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2. BIOLÓGIA VIZSGÁLATOK 

2.1. ÖSSZEFOGLALÁS 

A projekt célkithzése 

A projekt keretében a Rába magyarországi szakaszának hossz-szelvényét vizsgálatuk a folyó 

országhatártól torkolatig tartó, teljes hazai szakaszán. A projekt célja volt, hogy az elmúlt 10 évben 

végrehajtott, a Rába folyót érintZ vízminZségi és hidromorfológiai beavatkozások eredményeit 

megvizsgáljuk. A vizsgálati lokalitások részben átfednek a 2009. évben hasonló céllal végzett 

felmérések során vizsgált mintavételi szelvényekkel, részben - a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

kérésére - újabb mintavételi szelvényekkel egészültek ki. A 2019. évi állapotértékelésen túlmenZen 

célként fogalmazódott meg, hogy a projekt keretében zajló felmérések eredményeit összevessük a 

2009. évben kapott eredményekkel. Az összehasonlítást nehezítette, hogy a korábban végzett 

vizsgálat mind a mintavételi módszertanában, mind az adatok értékelésében eltért a Magyarországon 

jelenleg érvényben lévZ mintavételi és értékelési protokolltól. Ennek következtében a vizsgálati 

éveket összehasonlító elemzések tájékoztató jelleghek. A 2019. évi felmérések során keletkezett 

adatokkal végzett ökológiai állapotértékelés a jelenleg érvényben levZ mintavételi és interkalibrált 

ökológiai állapotértékelési protokollt követi, mind a három élZlénycsoport (bevonatlakó kovaalga, 

makroszkópikus gerinctelen, hal) [biológiai minZségi elem (BQE)] esetében. 

A Rába hazai szakasza 6 víztestbZl áll. A vízfolyás, bár bizonyos szakaszai duzzasztással érintettek, 

jelentZs szakaszokon alig szabályozott, természetközeli állapotúnak tekinthetZ. Ez hozzájárul ahhoz, 

hogy a mind a folyót, mint az azt kísérZ árterek élZvilágát hazai viszonylatban kiemelkedZ természeti 

értékként tartják számon. 

VOR-kód Víztest név Kategória Víztest típus 

AEP903 Rába (határtól) 
erZsen 

módosított 

4L Dombvidéki – közepes esésh – meszes – durva 

mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh 

AEP900 Rába (Lapincstól) 
erZsen 

módosított 

4L Dombvidéki – közepes esésh – meszes – durva 

mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh 

AEP901 
Rába (ÉDÁSZ-

üzemvízcsatornától) 
természetes

4L Dombvidéki – közepes esésh – meszes – durva 

mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh 

AEP899 
Rába (Csörnöc-

HerpenyZtZl) 

erZsen 

módosított 

4L Dombvidéki – közepes esésh – meszes – durva 

mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh 

AEP898 Rába (Kis-Rábától) 
erZsen 

módosított 

4L Dombvidéki – közepes esésh – meszes – durva 

mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh 

AEP902 
Rába torkolati 

szakasz 

erZsen 

módosított 

7L Síkvidéki – kis esésh – meszes – közepes-finom 

mederanyagú – nagy vízgyhjtZjh 

AEP748 Lapincs 
erZsen 

módosított 

4L Dombvidéki – közepes esésh – meszes – durva 

mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh 

A Rába és a Lapincs vizsgált mintavételi szelvényei erZsen módosított víztestekre esnek, azaz ezekre 

a szelvényekre nem ökológiai állapotot, hanem ökopotenciált kellene számolni. Az ökopotenciál 

számítási módját, a jelenleg érvényben levZ a Duna-vízgyhjtZ magyarországi része VízgyhjtZ-
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Gazdálkodási Tervben (2015), még nem határozták meg. Így számítására, alkalmas metrika hiányában 

nem vállalkoztunk, s a továbbiakban az állapotot értékelést, ökológiai állapotértékelésként végeztük. 

Mintavételi módszerek és helyek 

A 2019. év Zszén a vízi makroszkópikus gerinctelen és a bevonatlakó kovaalga mintavételek kisvizes, 

áradásmentes idZszakban, ideális mintavételi körülmények között történtek. A halak vizsgálatát nem 

kellett elvégezni, mivel a projekttel párhuzamosan zajló Nyugat-Pannon vízfolyások és vízgyhjtZjük 

természetvédelmi célú felmérése [(Vizes élZhelyek ökológiai hálózatának fejlesztése az osztrák-

magyar határrégióban) WeCON–ATHU077)] projekt kapcsán nagy számú mintavétel történt a halakra 

vonatkozóan. Ezek, valamint a korábbi 2009. évet követZ kutatások eredményeinek felhasználásával 

végeztük el a halakra vonatkozó értékelést. 

Mintavételi 

hely kódja 

(2019) 

Mintavételi 

hely kódja 

(2009) 

Vízfolyás 

név 

Település Long. 

N 

Lat. E Mintavétel 

ideje 

RÁB_4362 új lokalitás Rába Alsószölnök 433854 180910 2019-09-18

RÁB_4909 új lokalitás Rába Szentgotthárd 436217 181957 2019-09-18

LAP_3851 L Lapincs Szentgotthárd 438372 183592 2019-09-18

RAB_516 H1 Rába Szentgotthárd 438569 182626 2019-09-18

RÁB_4316 H2 Rába Csörötnek 445944 182112 2019-09-19

RÁB_4315 H3 Rába Körmend 465860 187959 2019-09-19

RÁB_4314 H4 Rába Rum 483044 200295 2019-09-19

RÁB_4313 H5 Rába Sárvár 492156 214808 2019-09-19

RAB_078 H6 Rába Uraiújfalu 496296 224780 2019-09-19

RÁB_4312 H7 Rába Kenyeri 498270 229142 2019-09-19

RÁB_4361 H8 Rába Árpás 526004 242235 2019-09-20

RÁB_4908 H9 Rába GyZr 542689 259928 2019-09-20

A bentonikus kovaalgákat mintavétele a magyarországi módszertani útmutató szerint történt. A 

gyhjtéseket elsZsorban kZ (~5db) alzatról végeztük, ennek hiányában a gyhjtések megfelelZen rögzült 

fa alzatról történtek. A bevonatot formaldehid-oldattal tartósítottuk. Az élZbevonat kovaalgáit 

hidrogén-peroxidos módszerrel roncsoltuk. Az eredeti térfogatára párolódott mintát desztillált vízzel 

mostuk, majd Styrax gyantába ágyaztuk. A preparátumokat OPTON fordított planktonmikroszkóppal 

100-szoros nagyítású olajimmerziós objektívvel, fáziskontraszt alkalmazásával határoztuk meg 

(Németh 1998). A minták mikroszkópos vizsgálata során ~400 kovaalga valvát számoltunk meg. 

A vízi makroszkópikus gerinctelenek multi-habitat típusú terepi mintavétele a magyar hivatalos 

módszertani protokollt követve történt (Várbíró et al. 2015). A protokollban leírt módon vett 20 

replikátumot (almintát) tartalmazó minták alkalmasak a VKI által támasztott elvárások teljesítésére. 

A laboratóriumba szállított, megfelelZen tömörített mintákat közvetlenül a válogatás megkezdése 

elZtt átszhrtük, majd vizsgálótálcán válogattuk. Az élZlénycsoportonként szétválogatott egyedeket 

gyhjtZüvegekben tároltuk. A gyhjtött anyag határozását laboratóriumi körülmények között, nagy 

teljesítményh sztereómikroszkóp (Leica M80, Nikon SMZ1000) segítségével végeztük. A határozás faji 

szintig történt, ahol erre nem volt lehetZség, ott a legalacsonyabb biztosan meghatározható 

taxonómiai szintet rögzítettük. Vizsgálataink összesen 12 makroszkópikus vízi gerinctelen 
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élZlénycsoportra terjedtek ki, melyek közül a csigákat (Gastropoda), a kagylókat (Bivalvia), a piócákat 

(Hirudinea), a magasabbrendh rákokat (Malacostraca), a kérészeket (Ephemeroptera), az 

álkérészeket (Plecoptera), a szitakötZket (Odonata), a vízi- és vízfelszíni poloskákat (Heteroptera: 

Nepomorpha és Gerromorpha), a tegzeseket (Trichoptera) és a vízi bogarakat (Coleoptera) faji szintig, 

a kétszárnyúakat (Diptera) és a kevéssertéjheket (Oligochaeta) magasabb rendszertani szintig 

határoztuk. 

A halak vizsgálata a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) protokolljában leírtak 

szerint, a CEN 14011 szabvány figyelembevételével történt. A mintavételekre a sekélyebb vizh 

szakaszok esetében vízben gázolva, a mélyebb mederszakaszokon pedig csónakból került sor. A 

felmért szakaszok gázló mintavétel esetén 3×50 méteres, csónakos mintavétel esetén pedig – a terepi 

adottságoktól függZen - 3×100 méteres alszakaszokból tevZdtek össze. Az alszakaszok úgy kerültek 

kijelölésre, hogy azok a mintázott szelvényre, valamint a vizsgált folyó adott szakaszára is 

reprezentatívak legyenek. A mintavételek, a FAME munkacsoport ajánlását figyelembe véve, 

egyenáramú elektromos halászgép használatával történtek (Hans Grasl IG 200, SAMUS 725MP). 

Értékelés során használt módszerek 

A bevonatlakó kovaalgák alapján történZ ökológaiállapot-értékelés során a kovaalga összetételen 

alapuló IPS (Specific Pollution Sensitivity index, Costein CEMAGREF 1982), SI (Austrian Saprobic Index, 

Rott et al. 1997) és TI (Austrian Trophic Index, Rott et al. 1999) indexeket számoltuk. A számításokat 

az OMNIDIA 6.3 szoftver segítségével végeztük, majd a számított értékek átlaga alapján kalkulált 

IPSITI indexet (IPSITI = (IPS+SI+TI)/3) vettük figyelembe az ökológiai állapot értékelésénél. Ez utóbbira 

kidolgozott határértékek alapján számítható az öt osztályos EQR érték, ami az állapotbecslés 

mérZszámának tekinthetZ. A vizsgált szelvények a 6. (dombvidéki, közepes esésh, meszes, durva 

mederanyagú, nagy vízgyhjtZjh folyó), 13. (síkvidéki, meszes, durva mederanyagú, kisesésh nagy 

folyó) és 19. (síkvidéki, kis esésh, meszes, közepesen-finom mederanyagú, nagyon nagy folyó) típusba 

sorolhatók. A típusspecifikus állapotbecsléshez szükséges EQR-érték kiszámítása a Rába ezen szakasza 

típusának megfelelZen történt (kovaalga típusok: 4 és 6). 

A vízi makroszkópikus gerinctelenek alapján végzett ökológiaiállapot-értékelés a Hungarian 

Multimetrikus Makrozoobenton (HMMI) indexcsaláddal történt. A HMMI indexcsalád kifejlesztésénél 

elsZdleges szempont volt, hogy megfeleljen a VKI követelményeinek, azaz olyan indexeket 

tartalmazzon, amelyekben szerepelnek a közösségre jellemzZ abundancia, diverzitási, tolerancia és 

funkcionális viszonyokat leíró metrikák is, melyek megfelelZen jelzik a víztér állapotát. A vizsgált 

szelvényeket, a megfelelZ biológiai típusba sorolást követZen (vö. bevonatlakó kovaalgáknál leírtak), 

a HMMI_lc, azaz a dombvidéki nagy vízfolyás típusokra kidolgozott, valamint a HMMI_ll, azaz a 

síkvidéki nagy és nagyon nagy vízfolyás típusokra kidolgozott indexekkel értékeltük. 

A vizsgált vízfolyás-szakaszok halbiológiai alapokon nyugvó ökológiaiállapot-értékelése a Magyar 

Multimetrikus Halindex (Hungarian Multimetric Fish Index, HMMFI) alkalmazásával történt. A 

számításokat Sály és ErZs (2016) erre vonatkozó publikációjában közölt módszertan alapján, az R 

környezetben futó számítógépes program segítségével végeztük el (HMMFI Calculator V1.0). Az 

indexek alapján egyértelmhen öt kategória különíthetZ el (kiváló-jó-közepes-gyenge-rossz). A vizsgált 

szelvényeket a megfelelZ biológiai típusba sorolást követZen (vö. bevonatlakó kovaalgáknál leírtak), 

a HLR és a LLR metrikákkal értékeltük. 
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A vizsgálatok eredményei 

A Rába magyarországi szakaszán 94 kovaalga fajt azonosítottunk. A Rába domináns fajai oligohalob 

fajok, melyek elsZsorban semleges ph-jú vizekben fordulnak elZ. Ezen fajok, néhány kivételtZl 

eltekintve nitrogén autotróf, ｹ-mezoszaprób, eutróf fajok. A minták átlagos fajszáma és szórása 

37±11 faj volt. A legkisebb fajszámot Rumnál és GyZrnél találtuk. A legnagyobb fajszámot pedig 

Alsószölnöknél. A fluktuáló fajszám ellenére csökkenZ trend figyelhetZ meg a Rába hossz-szelvénye 

mentén. A minták átlagos Shannon diverzitása és szórása 4,0±0,7 volt. A legkisebb diverzitást Árpásnál 

tapasztaltuk, a legnagyobbat pedig Kenyerinél kaptuk. A fajszámhoz hasonlóan a fluktuáló diverzitás 

ellenére, csökkenZ trend figyelhetZ meg. 

