupdupă modul de hrănire ă modul de hrănire 
,procentul dintre ,procentul dintre 
reofile/limnophile s reofile/limnophile s ––au au 
Olighochaeta/DipteraOlighochaeta/Diptera



A vizsgált folyószakaszok makroszkópikus vízi gerinctelen 
közösségének mennyiségi jellemzése

Caracterizarea abundențțțței comunitățțțților de MZB al cursurilor de 
râuri investigate 
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Funkcionális táplálkozási csoportok szerinti megoszlás Funkcionális táplálkozási csoportok szerinti megoszlás 
Distribuirea dupDistribuirea după grupurile funcă grupurile func țțțțțțțționale al modului de hrănireionale al modului de hrănire

Funkcionális táplálkozási csoportok szerinti megoszlás Funkcionális táplálkozási csoportok szerinti megoszlás 
Distribuirea dupDistribuirea după grupurile funcă grupurile func țțțțțțțționale al modului de hrănireionale al modului de hrănire
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