Az ökológiai állapot-értékelés során azt tapasztaltuk, hogy Alsószölnök után kissé nZtt az EQR értéke, 

majd csökkent a következZ két mintavételi helyen, és elérte minimumát. A legkisebb értéket 

Körmendnél kaptuk, míg a két legnagyobbat Rumnál és GyZrnél tapasztaltuk. Az ökológiai állapot 

mindvégig mérsékelt maradt, kivételt képezett a gyZri mintavételi szelvény. Mivel a mintavételi 

szelvény más típusba tartozik, így más minZsítési határok vonatkoznak rá. Ebben a szelvényben a Rába 

jó ökológiai állapotot mutatott. 

A Rába és a Lapincs felmérési eredményei azt mutatják, hogy a vízfolyás makroszkópikus vízi 

gerinctelen faunája kiemelkedZen gazdag és értékes. A makrogerinctelen közösséget alkotó fajok 

között számos faj képvisel természetvédelmi szempontból jelentZs értéket. A mintavételi szelvények 

mennyiségi adatainak elemzése során minden egyes változó (összes taxonszám, összes denzitás, 

összes karakterfaj szám, összes karakterfaj denzitás, védett fajok száma, védett fajok denzitása) 

esetében, a folyásiránynak lefelé haladva csökkenZ tendenciát figyelhetünk meg, bár ez a változás 

kisebb-nagyobb fluktuációt mutat a torkolat felé haladva. Ezt az élZhelyi heterogenitás 

csökkenésén túl, a hidromorfológiai tulajdonságok változása és az antropogén eredeth 

szennyezések is befolyásolhatták. 

A HMMI minZsítés szerinti ökológiaiállapot-értékelés azt mutatja, hogy a legfelsZ (alsószölnöki 

duzzasztómh alvize) és a torkolathoz legközelebb esZ 4 mintavételi szelvény mérsékelt, míg az összes 

többi jó ökológiai állapotú. Általánosságban elmondható, hogy a Sárvár feletti szakaszokon, ahol a 

hidromorfológiai változatosság – és az ebbZl adódó élZhelyi változatosság – magasabb, a folyó 

ökológiai szempontból jobb állapotú (HMMI minZsítés: jó), mint a Sárvár alatti, és fZképpen a 

torkolathoz közelebbi szakaszokon, ahol a minZsítés nagyrészt mérsékelt. 

A Rába és a Lapincs halközösségének vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a vízfolyások 

halfaunája kiemelkedZen gazdag és értékes. A fajszám, a karakterfaj-szám és a védett faj szám 

értékek vizsgálata során a Rába csörötneki mintavételi szelvényének értékei bizonyultak a 

legmagasabbnak, ahol kifejezetten mozaikos élZhelystruktúra jellemzZ. A relatív relief csökkenésével 

a fajszám bár növekvZ tendenciát mutat, a karakterfajok száma jelentZsen csökken, ami több tényezZ 

együttes hatására vezethetZ vissza. Ezek közül legfontosabb tényezZként az áramlási sebesség 

jelentZs csökkenését jelölhetjük meg. A folyás irányában lefelé haladva a specialista halfajok száma 

közel állandó, azonban egyértelmh növekvZ tendenciát mutat a generalista és zavarást thrZ fajok 

száma. Az egyedszámokat vizsgálva - lefelé haladva - egy nagyon erZs csökkenZ tendenciát 

tapasztalhatunk a specialista fajok egyedszámaiban, ugyanakkor jelentZsen megnZ a zavarást thrZ 
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fajok egyedszáma. A folyó teljes hossz-szelvénye mentén az Zshonos faunaelemek dominálnak, 

azonban az alsóbb – a Dunával közvetlen kapcsolatban álló – folyószakaszokon a pontokaszpikus 

eredeth gébfajok elZretörésével jelentZs növekedést mutat az idegenhonos faunaelemek faj- és 

egyedszáma. 

Általánosságban elmondható, hogy a hidromorfológiai szempontból változatosabb, felsZbb 

szakaszon – ahol egyébként 2009 óta a halak általi átjárhatóságra irányuló projektek is megvalósultak 

– hosszabb szakaszon is jobb az ökológiai állapot (jó és kiváló), mint az alsóbb (Uraiújfalu alatti) 

szakaszon (mérsékelt). 

A mintavételi szelvények végleges ökológiai állapotát, felmért élZlénycsoportok közül, a legrosszabb 

értéket adó biológiai elem határozza meg. Ez szinte minden esetben, a pontszerh- és diffúz terhelésre 

érzékeny, bevonatlakó kovaalgák csoportja. Amennyiben a Rába és a Lapincs mintavételi egységeit 

minden vizsgált BQE eredménye alapján összevontan értékeljük úgy a teljes hazai szakaszra mérsékelt 

állapotot kapunk. Ez az eredmény teljesen összhangban van a 2013-2019 VGT tervezési idZszak 

összefoglaló eredményeivel, amelyek a vizsgált víztestek esetében hasonló ökológiai állapotot 

mutatnak. 

Mintavételi 

szelvény 

kódja 

Vízfolyás Vízfolyás típusa Település 
Bevonatlakó 

kovaalga 
Hal 

Makroszkópikus 

vízi 

gerinctelenek 

RÁB_4362 

(RÁB_3471) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Alsószölnök Mérsékelt Kiváló Mérsékelt 

RÁB_4909 

(RÁB_3470) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Szentgotthárd Mérsékelt Jó Jó 

RAB_516 Rába 
4L - erZsen 

módosított 
Szentgotthárd Mérsékelt - Jó 

RÁB_4316 

(RÁBA12708) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Csörötnek Mérsékelt Kiváló Jó 

RÁB_4315 Rába 
4L - erZsen 

módosított 
Körmend Mérsékelt - Jó 

RÁB_4314 

(RÁB_2158) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Rum Mérsékelt Kiváló Jó 

RÁB_4313 

(RÁB_2929) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Sárvár Mérsékelt Jó Jó 

RAB_078 

(RÁBA12702) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Uraiújfalu Mérsékelt Jó Mérsékelt 

RÁB_4312 

(RÁB_2099) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Kenyeri Mérsékelt Mérsékelt Mérsékelt 

RÁB_4361 

(RÁB_231) 
Rába 

4L - erZsen 

módosított 
Árpás Mérsékelt Mérsékelt Mérsékelt 

RÁB_4908 

(RÁB_2583) 
Rába 

8N - erZsen 

módosított 
GyZr Jó Mérsékelt Mérsékelt 

LAP_3851 

(LAP_4876) 
Lappincs 

4L - erZsen 

módosított 
Szentgotthárd Mérsékelt Jó Jó 
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A 2019. évi Rába hossz-szelvénye mentén végzett felmérések eredményei arra utalnak, hogy a legtöbb 

élZlénycsoport alapján a Rába a felsZbb szakaszokon jó (országhatár-Sárvár közötti szakasz), még az 

uraiújfalui szelvény alatti, torkolatig tartó szakaszon, közepes állapotú. A halak esetében a 

hidromorfológiai állapotot javító intézkedések a felsZbb szakaszokon bíztató eredményeket hoztak, 

melyet a WeCON–ATHU077 projekt keretében végzett, hallépcsZk átjárhatóságának vizsgálatára 

irányuló kutatási eredmények is alátámasztanak. A magyar HMMI index a makroszkópikus 

gerinctelenek esetében nem veszi olyan súllyal specifikusan figyelembe az élZvizet érZ terheléseket, 

mint az osztrák szaprobitás index, viszont rámutat a hidromorfológiai állapotára. Ezért a 

magyarországi szakaszon kapott eredmények azt mutatják, hogy vízi makroszkópikus gerinctelenek 

esetében a diverzebb folyómeder érzékelhetZen jobb állapotú élZlényközösséget tart fenn, mint az 

alsó, gátak közé szorított, egyenesebb vonalvezetésh mederszakaszok. A terhelésekre leginkább 

érzékeny bevonatlakó kovaalgák vizsgálata alapján kapott eredmények azonban rámutatnak, hogy 

vízfolyás szinte az országhatártól kezdve, teljes magyar szakaszon konstansan mérsékelt állapotú, 

azaz nem éri el a jó állapotot.  

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy az elmúlt években az ökológiai állapot javítására 

irányuló beavatkozások egy részének pozitív hatása érzékelhetZ, azonban a jó állapot eléréséhez 

további, elsZsorban a víz minZséget javító pontszerh-, és diffúz terheléscsökkentésre lenne szükség. 

2.2. BYVÍTETT ÖSSZEFOGLALÓ (ANGOLUL) 

The aims of the project 

In the project, we examined the longitudinal section of the Hungarian section of the Rába from the 

border to the estuary. The aim of the project was to examine the results of water quality and 

hydromorphological interventions in the Rába over the past 10 years. The sampling locations partly 

overlap with the locations of the survey from 2009, and partly - at the request of the West-

transdanubian Water Directorate - new sampling profiles were added. In addition to the condition 

assessment, the aim was to compare the results carried out within the project with the results 

obtained in 2009. The sampling and evaluation protocol were differed from the currently used in 

Hungary and it made the evaluation even more complicated. Consequently, the comparative analyses 

of the years are given for information purposes only. The ecological status assessment with the data 

generated during the 2019 surveys follows the currently valid sampling and intercalibrated ecological 

status assessment protocol for all three groups of organisms (phytobenthos, aquatic 

macroinvertebrate, fish) [biological quality element (BQE)]. 

The Hungarian section of the Rába consists of 6 water bodies. However, certain sections of the 

watercourse are affected by dam constructions, it is a barely regulated, natural waterbody, thus the 

river and the wildlife of the floodplains are considered as an outstanding natural value in Hungary. 

VOR-code Watercourse name Category Type of waterbody 

AEP903 
Rába (from the 

border) 

heavily 

modified 

4L Hilly - moderate - calcareous - coarse riverbed -

large and very large water catchment area 

AEP900 Rába (from Lapincs) 
heavily 

modified 

4L Hilly - moderate - calcareous - coarse riverbed -

large and very large water catchment area 
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AEP901 

Rába (from ÉDÁSZ-

service water 

channel) 

natural 
4L Hilly - moderate - calcareous - coarse riverbed - 

large and very large water catchment area 

AEP899 
Rába (from 

Csörnöc-HerpenyZ) 

heavily 

modified 

4L Hilly - moderate - calcareous - coarse riverbed - 

large and very large water catchment area 

AEP898 
Rába (from Kis-

Rába) 

heavily 

modified 

4L Hilly - moderate - calcareous - coarse riverbed -

large and very large water catchment area 

AEP902 
Rába estuary 

section 

heavily 

modified 

7L Lowland – low gradient – calcerous – medium fine 

riverbed – large water catchment area 

AEP748 Lapincs 
heavily 

modified 

4L Hilly - moderate - calcareous - coarse riverbed -

large and very large water catchment area 

The examined sampling sections of Rába and Lapincs are within the heavily modified water bodies, 

thus ecopotential should be calculated for these sections. The method of calculating the ecopotential 

has not been determined in the River Basin Management Plan of the Hungarian part of the Danube 

River Basin (2015), yet. Thus, we did not undertake to calculate it in the absence of suitable metrics, 

and the condition assessment was performed as an ecological quality status. 

Sampling methods and locations 

In the autumn of 2019, the sampling was carried out under ideal sampling conditions (low-water, 

flood-free period) for the aquatic macro-invertebrate and the diatom community. It was not necessary 

to carry out the investigation of the fish community, because there were several sampling in the 

survey of the Western Pannonian watercourses and their catchments area [Development of the 

ecological network of wetlands in the Austro-Hungarian border region) WeCON – ATHU077)]. In the 

assessment of the fish community, this dataset and the results of previous investigations were used. 
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Sampling 

location 

Sampling 

location 

2009 

Watercourse 

name 

Settlement Long. 

N 

Lat. E Sampling 

date 

RÁB_4362 new 

location 

Rába Alsószölnök 433854 180910 18-09-

2019 

RÁB_4909 new 

location 

Rába Szentgotthárd 436217 181957 18-09-

2019 

LAP_3851 L Lapincs Szentgotthárd 438372 183592 18-09-

2019 

RAB_516 H1 Rába Szentgotthárd 438569 182626 18-09-

2019 

RÁB_4316 H2 Rába Csörötnek 445944 182112 19-09-

2019 

RÁB_4315 H3 Rába Körmend 465860 187959 19-09-

2019 

RÁB_4314 H4 Rába Rum 483044 200295 19-09-

2019 

RÁB_4313 H5 Rába Sárvár 492156 214808 19-09-

2019 

RAB_078 H6 Rába Uraiújfalu 496296 224780 19-09-

2019 

RÁB_4312 H7 Rába Kenyeri 498270 229142 19-09-

2019 

RÁB_4361 H8 Rába Árpás 526004 242235 20-09-

2019 

RÁB_4908 H9 Rába GyZr 542689 259928 20-09-

2019 

The phytobentos were sampled according to the Hungarian methodological guidelines. The samples 

were mainly from stones (~ 5 pieces), or from a properly fixed wooden surface (e.g. branches, roots). 

The coating was preserved with formaldehyde solution. The diatoms were destroyed by hydrogen 

peroxide. The sample, evaporated to its original volume, was washed with distilled water, and then 

embedded in Styrax resin. Preparations were determined with an OPTON inverted plankton 

microscope with a 100-fold magnification oil immersion objective using phase contrast (Németh 

1998). 400 diatoms were counted during the microscopic examination of the samples. 

Aquatic macroinvertebrates were sampled according to the formal Hungarian protocol (Várbíró et al. 

2015) using a method called ‘multi habitat sampling’. Samples meet with the requirements of the 

WFD and containing 20 replicates (subsamples). The properly compressed samples delivered to the 

laboratory and were filtered immediately before sorting and then sorted on a test tray. Individuals 

sorted by groups and were stored in sample bottles. Identification of the collected material was 

performed under laboratory conditions using a high-performance stereomicroscope (Leica M80, Nikon 

SMZ1000). The identification was up to species level, in other cases the lowest definable taxonomic 

level was recorded. Our studies covered a total of 12 aquatic macroinvertebrate groups, including 

snails (Gastropoda), mussels (Bivalvia), leeches (Hirudinea), crustaceans (Malacostraca), mayflies 
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(Ephemeroptera), dragonflies (Odonata), aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha and Gerromorpha), 

stoneflies (Trichoptera) and water beetles (Coleoptera) up to the species level, while Diptera and 

Oligochaeta was identified up to higher taxonomic level. 

Fish community was tested according to the protocol of National Biodiversity Monitoring System 

(NBmR) and considering CEN 14011 standard. Sampling was done by wading in the shallower water 

sections and by boat on the deeper sections of the riverbed. In the case of wading sampling, the 

sections consisted of 3 × 50 m sub-sections, while in the case of boat sampling these sections were 3 

× 100 m long (depending on sampled river section). The subsections were representative for the 

sampled section and the river as well. The sampling was performed by a CC electric fishing machine 

(Hans Grasl IG 200, SAMUS 725MP), taking into account the recommendation of the FAME working 

group. 

Evaluation methods 

In the ecological status assessment based on phytobentos, IPS (Specific Pollution Sensitivity Index, 

Costein CEMAGREF 1982), SI (Austrian Saprobic Index, Rott et al. 1997) and TI (Austrian Trophic Index, 

Rott et al. 1999) indices were calculated. The calculations were performed using the OMNIDIA 6.3 

software, and then the IPSITI index (IPSITI = (IPS + SI + TI) / 3) was calculated and used in the 

assessment. Based on the limit values developed for IPISTI, the five-class EQR value can be calculated, 

which can be considered as a measure of condition estimation. The examined sections are 6th (hilly, 

medium-waterslope, calcareous, coarse-bedded, large catchment are), 13th (lowland, calcareous, 

coarse-bedded, small waterslope, large river) and 19th (lowland, low-lying, calcareous, medium-

flowing river). fine bed material, very large river). The EQR value required for the type-specific 

condition assessment was calculated according to the type of this section of the Rába (diatom types: 

4 and 6). 

Ecological status assessment based on aquatic macroinvertebrates was performed with the Hungarian 

Multimetric Macrozoobenthon (HMMI) index. The primary consideration in the development of the 

HMMI index was to meet with the requirements of the WFD, i.e. to include indices describing 

community-specific abundance, diversity, tolerance, and functional conditions that adequately 

indicate the status of the water body. After classification into the appropriate biological type (cf. 

described for phytobentos), the examined sections were evaluated with the indices developed for 

HMMI_lc, i.e. hilly and bigger watercourse types, and HMMI_ll, i.e. large and very large watercourse 

types in the lowlands. 

Ecological status assessment based on the fish community was performed with the Hungarian 

Multimetric Fish Index (HMMFI). The calculations were performed according to the methodology 

published by Sály and ErZs (2016), using R environment (HMMFI Calculator V1.0). Based on the indices, 

five categories can be clearly distinguished (excellent-good-medium-weak-bad). The examined 

sections were evaluated by HLR and LLR metrics after classification into the appropriate biological 

type (cf. described for phytobentos). 
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Results 

We identified 94 diatom species in the Hungarian section of the Rába. The dominant species of the 

Rába are oligohalobic, which occur mainly in neutral pH waters. These species are nitrogen 

autotrophic, ｹ-mesosaprobic, eutrophic species. The mean number and standard deviation of the 

samples were 37 ± 11 species. The lowest number of species was found at Rum and GyZr. The largest 

number of species was at Alsószölnök. Despite the fluctuating number of species, a decreasing trend 

can be observed along the section of the Rába. The mean Shannon diversity and standard deviation 

of the samples were 4.0 ± 0.7. The lowest diversity was found at Árpás, and the highest at Kenyeri. A 

decreasing trend can be observed in the Shannon diversity as well.  

During the ecological status assessment, the value of EQR increased slightly after Alsószölnök, then 

decreased at the next two sampling sites and reached a minimum. The lowest values were obtained 

at Körmend, while the two largest values were obtained at Rum and GyZr. The ecological status 

remained moderate. The only exception was the sampling section of GyZr, as it belongs to a different 

waterbody and has different qualification limits. In this section, the Rába showed good ecological 

status. 

The results of Rába and Lapincs showed that the aquatic macroinvertebrate fauna of the watercourse 

is outstandingly rich and valuable. Many species of the macroinvertebrate community have significant 

conservation value. In the analysis of the quantitative data of the sampling sections, a decreasing 

trend with fluctuation can be observed from the border to the estuary for each variable (total taxon 

number, total density, total character species number, total character species density, number of 

protected species, density of protected species). This may have been influenced by the reduction in 

habitat heterogeneity, changes in hydromorphological properties and anthropogenic pollution. 

The HMMI ecological status assessment showed that the upper (lower section of the Alsószölnök dam) 

and the 4 sampling sections closest to the estuary are moderate, while all the others are in good 

ecological status. The river is in better ecological condition (HMMI rating: good) above Sárvár, where 

the hydromorphological diversity - and the habitat diversity - is higher, than in the sections below 

Sárvár, and in the sections closer to the estuary (HMMI rating: moderate). 

The results of the research of the fish community of Rába and Lapincs showed that the fish fauna of 

the watercourses is extremely rich and valuable. During the examination of species number, character 

species number and protected species number, the values of the sampling section of Rába in Csörötnek 

was the highest, where a specifically mosaic habitat structure can be found. The number of species 

showed an increasing trend with the decrease in relative relief. But the number of character species 

decreases significantly, which can be attributed to the combined effect of several factors. The most 

important of these factors is the significant decrease in flow rate. The number of specialist fish 

species was almost constant, but there was an increasing trend in the number of generalist and 

disturbance-tolerant species going downstream. There was a very strong decreasing trend in the 

numbers of individuals of specialist species. But there was a significantly increasing trend in the 

number of individuals of disturbance tolerant species. The native species dominate the entire 

longitudinal section of the river, however, the number of species and individuals of non-native species 

showed a significant increase in the lower river sections, which can be attributed to the increasing 

number of ponto-caspic Gobiidae species.  
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In general, the upper section - where fish interoperability projects have been implemented since 2009 

- is more diverse in hydromorphological aspect and the ecological status is better (good and 

excellent), than in the lower section (below Uraiújfalu) (moderate).  

The final ecological status of the sampling sections is determined by the worst ecological value of the 

surveyed groups. In most of the case, this group was the diatoms which are sensitive to point and 

diffuse loads. If the sampling locations are evaluated together, a moderate state is obtained for the 

whole Hungarian section of Rába and Lapincs. This result is in accord with the summary results of the 

2013-2019 RBMP planning period, where similar ecological status was detected for the examined 

water bodies. 

The results of the surveys carried out along the section of the Rába in 2019 indicate that the upper 

section (border between Sárvár) of the Rába is in good condition, even in the section between 

Uraiújfalu and the estuary. In the case of fish, the measures to improve the hydromorphological 

condition have yielded encouraging results in the upper stages, which is supported by the results of 

research of interoperability of fish ladders in the framework of the WeCON-ATHU077 project. In the 

case of macroinvertebrates, the Hungarian HMMI index does not specifically consider the loads on 

watercourse with the same weight as the Austrian saprobity index, but points to the 

Sampling 

location 

Watercourse 

name 

Type of 

waterbody 
Settlement Phytobenthos Fish 

Aquatic 

macroinvertebrate

RÁB_4362 

(RÁB_3471) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Alsószölnök Moderate Excellent Moderate 

RÁB_4909 

(RÁB_3470) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Szentgotthárd Moderate Good Good 

RAB_516 Rába 
4L - heavily 

modified 
Szentgotthárd Moderate - Good 

RÁB_4316 

(RÁBA12708) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Csörötnek Moderate Excellent Good 

RÁB_4315 Rába 
4L - heavily 

modified 
Körmend Moderate - Good 

RÁB_4314 

(RÁB_2158) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Rum Moderate Excellent Good 

RÁB_4313 

(RÁB_2929) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Sárvár Moderate Good Good 

RAB_078 

(RÁBA12702) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Uraiújfalu Moderate Good Moderate 

RÁB_4312 

(RÁB_2099) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Kenyeri Moderate Moderate Moderate 

RÁB_4361 

(RÁB_231) 
Rába 

4L - heavily 

modified 
Árpás Moderate Moderate Moderate 

RÁB_4908 

(RÁB_2583) 
Rába 

8N - heavily 

modified 
GyZr Good Moderate Moderate 

LAP_3851 

(LAP_4876) 
Lapincs 

4L - heavily 

modified 
Szentgotthárd Moderate Good Good 
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hydromorphological state. Thus, the results of the Hungarian section showed that the more diverse 

riverbed maintains a better community of living conditions than the lower, more straight-line riverbed 

sections between dams. However, the results of diatoms show that the watercourse is almost in 

moderate state in the whole Hungarian section.  

It can be stated that the interventions aimed at improving the ecological status had positive effects 

in recent years however, further reduction of point and diffuse loads would be needed to achieve 

good status. 

2.3. FITOBETOSZ, MAKROZOOBENTOSZ VIZSGÁLATOK 

2.3.1. Bevezetés és célkithzések 

A projekt keretében a Rába magyarországi szakaszának hossz-szelvényét vizsgálatuk a folyó 

országhatártól torkolatig tartó, teljes hazai szakaszára vonatkozóan. A felmérések célja az volt, hogy 

a EU Víz Keretirányelv (2000/60/EK) elZírásait követve ökológiai állapot-értékelést végezzünk a 

Rábán, valamint a Lapincson kijelölt mintavételi szelvényekben. A vizsgálat vízfolyásszakaszok 

részben átfednek a 2009. évben hasonló céllal végzett felmérések során vizsgált mintavételi 

szelvényekkel, részben - a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérésére - újabb mintavételi 

lokalitásokat is tartalmaznak. A 2019. évi állapotértékelésen túlmenZen célként fogalmazódott meg, 

hogy a projekt keretében zajló felmérések eredményeit összevessük a 2009. évben kapott 

eredményekkel. Az értékelést nehezítette, hogy a korábban végzett vizsgálatok mind a mintavételi 

módszertanában és az adatok értékelésében eltértek a jelenleg Magyarországon érvényben lévZ 

mintavételi és értékelési protokolltól. Ebben a szakértZi anyagban bemutatott ökológiai 

állapotértékelés a jelenleg érvényben levZ mintavételi, és interkalibrált ökológiai állapotértékelési 

protokollt követi minden élZlénycsoport esetében. 

Az értékelés két élZlénycsoportra, azaz biológiai minZségi elemre (BQE) terjedt ki. A 2019. évben 

tényleges mintavétel történt a vízi makroszkópikus gerinctelen és a bevonatlakó kovaalga közösségre 

vonatkozóan. 

A szakértZi jelentésben bemutatásra kerülnek a mintavételi szelvények, élZlénycsoportonkénti 

bontásban a mintavétel módszertana, az egyes mintavételek eredményei, az egyes szelvényekre 

vonatkozó, valamint az összesített ökológiai állapotértékelés. A jelentés mellékletében az összevont 

taxonlista található. 

 

2.3.2. Vizsgálati terület bemutatása 

A Rába Ausztriában ered, a Stájer-Alpok keleti oldalán, mintegy 1200 m-es magaságban. Két forrásága 

Passail településnél egyesül, majd Stájerországon és Burgenlandon keresztül, körülbelül 100 km 

megtétele után lép ki Ausztriából, Mogersdorfnál. Magyarországra Alsószölnök mellett lép be, és nem 

sokkal ezután, Szentgotthárdnál egyesül a Lapincs folyóval. Ezután többé-kevésbé keleti, majd 

északkeleti irányban, a Vasi-Hegyhát, a FelsZ- és Alsó-Kemeneshát, a másik oldalról pedig a FelsZ-

Yrség, a Rábai teraszos-sík kistájak által szegélyezett Rába-völgyben haladva éri el a GyZri-medencét, 

ahol is a Kapuvári-sík és a Csornai-sík déli és délkeleti szegélyén tovább haladva GyZrnél torkollik a 

Mosoni-Dunába. Magyarországi nagyobb mellékfolyói a bal parton a Lapincs, a Pinka, a Gyöngyös, a 

Sorok-Perint és a Répce, jobb parton pedig a Csörnöc-HerpenyZ és a Marcal. 
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A Rába teljes hossza 283 km, amelybZl a hazai szakasz 211 km-t tesz ki, a folyó vízgyhjtZ területe 10 

720 km2. A Rába viszonylag nagy esésh, szélsZséges vízjárású folyó, magyarországi szakaszán a 

kisvízhozama 3–5 m3/s. 

A Rába folyó tájképi és természeti értékei jelentZsek. A folyó jelentZs szakaszokon alig szabályozott, 

természetközeli állapotúnak nevezhetZ. Mind a folyó, mint az azt kísérZ árterek élZvilágát – úgy a 

vízi, mint a szárazföldi élZhelyeket – hazai viszonylatban kiemelkedZ természeti értékként tartják 

számon. 

A Rába hazai szakasza A Duna-vízgyhjtZ magyarországi része VízgyhjtZ-gazdálkodási terv – 2015 (VGT2) 

6 víztestbZl áll: 

• Rába (határtól) (VOR azonosító: AEP903) 

• Rába (Lapincstól) (VOR azonosító: AEP900) 

• Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától) (VOR azonosító: AEP901) 

• Rába (Csörnöc-HerpenyZtZl) (VOR azonosító: AEP899) 

• Rába (Kis-Rábától) (VOR azonosító: AEP898) 

• Rába torkolati szakasz (VOR azonosító: AEP902) 

 

6. ábra. A Rába magyarországi szakasza és a Lapincs 

A Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától) (VOR azonosító: AEP901) víztest a hidromorfológiai beavatkozások 

Víz Keretirányelv (60/2000EK) iránymutatásait követZ értékelése alapján természetes, a másik 5 

víztest erZsen módosított víztestnek tekinthetZ. 

A Rába az országba lépéstZl a 4L típusba sorolható, vagyis dombvidéki – közepes esésh – meszes – 
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durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh vízfolyás. Az országhatártól a torkolat irányába 

haladva az elsZ 5 víztest ebbe a típusba sorolható. A Rába torkolati szakasz (VOR azonosító: AEP902) 

víztest típusa már 8N, vagyis síkvidéki – kis esésh – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon 

nagy vízgyhjtZjh folyó. 

A Lapincs (VOR azonosító: AEP748) erZsen módosított víztest. Típusa 4L, azaz dombvidéki – közepes 

esésh – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyhjtZjh vízfolyás. 

A VKI elZírásainak megfelelZen a mesterséges és erZsen módosított vizek esetén nem ökológiai 

állapotot, hanem ökológiai potenciált kell megadni. E mögött az a logikus érv áll, hogy a mesterséges 

víztér kialakítása során, illetve azon beavatkozások/használatok eredményeként, amelyek miatt az 

adott víztér erZsen módosítottá válik, a víztérben nem alakulhat ki olyan minZségh ökológiai rendszer 

(pl. összetettség, funkcionális, fajgazdagság), ami egy hozzá hasonló típusú természetes állóvíz, vagy 

vízfolyás esetén elvárható lenne. A vizeket érZ terhelések nem ugyanúgy hatnak valamennyi élZlény 

csoportra. Számos olyan terhelés lehetséges mely egy adott élZlény-együttesre nézve nem releváns, 

sZt elképzelhetZ az is, hogy bizonyos csoportokat az adott vízhasználat kedvezZen, míg másokat 

negatívan érint. Az ökológiai potenciál megadásakor tehát abból kell kiindulni, hogy egy adott 

terhelés esetén van-e jelentZs, szisztematikus eltérés az ökológiai állapot értékelésére kidolgozott 

EQR értékekben függZen attól, hogy természetes vagy mesterséges víztereket vizsgálunk. Amennyiben 

igen, akkor szükséges a határértékek módosítása, amennyiben azonban nem, akkor ugyanazon 

határértékeket lehet alkalmazni a mesterséges és erZsen módosított vizek ökopotenciáljának 

értékelésére, mint amelyeket az ökológiai állapot megadásakor alkalmaztunk. 

Az ökopotenciál megadása a jelenleg érvényben levZ a Duna-vízgyhjtZ magyarországi része VízgyhjtZ-

Gazdálkodási Terv (2015) esetében még nem történt meg (http://www.vizugy.hu). A Rába és a 

Lapincs vizsgált mintavételi szelvényei erZsen módosított víztestekre esnek, azaz ezekre a 

szelvényekre nem ökológiai állapotot, hanem ökopotenciált kellene számolni. Erre alkalmas metrika 

hiányában azonban adatainkra nem ökopotenciált, hanem ökológiai állapotot számoltunk, s a 

továbbiakban a jelentésben ezt a terminológiát (ti. ökológiai állapot) használjuk. 

 

2.3.3. Anyag és módszer 

 Mintavételi szelvények a magyar vizsgálati szakaszon 

A 2019. évben egy Zszi alkalommal történt felmérés a Rába 11 és a Lapincs 1 kijelölt mintavételi 

szelvényében. A mintavételi szelvények 2009-ben és 2019-ben használt kódja, a mintavétel ideje, 

valamint a gyhjtZhely elnevezése és EOV koordinátái az 2. táblázatban találhatók. A vízi 

makroszkopikus gerinctelenek és a bevonatlakó kovaalgák terepi mintavétele Kiss Béla irányításával 

2019. 09. 18. és 20. között történt kisvizes, áradásmentes idZszakban, ideális mintavételi 

körülmények között. A mintavételi helyek áttekintZ térképe az 1. és 2. ábrákon látható. 



 

141 

1. táblázat: A makroszkópikus vízi gerinctelenek és a fitobentosz mintavételi szelvényeinek adatai 

Mintavételi 

hely kódja 

(2019) 

Mintavételi 

hely kódja 

(2009) 

Víznév Település Long. 

N 

Lat. E Mintavétel 

ideje 

MintavevZ 

személye 

RÁB_4362 új lokalitás Rába Alsószölnök 433854 180910 2019-09-18 Kiss Béla

RÁB_4909 interkalibráció Rába Szentgotthárd 436217 181957 2019-09-18 Kiss Béla

LAP_3851 L Lapincs Szentgotthárd 438372 183592 2019-09-18 Kiss Béla

RAB_516 H1 Rába Szentgotthárd 438569 182626 2019-09-18 Kiss Béla

RÁB_4316 H2 Rába Csörötnek 445944 182112 2019-09-19 Kiss Béla

RÁB_4315 H3 Rába Körmend 465860 187959 2019-09-19 Kiss Béla

RÁB_4314 H4 Rába Rum 483044 200295 2019-09-19 Kiss Béla

RÁB_4313 H5 Rába Sárvár 492156 214808 2019-09-19 Kiss Béla

RAB_078 H6 Rába Uraiújfalu 496296 224780 2019-09-19 Kiss Béla

RÁB_4312 H7 Rába Kenyeri 498270 229142 2019-09-19 Kiss Béla

RÁB_4361 H8 Rába Árpás 526004 242235 2019-09-20 Kiss Béla

RÁB_4908 H9 Rába GyZr 542689 259928 2019-09-20 Kiss Béla

 

 

7. ábra. A makroszkópikus vízi gerinctelenek és a fitobentosz mintavételi szelvényeinek 

elhelyezkedése I. 
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8. ábra. A makroszkópikus vízi gerinctelenek és a fitobentosz mintavételi szelvényeinek 

elhelyezkedése II 
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 A mintavétel részletes bemutatása 

A Rába Alsószölnöknél (RÁB_4362) 

A Rába alsószölnöki mintavételi szelvényében lassú áramlási viszonyok jellemzZek, a vízmélység pedig 

a 1,5 méteres mélységet is elérheti. A mintavételi szelvény mintegy 250 méterrel az alsószölnöki 

duzzasztómh alatt helyezkedik el. A medret meredek partfal övezi, amelyet bokros vegetáció kísér. 

Az ebbZl származó CPOM (durván partikulált szerves anyag) és xylal (ágak, gyökerek) alkotják a 

biotikus habitatokat. A mederanyagot döntZen finomabb szemcsefrakciójú üledék alkotja (akal), 

azonban kisebb mennyiségben nagyobb kövek (microltihal) és homok (psammal) is színesíti az 

élZhelystruktúrát. 

1. kép. A Rába (RÁB_4362) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Alsószölnök

IdZpont 2019-09-18 Koordináták 433854, 180910

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Finoman kanyaró

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 30 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Kövek 

Bal part bokros Bal part Nincs 

Jobb part bokros Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,1  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,15  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 5 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Mezolithal <5 Xylal 5 

Microlithal 20 CPOM <5 

Akal 60  

Psammal 10  
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A Rába Szentgotthárdnál (RÁB_4909) 

A Rába szentgotthárdi mintavételi szelvényében szintén lassú áramlási viszonyok uralkodnak, és a 

felmérés során tapasztaltak szerint a vízmélység egyes szekciókban még az 1,3 métert is elérheti. A 

part mentén fásszárú vegetáció található, az ebbZl vízbe hulló részek alkotják a szerves élZhelyek 

összességét. A mederüledékben a sóder dominál, azonban ettZl nem sokkal marad el a nagyobb kövek 

alkotta élZhelyek aránya. A nagyobb frakciójú üledékhez homok is vegyül, illetve a jobb part menti 

kövezés további élZhelyeket biztosít a vízi szervezetek számára. 

2. kép. A Rába (RÁB_4909) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Szentgotthárd

IdZpont 2019-09-18 Koordináták 436217, 181957

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Finoman kanyargó

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 15 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Kövek 

Bal part Fás Bal part Nincs 

Jobb part Fás Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,15  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,2  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 5 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

5 

Microlithal 30 Xylal 5 

Akal 45 CPOM 5 

Psammal 15  

Argyllal 5  
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A Lapincs Szentgotthárdnál (LAP_3851) 

A Lapincs Szentgotthárdnál torkollik a Rábába, és itt már viszonylag széles mederkeresztmetszettel 

(25 méter), de ugyanakkor élénk áramlási viszonyokkal rendelkezik. A mederanyag döntZen nagyobb 

szemcsefrakciójú üledék dominanciával jellemezhetZ (microlithal, akal). A biotikus habitatokat 

csupán a part menti fás-bokros vegetációból származó allochton eredeth szervestörmelék és 

helyenként hínárvegetáció jellemzi. A parszegélyben alacsony arányban iszapos-agyagos 

élZhelyfragmentumok is megtalálhatóak, amit a partszegélyi lágyszárú vegetáció vízbe lógó részei 

mozaikolnak. 

3. kép. A Lapincs mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Lapincs Település Szentgotthárd 

IdZpont 2019-09-19 Koordináták 438372, 183592 

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Egyenes (természetes)

Vízfolyás átlagos szélesség 

(aktuális) 

25 Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Kövek 

Bal part Füves Bal part Nincs 

Jobb part bokros Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,4  

Maximális aktuális sebesség 

(m/s) 

0,9  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges 

konstrukciók 

<5 Alámerült és kiterülZ levelh 

makrovegetáció 

<5 

Mezolithal 10 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Microlithal 40 Xylal <5 

Akal 30 CPOM <5 

Psammal 10  

Argyllal <5  
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A Rába Szentgotthárdnál (RÁB_516) 

A Rába szentgotthárdi mintavételi szelvényében a jobb és bal part mentén is egyaránt mesterséges 

partbiztosítás jellemzZ, és az ezt alkotó kövek alkotják az abiotikus habitatok legnagyobb részét. 

Emellett microltihal és akal, illetve kisebb mennyiségben psammal és mezolithal alkotta 

élZhelyfragmentumok is megtalálhatóak a felmért mintavételi szakaszon. Az erZs áramlási 

sebességnek köszönhetZen a mederben alig jellemzZ szervesanyag felhalmozódása. A mintavételi 

szelvény a Lurotex textilipari vállalat bevezetési pontja és a szentgotthárdi duzzasztómh alatt 

helyezkedik el.  

4. kép. A Rába (RAB_516) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Szentgotthárd

IdZpont 2019-09-18 Koordináták 438568, 182626

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Finoman kanyargó

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 15 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Kövek 

Bal part Mesterséges Bal part Kövek 

Jobb part Mesterséges Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,6  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,9  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 40 CPOM <5 

Mezolithal <5  

Microlithal 25  

Akal 20  

Psammal 10  
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A Rába Csörötneknél (RÁB_4316) 

A Rába csörötneki mintavételi szelvénye a Rába közúti hídjánál helyezkedik el. A relatív relief 

csökkenésnek köszönhetZen a folyó sebessége lelassul, és csupán a sodorvonal mentén éri el a 0,5 

m/s-os sebességet. A maximum vízmélység helyenként meghaladja az 1 métert. A part menti fás-

füves vegetációból származó törmelék látja el a detrituszfaló szervezeteket, illetve a nagyobb bedZlt 

fák stabil aljzattal jellemezhetZ habitatot nyújtanak számos makrogerinctelen szervezetnek. Az 

abiotikus habitatok között továbbra is a nagyobb szemcsefrakciójú mezoltihal, macrolithal és akal 

dominál. 

5. kép. A Rába (RÁB_4316) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Csörötnek 

IdZpont 2019-09-19 Koordináták 445944, 182112

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Finoman kanyargó

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 30 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Kövek 

Bal part Füves Bal part Nincs 

Jobb part fás Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,2  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,5  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 5 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Mezolithal 20 Xylal 5 

Microlithal 40 CPOM <5 

Akal 20  

Psammal 10  

Argyllal <5  
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A Rába Körmendnél (RÁB_4315) 

A Rába körmendi mintavételi szelvényében keskenyebb mederkeresztmetszet jellemzZ (35 m), illetve 

a folyó zátonyképzZ tulajdonságának köszönhetZen számos kisebb sziget emelkedik ki a nyílt vízbZl. 

A part menti vegetáció döntZen fásszárúakból áll, amelyekbZl allochton eredeth szervestörmelék 

kerül be a folyómederbe. Néhány kidZlt fatörzs is színesíti a habitusképet, ezek szilárd aljzatot 

biztosítanak az azt preferáló taxonok számára. A mederüledék ebben a szelvényben is döntZen 

nagyobb szemcsefrakciójú (microlithal, akal). 

6. kép. A Rába (RÁB_4315) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Körmend 

IdZpont 2019-09-19 Koordináták 465860, 187959

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Zátonyképzġ

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 35 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Nincs 

Bal part Fás Bal part Nincs 

Jobb part fás Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,5  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,9  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Mezolithal 15 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Microlithal 45 Xylal 5 

Akal 30 CPOM <5 

Psammal 5  

Argyllal <5  
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A Rába Rumnál (RÁB_4314) 

A Rába rumi mintavételi szelvényének élZhelyi tulajdonságai hasonlóak az elZzZ mintavételi 

szelvényéhez. A folyó szakaszjellegének megfelelZen a durvább szemcsefrakciójú üledék (microltihal, 

akal) dominanciája jellemzZ. A hínár- és mocsárinövényzet hiánya miatt a biotikus habitatokat itt is 

csupán a part menti vegetáció vízbe hullott részei alkotják. 

7. kép. A Rába (RÁB_4314) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Rum 

IdZpont 2019-09-19 Koordináták 483044, 200295 

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederbiztosítás

vízfolyás átlagos szélesség 

(aktuális) 

50 m Jobb part Kövek 

Parti vegetáció típusa  Bal part Nincs 

Bal part Fás Meder Nincs 

Jobb part Fás 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,6 

Maximális aktuális sebesség 

(m/s) 

0,9 

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges 

konstrukciók 

<5 Alámerült és kiterülZ levelh 

makrovegetáció 

<5 

Mezolithal 15 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Microlithal 40 Xylal 5

Akal 25 CPOM <5 

Psammal 10 

Argyllal <5 
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A Rába Sárvárnál (RÁB_4313) 

A Rába Sárvárnál viszonylag széles mederkeresztmetszettel rendelkezik. A jobb és bal part mentén 

kövezés alkotta partstabilizáció figyelhetZ meg. A partszegélyt bokrok alkotta vegetáció dominálja. 

A széles keresztmetszethez a felmérés idején sekély vízmélység és élénk áramlási viszony társul. A 

mederanyag döntZen akal frakciójú, de a parttól távolabbi gyorsabb áramlási sebességgel 

jellemezhetZ hossz-szelvények mentén mezolithal és microltihal is színesíti a habitatstruktúrát. A 

biotikus habitatok aránya szinte elenyészZ és vízi makrovegetáció jelenlétének hiányában a 

szárazföldi növényzet vízbe hullott részei alkotják. 

 

8. kép. A Rába (RÁB_4313) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Sárvár 

IdZpont 2019-09-18 Koordináták 492156, 214808

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Zátonyképzġ

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 50 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Kövek 

Bal part bokros Bal part Kövek 

Jobb part bokros Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,6  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,9  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 5 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Mezolithal 10 Xylal 5 

Microlithal 20 CPOM 5 

Akal 40  

Psammal 20  

Argyllal <5  
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A Rába Uraiújfalunál (RÁB_078) 

A Rába uraiújfalui mintavételi szakaszának széles medrét a partszegélyben fásszárú vegetáció kíséri. 

A biotikus élZhelyfoltokat fZleg az innen származó bomló szerves törmelék alkotja, illetve a 

partvonalhoz közelebbi, lassabb áramlási sebességgel rendelkezZ szelvényekben helyenként mocsári 

vegetáció megtelepedése is megfigyelhetZ. A lassabb áramlási sebességnek köszönhetZen a 

mederanyag összetételében a finomabb szemcsefrakció dominál (akal, psammal). 

9. kép. A Rába (RÁB_078) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Uraiújfalu 

IdZpont 2019-09-18 Koordináták 496284, 224783

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Finoman kanyargó

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 30 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Nincs 

Bal part Fás Bal part Kövek 

Jobb part Fás Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,15  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,3  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók <5 VízbZl kiemelkedZ 

makrovegetáció 

<5 

Mezolithal  ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Microlithal <5 Xylal 5 

Akal 65 CPOM 5 

Psammal 20  

Argyllal <5  
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A Rába Kenyerinél (RÁB_4312) 

A Rába Kenyerinél felmért mintavételi szelvényének, viszonylag széles, közel 40 méter széles medre 

meanderezZ jelleget mutat. A vízi makrovegetáció hiánya ebben a szelvényben is jellemzZ. A part 

menti fásszárú vegetációból szinte elhanyagolható mennyiségh szervesanyag kerül a víztérbe, ami 

színesíti az élZhelystruktúrát. A mederüledékben az akal és a psammal (sóder-homok) 

szemcsefrakciójú üledék dominál. Azonban a legfinomabb szemcsefrakciójú, argyllal, azaz iszapos 

mederanyag még itt is csupán a partszegélyi sávokban jelenik meg igen alacsony arányban. 

10. kép. A Rába (RÁB_4312) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Kenyeri 

IdZpont 2019-09-19 Koordináták 498270, 229142

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak meanderezġ

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 40 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Nincs 

Bal part Fás Bal part Nincs 

Jobb part fás Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,1  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,25  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Microlithal <5 Makro-alga <5 

Akal 70 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Psammal 20 Xylal 5 

Argyllal <5 CPOM 5 
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A Rába Árpásnál (RÁB_4361) 

A Rába árpási mintavételi szelvényére viszonylag széles mederkeresztmetszet és lassú áramlási 

viszonyok jellemzZek. A folyó alacsony hordalékszállítási hatékonyságának köszönhetZen legnagyobb 

arányban az akal (sóder) és a psammal (homok) szemcsefrakciójú üledék jellemzi a medret. A hínár- 

és mocsárinövényzet hiánya, illetve a gyér parti vegetáció miatt az abiotikus habitatok aránya 

továbbra is igen elenyészZ.  

11. kép. A Rába (RÁB_4361) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Árpás 

IdZpont 2019-09-20 Koordináták 526004, 242235

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Zátonyképzġ

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 60 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Nincs 

Bal part Füves Bal part Kövek 

Jobb part Füves Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,1  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,2  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 5 ÉlZ szárazföldi növényi 

részek 

<5 

Mezolithal 5 Xylal <5 

Akal 60 CPOM <5 

Psammal 25  

Argyllal <5  
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A Rába GyZrnél (RÁB_4908) 

A Rába gyZri mintavételi szelvényére – az alsószakaszjellegnek köszönhetZen – a folyó hordalékszállító 

hatékonysága lecsökken, lassabb áramlási viszonyok jellemzZek, ami nagyobb mennyiségh psammal 

(homok) felhalmozódását teszi lehetZvé. Legnagyobb mennyiségben a sóder alkotta 

élZhelyfragmentumok találhatóak meg, míg nagyobb kövek csupán 5%-ban jellemzZek a felmért 

mintavételi szelvényre. A biotikus habitatok között már hínárvegetáció is megtalálható, illetve a part 

menti fás szárú vegetációból származó szervesanyag akkumulációja is megfigyelhetZ a kisebb áramlási 

sebességgel jellemezhetZ hossz-szelvények mentén. A mintavételi szelvény a Duna torkolata fölött 

kb. 2 km-rel helyezkedik el. 

12. kép. A Rába (RÁB_4908) mintavételi szelvényének jellemzġ habitusképe 

Mintavételi hely

Folyónév Rába Település Gyġr 

IdZpont 2019-09-20 Koordináták 542689, 259928

VízgyhjtZ méret  Tengerszint feletti magasság  

Morfológiai adatok

Vízfolyás hidrológiai típusa állandó Mederalak Zátonyképzġ

Vízfolyás átlagos szélesség (aktuális) 40 m Mederbiztosítás  

Parti vegetáció típusa  Jobb part Nincs 

Bal part Fás Bal part Nincs 

Jobb part fás Meder Nincs 

Hidraulikus feltételek

Aktuális átlagsebesség (m/s) 0,4  

Maximális aktuális sebesség (m/s) 0,7  

Szubsztrátum összetétele

Abiotikus habitatok (%) Biotikus habitatok (%) 

Macrolitikus mesterséges konstrukciók 5 Alámerült és kiterülZ levelh 

makrovegetáció 

5 

Microlithal 5 Xylal 5 

Akal 50 CPOM <5 

Psammal 35 FPOM 5 

Argyllal <5 Törmelék 5 
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 Makrozoobentosz terepi mintavétel, laboratóriumi feldolgozás és az ökológiai az 

ökológiai állapotbecslés módszere 

Multi-habitat típusú mintavételi módszertan 

A felmérések során használt terepi mintavételi protokoll a Barbour és munkatársai által 1999-ben 

kiadott leíráson alapszik, ami egy multi-habitat típusú mintavételt ír le. Ez a mintavételi eljárás az 

egyes habitat-típusok mennyiségi eloszlási viszonyait (az egyes típusok területarányát) arányát veszi 

alapul a mintavételi eljárás során (Várbíró et al. 2015). A protokollban leírt módon végzett mintavétel 

alkalmas a VKI által támasztott elvárások teljesítésére. 

A kijelölt mintavételi szelvénynek a protokoll értelmében reprezentatívnak kell lennie az adott 

vízfolyásszakaszra. A Rábához hasonló jellegh, közepes nagyságú vízfolyásoknál ez a szakasz a 

mintavételre kijelölt szelvénytZl felvízi és alvízi irányban mért 500-500 méter által lehatárolt szakaszt 

jelenti. 

Minden mintavételi szelvényben egy 20 replikátumot tartalmazó mintát vettünk, az egyes 

élZhelytípusokra esZ replikátumok számát azok területi arányának figyelembevételével határoztuk 

meg (9. ábra). Amennyiben a mintázott szakaszon valamely habitat-típus aránya összességében 

elérte, illetve meghaladta az 5%-os borítási értéket, azt minimum egy replikátummal mintáztuk. 

A használt mintavételi eszköz egy 950 μm lyukátmérZjh hálószövettel ellátott kézi egyelZháló, 

melynek kerete 25×25 cm-es (standard pond net). Az egyes replikátumok által mintázott terület – 

célszerhen a hálókeret alsó élének hosszához igazítva – 25×25 cm kiterjedésh, ezekben az 

üledékfelszín teljes kigyhjtésére törekedtünk. Ennek megfelelZen az egy mintavételi helyen gyhjtött 

20 replikátum összesen 1,25 m2 területet fedett le. A minta hálóba gyhjtése jelentZs áramlási 

sebesség esetén az ún. „kick and sweep” technikával történt, melynek során az áramlásnak háttal 

állva, lábbal megbolygattuk az üledéket, közben az áramlás által elsodort állatokat a kézi hálóval 

felfogtuk. SzámottevZ áramlás híján a kézi hálóval meghúztuk az üledék felsZ, 3–4 cm vastag rétegét. 

A hálóba gyhjtött mintát minden egyes csapás után vödörbe tettük, majd a továbbiakban a partra 

szállítva kezeltük.  

A parton terepi asszisztensek segítségével a eltávolítottuk a mintákból a nagyobb köveket, kavicsokat, 

élZ és elhalt növényi részeket, ügyelve arra, hogy azokon gerinctelen élZlények egyedei ne 

maradjanak (átmosás, szükség esetén kézi eltávolítás), valamint arra, hogy a begyhjtött gerinctelen 

egyedek a legkevésbé sérüljenek – ennek a gyhjtött anyag laboratóriumi feldolgozása során van nagy 

jelentZsége, mert sok esetben a könnyen leváló testrészek, képletek (pl. kérészlárvák 

kopoltyúlemezei) használhatók határozóbélyegként. A terepen biztosan azonosítható fajok (fZleg 

kagylók és tízlábú rákok) nagyobb egyedeit meghatározás – és szükség esetén fényképes dokumentálás 

– után szabadon engedtük, a gyhjtési adatokat a terepi jegyzZkönyvben rögzítettük. 

Az ilyen módon jelentZsen csökkentett térfogatú gyhjtött anyagot a kézi kotróháló segítségével 

leszhrtük, majd jól záródó mhanyag vödrökbe helyeztük. A vödörbe helyezett anyagra, tartósítás 

céljából 70%-os alkoholt (PATOSOLV®) öntöttünk úgy, hogy azt legalább két ujjnyira ellepje, így 

megakadályozva a mintában lévZ szervezetek károsodását a feldolgozás következZ lépéséig, a 
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laboratóriumban történZ válogatásig. A mintavétel adatait (mintavételi hely kódja, gyhjtZk személye, 

dátum) rögzítettük a mintatároló edényeken. 

A mintavételekrZl még a helyszíneken terepi jegyzZkönyvet készítettünk, amiben feljegyeztük a 

mintavételi szelvény kódját, a mintavétel idejét, a mintavevZk személyét, a mintázott 

vízfolyásszakaszra vonatkozó általános információkat, a habitatok százalékos arányát, illetve az egyes 

replikátumokra vonatkozó adatokat (biotikus és abiotikus habitatösszetétel, vízmélység, vízsebesség). 

A mintavételi helyszíneken több fotót is készítettünk a mintázott vízfolyásszakaszról. 

 

 

9. ábra. Példa a mintavételi szelvény replikátumainak számára és elhelyezkedésére 

A minta laboratóriumi elZkészítése 

A laboratóriumba szállított mintákat közvetlenül a válogatás megkezdése elZtt átszhrtük, hogy a 

tartósítószert a lehetZ legjobban eltávolítsuk a törmelék közül. A minták válogatását fehér 

fotótálcán (vizsgálótálca) végeztük, melynek során a szerves és szervetlen törmelék közül csipesszel 

kiszedtük, és élZlénycsoportonként szétválogatva gyhjtZüvegekbe helyeztük az állatokat.  

Ha a teljes mintamennyiségben lévZ, egyes taxonokba (genusz, család) tartozó egyedek száma több 

száz volt (jellemzZen pl. a kisrákok esetében), akkor ún. almintázást alkalmaztunk. Ennek során 

elZször a mintából kiválogattuk azon taxonok összes egyedét, amelyeket nem akartunk almintázni (kis 

számú egyed), majd az visszamaradó mintát egyenletesen szétoszlattuk a vizsgálótálcán. A tálca 

területét 16 egyenlZ részre osztottuk, ezután a 16 egységbZl véletlenszerhen kiválasztottunk 4-et, 

melyekbZl kiválogattuk az almintázásra kerülZ taxonok egyedeit. Az almintázott taxonok egyedeit 

tartalmazó fiolák feliratozása során jeleztük, hogy almintázás történt, mert az egyedshrhség 

számításánál ezt figyelembe kell venni (hiszen az almintázás során az eredeti mintaméret a negyedére 

csökkent). 
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Az üvegeket az azonosításukhoz szükséges információkkal ellátva (mintavételi szelvény kódja, dátum, 

mintavevZ személye) csoportonként elszeparálva adtuk tovább a határozást végzZ szakembereknek. 

Taxonómiai azonosítás 

A gyhjtött anyag identifikációját laboratóriumi körülmények között, nagy teljesítményh 

sztereómikroszkóp (Leica M80, Nikon SMZ1000) segítségével végeztük, specialisták bevonásával. A 

határozás faji szintig történt, ahol erre nem volt lehetZség (pl. a begyhjtött egyed fejlettségi állapota 

miatt), ott a legalacsonyabb biztosan meghatározható taxonómiai szintet (általában nemzetség) 

rögzítettük. A meghatározás után a minták a BioAqua Pro Kft. magángyhjteményébe kerültek. 

Vizsgálataink összesen 12 makroszkópikus vízi gerinctelen élZlénycsoportra terjedtek ki, melyek az 

NBmR protokoll által elZírt, következZ taxonok: csigák (Gastropoda), kagylók (Bivalvia), piócák 

(Hirudinea), magasabbrendh rákok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), álkérészek 

(Plecoptera), szitakötZk (Odonata), vízi- és vízfelszíni poloskák (Heteroptera: Nepomorpha és 

Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera), vízi bogarak (Coleoptera), kétszárnyúak (Diptera) és 

kevéssertéjhek (Oligochaeta). 

A vízi csigák és kagylók csoportját RICHNOVSZKY ÉS PINTÉR (1979) határozókulcsai segítségével 

azonosítottuk. A piócák identifikációja NESEMANN (1997), NEUBERT és NESEMANN (1999) munkáinak 

felhasználásával történt. A magasabb rendh rákok meghatározása során HOFFMANN (1963), VIGNEUX 

(1981), és EGGERS és MARTENS (2001) munkáinak ide vonatkozó leírásait használtuk. A kérész lárvák 

identifikációjára BAUERNFEIND (1994a, b) kötetei bizonyultak megfelelZnek, míg az álkérészek 

identifikációja RAUSER (1980) és ZWICK (2004) határozóját követte. A szitakötZlárvák határozását 

AMBRUS és mtsai. (2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkái és 

kulcsai alapján végeztük. A vízfelszíni- és vízipoloska fajok imágó egyedeinek 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 vízibogarak (Coleoptera) határozásához CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkáit 

vettük alapul. A tegzesek azonosításához WARINGER és GRAF (1997) részletes munkája volt használható. 

A kétszárnyúak (Diptera) határozásához SUNDERMANN és LOHSE (2004) munkáját, míg a kevéssertéjhek 

(Oligochaeta) identifikációjára RICHOUX et al. (2000) határozókulcsait használtuk. 

A minták laboratóriumi feldolgozása után a biotikai adatokat saját tulajdonban levZ adatbázisban 

tároltuk/juk. Ebben az adatbázisban történik az abiotikus és biotikus háttérváltozók tárolása is (vö.: 

NBmR terepi jegyzZkönyve vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetekre). Az adatok elemzéséhez 

szükséges mátrix exportja is innen történt. 

Operatív taxonlista (Operational Taxalist, OTL) 

A határozási eredményeket bizonyos esetekben magasabb rendszertani kategóriában is megadhatjuk. 

Erre a célra egy ún. operatív taxonlistát hoztak létre, amely többéves adatsorok tapasztalatára 

alapozva összefoglalja az egyes fajok egyedi élZhelyhez kötZdZ elZfordulását, és azokat az eseteket, 

amikor megadható nemzetség vagy család szinth adat. Azoknál a taxonoknál, ahol a taxonösszetétel 

egy bizonyos egyedszám felett már nem változik (pl.: Gammaridae, Simuliidae) elegendZ 50 egyed 

meghatározása. Ezt követZen megbecsüljük az adott taxonhoz tartozó összegyedszámot és az 50 

egyedre esZ taxonösszetételt az adott taxoncsoport egészére vonatkoztatjuk. Fiatal vagy töredezett 
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példányoknál, ahol a faj szinth azonosításhoz szükséges bélyegek nem ismerhetZek fel (pl.: Hirudinea, 

Ephemeroptera, Odonata) vagy nincsenek (pl. Plecoptera fajok jelentZs része) ezt az információt a 

genus szinth adat mellett tüntettük fel az adatlapon. Azoknál az egyedeknél, ahol bizonytalan a 

határozás, "cf" jelzéssel vagy magasabb taxonómiai szinten adtuk meg az eredményeket (Várbíró et 

al. 2015). 

Az Operatív Taxonlista alkalmazása kizárólag a taxonszámra vonatkozó metrikákra korlátozódik. 

Általánosan abból indulunk ki, hogy a faj szinten megadott adat tartalmazza a legmagasabb értékh 

ökológiai információt (lásd Schmidt-Kloiber & Nijboer 2004). 

Magyar Multimetrikus Index 

A hazai gyakorlatban alkalmazott jelenlegi minZsítési rendszer (HMMI) 2011-ben, nemzetközi 

ökológiai interkalibráció keretén belül, a Víz Keretirányelv (VKI) kompatibilitás követelményének 

megfelelZen, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelZségek által üzemeltetett 

VKI monitoring állomások adatai alapján lett kidolgozva. Az interkalibrációs eljárás során az egy 

ökorégióba tartozó országok ökológiai állapotértékelZ módszereiket összehasonlítva meghatározták a 

közös interkalibrációs típusokban a kiváló-jó, valamint a jó-mérsékelt ökológiai állapot határát. A 

Multimetrikus Makrozoobenton (HMMI) indexcsalád kifejlesztésénél elsZdleges szempont volt, hogy 

megfeleljen a VKI követelményeinek, azaz olyan multimetrikus indexeket tartalmazzon, amelyekben 

szerepelnek a közösségre jellemzZ abundancia, diverzitási, tolerancia és funkcionális viszonyokat 

leíró metrikák is, így megfelelZen jelzik a víztér állapotát. Az indexek alapján egyértelmhen öt 

kategória különíthetZ el (kiváló-jó-mérséklet-gyenge-rossz) a VKI elZírásainak megfelelZen. A 

határértékek normalizálva, EQR értékként vannak megadva, és alkalmazva az indexekben.  

A vízterek értékelése típus specifikus és természetközeli referencia állapotokhoz van viszonyítva. Ez 

lehetZvé teszi a jövZben, hogy az egyes terhelések hatását jelzZ ökológiai állapot változása ezekben 

a víztípusokban összehasonlítható eredményeket adjon az ugyanabba az ökorégióba tartozó 

tagországok közös víztípusaira (Várbíró et al. 2015). A Multimetrikus Makrozoobenton (HMMI) 

indexcsalád hat indexet tartalmaz, ezek közül, jelen jelentés keretein belül kettZvel fogunk 

foglalkozni.  

Ez a két index a HMMI_lc, azaz a dombvidéki nagy vízfolyás típusokra kidolgozott Multimetrikus 

Makrozoobenton Index és a HMMI_ll, azaz a síkvidéki nagy és nagyon nagy vízfolyás típusokra 

kidolgozott Multimetrikus Makrozoobenton Index. ElZbbire (HMMI_lc) a Dryopidae, Aphelocheiridae, 

Platycnemididae család ragadozó és/vagy carnivor fajai jellemzZek, és a referencia közösségben az 

EPT taxonok aránya meghaladja a 70 %-ot, és a családok magas száma is jellemzZ (N > 5), az RB % > 

0.30. A HMMI_ll index pedig azokra a nagyfolyókra lett kidolgozva, ahol a makroszkopikus 

közösségeiben, a magas reprodukciós potenciállal rendelkezZ fajok a legjellemzZbbek. Ilyenek 

például a Corophiidae, Hydrobiidae vagy a Mysidae családba tartozó fajok. Az invaziós fajok 

jellemzZen a nagyfolyók mentén terjednek, így egyes inváziós Dreissenidae vagy Mysida fajok 

jellemzZen kapcsolhatók ehhez a típushoz. A síkvidékeken átfolyó közepesen-finom, finom 

mederaljzatú vízfolyások jellemzZ közösségalkotó családjai a tegzesek (Odontoceridae és 

Ecnomidae), továbbá a Palingeniidae családba tartozó legnagyobb méreth kérészfaj a Palingenia 

longicauda. Emellett a referencia közösségre jellemzZ a ASPT 5 körüli értéke, illetve a EPTCOB 
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Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Odonata és Bivalvia taxonok magas aránya (N 

> 13). 

 Fitobentosz terepi mintavétel, laboratóriumi feldolgozás és az ökológiai 

állapotbecslés módszere 

Mintavételi módszertan 

A bentonikus kovaalgákat 2019. szeptember 18-20. között, a hazai módszertani útmutató szerint 

gyhjtöttük. A gyhjtéseket elsZsorban kZ (~5db) alzatról végeztük, ennek hiányában a gyhjtések fa 

alzatról történtek. A bevonatot még a terepen lekapartuk a szubsztrátról, majd a gyhjtött anyagot 

Lugol-oldattal tartósítottuk. 

A minta laboratóriumi elZkészítése 

Az élZbevonat kovaalgáit hidrogén-peroxidos módszerrel roncsoltuk, melynek során a mintához 

hidrogén-peroxidot és sósavat adtunk és 90°C-on roncsoltuk mindaddig, amíg a minta az eredeti 

térfogatára párolódott vissza. Ezután desztillált vízzel mostuk, míg semleges nem lett. A minta egy 

cseppjét fedZlemezre cseppentettük, beszárítottuk, majd Styrax gyantába ágyaztuk. 

Taxonómiai azonosítás 

A preparátumok OPTON fordított planktonmikroszkóppal 100-szoros nagyítású olajimmerziós 

objektívvel, fáziskontraszt alkalmazásával határoztuk meg (Németh 1998). A minták mikroszkópos 

vizsgálata során ~400 kovaalga valvát számoltunk meg. A kovaalgák határozása során Krammer és 

Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991, 1991a) határozó köteteit használtuk. 

Magyar Multimetrikus Index 

A VKI Módszertani Útmutató (Ács et al., 2015) ajánlása szerint, a vizsgálatok eredményeinek 

értékelésekor a kovaalga összetételen alapuló IPS (Specific Pollution Sensitivity index, Costein 

CEMAGREF 1982), SI (Austrian Saprobic Index, Rott et al. 1997) és TI (Austrian Trophic Index, Rott et 

al. 1999) indexeket számoltuk az OMNIDIA 6.3 szoftver segítségével, majd ezek átlaga alapján 

számított IPSITI indexet (IPSITI = (IPS+SI+TI)/3) vettük figyelembe az ökológiai állapot értékelésénél. 

Ez utóbbira kidolgozott határértékek alapján számítható az öt osztályos EQR érték, ami az 

állapotbecslés mérZszámának tekinthetZ. A típusspecifikus állapotbecsléshez szükséges EQR-érték 

kiszámítása a Rába ezen szakasza típusának megfelelZen történt (Ács et al., 2015). A Rába 6. 

(dombvidéki, közepes esésh, meszes, durva mederanyagú, nagy vízgyhjtZjh folyó), 13. (síkvidéki, 

meszes, durva mederanyagú, kisesésh nagy folyó), és 19. (síkvidéki, kis esésh, meszes, közepesen-

finom mederanyagú, nagyon nagy folyó) típusba sorolható. A 6., 13. típusba sorolt mintavételi 

helyeken az EQR értékeket a következZ egyenlet alapján számítottuk: 

EQR=0,0465*(IPSITI) 

Az osztályhatárok a következZk: 
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EQR  > 0,8 KIVÁLÓ IPS>16,5

0,6 < EQR < 0,8  JÓ 12,9 < IPS <16,5 

0,6 < EQR < 0,4 MÉRSÉKELT 8,6< IPS <12,9 

0,4 < EQR < 0,2 GYENGE 8,6 < IPS <4,3 

EQR < 0,2 ROSSZ IPS<4,3

A 19. típus esetén (Rába GyZrnél) az EQR-t kiszámító egyenlet a következZ: 

EQR=0,0465*(IPSITI)+0,2279 

Az osztályhatárok a következZk: 

EQR  > 0,8 KIVÁLÓ IPS>12,3

0,6 < EQR < 0,8 JÓ 8 < IPS <12,3 

0,6 < EQR < 0,4 MÉRSÉKELT 5,3 < IPS < 8 

0,4 < EQR < 0,2 GYENGE 2,7 < IPS < 5,3 

EQR < 0,2 ROSSZ IPS < 2,7

 

2.3.4. Fitobentosz eredmények 

 A Rába bevonatlakó kovaalgáinak általános bemutatása 

A Rába magyarországi szakaszán 94 kovaalga fajt azonosítottunk. A minták átlagos fajszáma és szórása 

37 ±11 faj volt. A legkisebb fajszámot (24) Rumnál és GyZrnél találtuk, a RÁB_4314-es és a RÁB_4908-

as mintavételi helyen. A legnagyobb fajszámot pedig (61) pedig a RÁB_4362-es mintavételi helyen 

(Alsószölnöknél) (10. ábra). A fluktuáló fajszám ellenére, csökkenZ trend figyelhetZ meg a Rába 

hosszszelvénye mentén (10. ábra). A Lapincs fajszáma 27 volt. 

 

10. ábra. A bevonatlakó kovaalgák fajszámának alakulása a Rába magyarországi szakaszán 

(pöttyözött vonal = trendvonal). 
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A minták átlagos Shannon diverzitása és szórása 4,0 ±0,7 volt. A legkisebb diverzitást (2,8) Árpásnál 

találtuk, a RÁB_4361-es mintavételi helyen. A legnagyobb diverzitást pedig (4,89) pedig a RÁB_4312-

es mintavételi helyen (Kenyerinél) (11. ábra). A fluktuáló diverzitás ellenére a fajszámhoz hasonlóan 

csökkenZ trend figyelhetZ meg (11. ábra). A Lapincs diverzitása 3,71 volt. 

 

11. ábra. A bevonatlakó kovaalgák Shannon diverzitásának alakulása a Rába magyarországi 

szakaszán (pöttyözött vonal = trendvonal). 

A legnagyobb mennyiségben jelenlevZ kovaalga fajok a következZk voltak: Cocconeis placentula, 

Navicula menisculus, Navicula tripunctata, Navicula cryptotenella, Navicula rostellata, 

Rhoicosphenia abbreviata, Melosira varians, Gomphonema minutum, Reimeria sinuata és a Nitzschia 

dissipata. Autökológiájukat tekintve a fajok mindegyike oligohalób. a Rába kovaalga fajai alkalikus 

vizekre jellemzZek, két faj kivételével (Reimeria sinuata, Gomphonema minutum), melyek 

elsZsorban semleges ph-val jellemezhetZ vizekben fordulnak elZ. A kimutatott fajok nitrogén autotróf 

fajok, de a Melosira varians N-heterotróf. A Navicula mensiculus és a Melosira varians az ｸ-

mezoszaprób vizek jellemzZ fajai, a többi faj ｹ-mezoszaprób. A fajok többsége tipikusan eutróf faj, 

a Nitzschia dissipata mezo-eutróf, a Navicula cryptotenella elZfordulását a tápanyagtartalom nem 

befolyásolja. 

 A bevonatlakó kovaalga közösség összetételének alakulása a Rába hazai szakaszán 

Rába_4362 (Alsószölnök) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Alsószölnöknél a Navicula tripunctata 

(15,6%), Navicula rostellata (8%), Nitzschia dissipata (6,9%), Navicula spp. (5,6%), Amphora pediculus 

(3,9%), Gyrosigma spp. (3,9%), Nitzschia palea (3,8%), Amphora libyca (3,4%), Craticula halophila 

(3,4%), és a Navicula menisculus var. menisculus (3,4%) voltak. A fajszám ezen a mintavételi helyen 

volt a legmagasabb 61. A kovaalgák diverzitása is magas volt (4,87). A domináns fajok mindegyike 

oligohalób, alkalofil és N-autotróf, kivétel a Nitzschia palea, mely neutrofil és N-heterotróf továbbá 

a poliszaprób, hipereutróf vizek jellemzZ faja. A Craticula halophila és Navicula menisculus ｸ-

mezoszaprób, a többi domináns faj ｹ-mezoszaprób faj. A fajok többsége az eutróf vizekben fordul 
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elZ, a Nitzschia dissipata mezo-eutróf faj. 

 Rába_4909 (Mogersdorf) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Mogersdorfnál a Cocconeis placentula 

(22,9%), Reimeria sinuata (11,8%), Navicula tripunctata (9,8%), Amphora pediculus (4,9%), Navicula 

menisculus (3,6%), Craticula halophila (3,3%), Navicula viridula var. viridula (3,3%), Rhoicosphenia 

abbreviata (3,3%) voltak. A fajszám ezen a mintavételi helyen jelentZsen csökkent (40) az elZzZ 

mintavételi helyhez képest, a diverzitás is csökkent 4,33-ra. A fajok mindegyik N-autotróf faj, 1-1 faj 

kivételével oligohalób és alkalofil fajok. A Reimeria sinuata neutrofil, a Craticula halophila 

mesohalob. 5 domináns faj ｹ-mezoszaprób, három (Navicula menisculus, Craticula halophila, 

Navicula viridula) pedig ｸ-mezoszaprób. Mindegyik faj eutróf, kivétel a Reimeria sinuata, mely 

mezotróf faj.  

Rába_516 (Szentgotthárd) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Szentgotthárdnál a Navicula menisculus 

(14,3%), Reimeria sinuata (11,5%), Gomphonema spp. (8,3%), Navicula spp. (7,4%), Navicula 

crytotenella (6,9%), Rhoicosphenia abbreviata (6,9%), Cocconeis placentula (5,7%), Melosira varians 

(5,2%), Navicula tripunctata (5,2%), Navicula viridula (4%) és a Gomphonema minutum (3,4%) voltak. 

A fajszám ezen a mintavételi helyen tovább csökkent (34), mint ahogy a diverzitás is (4,18). Az összes 

domináns faj oligohalób. A Reimeria sinuata és a Gomphonema minutum neutrofil fajok, a többi 

alkalofil. Többségében N-autotróf fajok, a Melosira varians fakultatív N-heterotróf. Ez utóbbi faj, 

illetve a Navicula menisculus ｸ-mezoszaprób fajok, a többi domináns faj ｹ-mezoszaprób. A Reimeria 

sinuata mezotróf faj, a többi faj az eutróf vizek jellemzZ faja. A Navicula cryptotenella elZfordulását 

a tápanyagtartalom nem befolyásolja. 

Rába_4316 (Csörötnek) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Csörötneknél a Navicula tripunctata (16%), 

Navicula cryptotenella (10,9%), Gomphonema spp. (10,5%), Navicula menisculus (10,2%), 

Rhoicosphenia abbreviata (10,2%), Navicula viridula (8,3%), Achnanthes spp (5,8%), Navicula spp. 

(5,4%) és a Cocconeis placentula (5,1%), voltak. A fajszám (31) és a diverzitás (3,92) is tovább 

csökkent. A domináns fajok alkalofil, oligohalób, N-autotróf fajok. A fajok többsége ｹ-mezoszaprób, 

a Navicula mensiculus ｸ-mezoszaprób. Az eutróf vizek jellemzZ fajai, a Navicula cryptotenella nem 

érzékeny a tápanyagtartalomra, különbözZ tápanyagtartalmú vizekben fordul elZ. 

Rába_4315 (Körmend) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Körmendnél a Navicula rostellata (14,5%), 

Nitzschia palea (11,6%), Nitzschia sp. (9,3%), Luticola ventricosa (5,8%), Navicula spp. (5,2%), 

Navicula menisculus (4,6%), Craticula halophila (4,3%), Melosira varians (3,8%), Nitzschia spp. (3,5%) 

voltak. A fajszám ezen a mintavételi helyen növekedett (44), a diverzitás is nZtt (4,37). A Nitzschia 

palea neutrofil és fakultatív N-heterotróf (hasonlóan a Melosira varianshoz) továbbá a poliszaprób, 

hipereutróf vizek jellemzZ faja. A domináns fajok oligohalób fajok, kivétel a Luticola ventricosa, mely 

halofil faj. Ez utóbbi a Nitzschia paleához hasonlóan neutrofil. Változatos szaprobitási fokot jeleznek, 

a Nitzschia palea poliszaprób, a Navicula rostellata és Luticola ventricosa ｹ-mezoszaprób, a többi 
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három faj ｸ-mezoszaprób. Eutróf fajok kivéve a Nitzschia palea, mely hipereutróf faj. 

Rába_4314 (Rum) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Rumnál a Navicula mensiculus var. 

menisculus (33,1%), Nitzschia cryptotenella (15,2%), Rhoicosphenia abbreviata (9,6%), Gomphonema 

minutum (8,6%), Gomphonema spp. (7,3%), Navicula spp. (5,3%), Cocconeis placentula (4,6%) voltak. 

A fajszám ezen a mintavételi helyen érte el a minimumát (24), és a diverzitás is jelentZsen csökkent 

(3,32). Alkalofil, oligohalób, N-autotróf, ｹ-mezoszaprób, eutróf fajok dominálnak. A Gomphonema 

minutum neutrofil, a Navicula menisculus az ｸ-mezoszaprób vizek jellemzZ faja. 

Rába_4313 (Sárvár) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Sárvárnál a Navicula subminuscula (15,8%), 

Cocconeis placnetula (11,8%), Navicula tripunctata (10,9%), Navicula cyrptotenella (7,9%), 

Gomphonema spp. (7,5%), Nitzschia dissipata (6,3%), Navicula menisculus (5,9%), Navicula spp. 

(5,9%), Melosira varians (4,1%) és a Gomphonema minutum (3,6%) voltak. A fajszám ezen a 

mintavételi helyen kismértékh növekedést mutatott (29), ennek megfelelZen a diverzitás is nZtt (4,0). 

Alkalofil, oligohalób, N-autotróf, ｹ-mezoszaprób, eutróf fajok karakterisztikusak. A Gomphonema 

minutum neutrofil, a Melosira varians fakultatív N-heterotróf. Ez utóbbi, illetve a Navicula menisculus 

ｸ-mezoszaprób. A Nitzschia dissipata mezo-eutróf faj. 

Rába_078 (Uraiújfalu) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Uraiújfalunál a Navicula menisculus (15,2%), 

Navicula cryptotenella (14,1%), Navicula viridula (11,5%), Navicula spp. (8,5%), Melosira varians. 

(7,9%), Navicula schroeterii (6,2%), Craticula halophila (3,4%), Navicula recens. (3,4%), Nitzschia 

dissipta (3,4%) és a Cocconeis placentula (3,1%) voltak. A fajszám ezen a mintavételi helyen 

nagymértékh növekedést mutatott (41), mely meghaladta az átlagos fajszámot (37), a diverzitás 4,25 

volt. A dominás fajok mindegyike alkalofil faj. A fajok többsége oligohalób, de a Craticula halophila 

mezohalób, a Navicula schroeterii és a Navicula recens halofil fajok. A Melosira varians fakultatív N-

heterotróf, a többi faj N-autotróf. A domináns fajok közül négy (N. menisculus, M. varians, C. 

halophila, N. recens) ｸ-mezoszaprób, öt pedig ｹ-mezoszaprób faj. A domináns fajok többsége eutróf 

faj, kivétel a N. dissipata, mely mezo-eutróf faj. 

Rába_4312 (Kenyeri) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Kenyerinél a Navicula viridula (10,3%), 

Melosira varians (8,9%), Navicula spp. (8,2%), Navicula lanceolata (7,2%), Cocconeis placentula 

(5,5%), Navicula schroeterii (4,8%) Rhoicoshpeni abbreviata (4,5%), Luticola mutica (4,1%) és a 

Gyrosigma spp. (3,4%) voltak. A fajszám ezen a mintavételi helyen tovább növekedett (48), a 

diverzitás pedig elérte a maximumát (4,89). Alkalofil és neutrofil (Luticola mutica) fajok jellemzZek. 

Az oligohalób fajok mellett két domináns halofil faj is megjelent, a N. schroeterii és a L. mutica. A 

Melosira varians (fakultatív N-heterotróf) kivétel mindegyik domináns faj N-autotróf. A fajok 

többségében ｹ-mezoszaprób, a M. varians és L. mutica ｸ-mezoszabrób, míg a N. lanceolata 

oligoszaprób. Ez utóbbi mezo-eutróf faj, a többi domináns faj viszont eutróf faj. 
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Rába_4361 (Árpás) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok Árpásnál a Cocconeis placentula (58,1%), 

Navicula rostellata (6,1%), Reimeria sinuata. (4,1%) és a Diatoma vulgaris (3,5%) voltak. A fajszám 

ezen a mintavételi helyen nagyon alacsony (29) volt, a diverzitás pedig elérte a minimumát (2,8). A 

domináns fajok mindegyike alkalofil, oligohalób, N-autotróf, ｹ-mezoszaprób. A Cocconeis placentula 

és a Navicula rostellata eutróf fajok, a Reimeria sinuata mezotróf, míg a Diatoma vulgaris mezo-

eutróf faj. A Cocconeis placentula rendkívül magas aránya lassan áramló vizet jelez, amiben erZteljes 

lehet a legelés. Ez a mintavételi hibájából fakadhat, mely bizonytalanná teheti az ökológiai 

állapotbecslést, azaz a kovaalga összetétel és az ökológiai állapot nem feltétlenül áll összefüggésben. 

Rába_4908 (GyZr) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok GyZrnél a Cocconeis placentula (49,3%), 

Rhoicoshpenia abbreviata (12,3%), Navicula spp. (3,9%), Cocconeis pediculus (3,7%), Navicula 

tripunctata (3,7%) Navicula cryptotenella (3,4%), Navicula menisculus (3%) voltak. A fajszám ezen a 

mintavételi helyen ismét csökkent és elérte a minimumát (24), a diverzitás pedig kissé nZtt (2,95) az 

elZzZ mintavételi helyhez képest. Alkalofil, oligohalób, N-autotróf, ｹ-mezoszaprób, eutróf fajok 

jellemzZek. A C. pediculus halofil faj, a N. menisculus ｸ-mezoszaprób. A Cocconeis placentula 

rendkívül magas aránya lassan áramló vizet jelez, amiben erZteljes lehet a legelés. Ez a mintavételi 

hibájából fakadhat, mely bizonytalanná teheti az ökológiai állapotbecslést, azaz a kovaalga összetétel 

és az ökológiai állapot nem feltétlenül áll összefüggésben. 

LAP_3851 (Szentgotthárd) 

A domináns (≥3% relatív gyakoriságú fajok) kovaalga fajok a Lapincsban a Gomphonema minutum 

(19,1%), Navicula tripunctata (17,7%), Cocconeis placentula (10,6%), Gomphonema spp. (10,6%), 

Achnanthes spp. (6,4%), Navicula spp. (4,3%) Rhoicoshpenia abbreviata (3,9%) és a Navicula 

menisculus (3,5%) voltak. A fajszám a Lapincsban 27, a diverzitás pedig 3,71 volt. Alkalofil, oligohalób, 

N-autotróf, ｹ-mezoszaprób, eutróf fajok dominálnak, hasonlóan a Rábához. A G. minutum neutrofil 

faj, a N. mensiculus ｸ-mezoszaprób. 

 A Rába hazai szakaszának ökológiai állapota 

Rába_4362 (Alsószölnök) 

A Rába IPS értéke 12,6; TI értéke 5,2; SI index értéke 13,1. Ennek megfelelZen az IPSITI index 10,3; 

az EQR értéke pedig 0,48. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Alsószölnöknél 

(2. táblázat). 

Rába_4909 (Mogersdorf) 

A Rába IPS értéke 13,4; TI értéke 6,3; SI index értéke 13,5. Ennek megfelelZen az IPSITI index 11,1; 

az EQR értéke pedig 0,51. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Mogersdorfnál (2. 

táblázat). 

Rába_516 (Szentgotthárd) 
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A Rába IPS értéke 14,2; TI értéke 6,5; SI index értéke 14,8. Ennek megfelelZen az IPSITI index 11,8; 

az EQR értéke pedig 0,55. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Szentgotthárdnál 

(2. táblázat). 

Rába_4316 (Csörötnek) 

A Rába IPS értéke 14,3; TI értéke 5,7; SI index értéke 14,5. Ennek megfelelZen az IPSITI index 11,5; 

az EQR értéke pedig 0,53. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Csörötneknél (2. 

táblázat). 

Rába_4315 (Körmend) 

A Rába IPS értéke 8,9; TI értéke 4,6; SI index értéke 12,8. Ennek megfelelZen az IPSITI index 8,8; az 

EQR értéke pedig 0,41. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Körmendnél (2. 

táblázat). 

Rába_4314 (Rum) 

A Rába IPS értéke 14,5; TI értéke 7,4; SI index értéke 16,5. Ennek megfelelZen az IPSITI index 12,8; 

az EQR értéke pedig 0,60. Ez az érték a mérsékelt és a jó ökológiai állapot határán van, de 

matematikailag a Rába mérsékelt ökológiai állapotot jelent Rumnál (2. táblázat). 

Rába_4313 (Sárvár) 

A Rába IPS értéke 13,4; TI értéke 5,8; SI index értéke 12,8. Ennek megfelelZen az IPSITI index 10,7; 

az EQR értéke pedig 0,50. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Sárvárnál (2. 

táblázat). 

Rába_078 (Uraiújfalu) 

A Rába IPS értéke 11,8; TI értéke 5,5; SI index értéke 14,5. Ennek megfelelZen az IPSITI index 10,6; 

az EQR értéke pedig 0,49. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Uraiújfalunál (2. 

táblázat). 

Rába_4312 (Kenyeri) 

A Rába IPS értéke 11,8; TI értéke 5,1; SI index értéke 11,7. Ennek megfelelZen az IPSITI index 9,5; az 

EQR értéke pedig 0,44. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Kenyerinél (2. 

táblázat). 

Rába_4361 (Árpás) 

A Rába IPS értéke 13,6; TI értéke 7; SI index értéke 13,6. Ennek megfelelZen az IPSITI index 11,4; az 

EQR értéke pedig 0,53. Ez az érték a Rába mérsékelt ökológiai állapotát mutatja Árpásnál (2. 

táblázat). Az ökológiai állapot becslés azonban ezen a ponton nagyon bizonytalan, a Cocconeis 

placentula erZteljes dominanciája miatt, mely lassú áramló vizet és nagymértékh legelési nyomást 

jelez, amely a nem megfelelZ mintavételi hely választásából fakadhat. 

Rába_4908 (GyZr) 
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A Rába IPS értéke 14,6; TI értéke 7; SI index értéke 14. Ennek megfelelZen az IPSITI index 11,9; az 

EQR értéke pedig 0,78. Ez az érték a Rába jó ökológiai állapotát mutatja GyZrnél (2. táblázat). Az 

ökológiai állapot becslés azonban ezen a ponton is bizonytalan, szintén a Cocconeis placentula 

erZteljes dominanciája miatt, mely lassú áramló vizet és nagymértékh legelési nyomást jelez, amely 

a nem megfelelZ mintavételi hely választásából fakadhat. 

LAP_3851 (Szentgotthárd) 

A Lapincs IPS értéke 15; TI értéke 6,3; SI index értéke 113,6. Ennek megfelelZen az IPSITI index 11,6; 

az EQR értéke pedig 0,54. Ez az érték a Lapincs mérsékelt ökológiai állapotát mutatja 

Szentgotthárdnál (2. táblázat). 

Tipológia 
Kova 

típus 

Mintavételi 

hely 
IPS TI SI IPSITI minZsítés EQR minZsítés 

6 4 RÁB_4362 12.6 5.2 13.1 10.3 MÉRSÉKELT 0.48 MÉRSÉKELT

6 4 RÁB_4909 13.4 6.3 13.5 11.1 MÉRSÉKELT 0.51 MÉRSÉKELT

6 4 RÁB_516 14.2 6.5 14.8 11.8 MÉRSÉKELT 0.55 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_4316 14.3 5.7 14.5 11.5 MÉRSÉKELT 0.53 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_4315 8.9 4.6 12.8 8.8 MÉRSÉKELT 0.41 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_4314 14.5 7.4 16.5 12.8 MÉRSÉKELT 0.60 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_4313 13.4 5.8 12.8 10.7 MÉRSÉKELT 0.50 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_078 11.8 5.5 14.5 10.6 MÉRSÉKELT 0.49 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_4312 11.8 5.1 11.7 9.5 MÉRSÉKELT 0.44 MÉRSÉKELT

13 4 RÁB_4361 13.6 7 13.6 11.4 MÉRSÉKELT 0.53 MÉRSÉKELT

19 6 RÁB_4908 14.6 7 14 11.9 JÓ 0.78 JÓ 

13 4 LAP_3851 15 6.3 13.6 11.6 MÉRSÉKELT 0.54 MÉRSÉKELT

2. táblázat. A kovaalga indexek, az EQR értékei és az ökológiai állapot a Rába és a Lapincs hazai 

szakaszán. 
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12. ábra. Az IPSITI index alakulása a Rába hazai hosszszelvénye mentén 

Alsószölnök után nZtt az IPSITI index értéke, majd az az index értéke jelentZsen csökkent a következZ 

két mintavételi helyen, de az állapot mindvégig mérsékelt maradt. A legkisebb IPSITI értéket 

Körmendnél (RÁB_4315) mutatta, míg a legjobbat Rumnál (RÁB_4314). A gyZri mintavételi hely 

(RÁB_4908) más típusba (19. típus) tartozik, ezért mások a minZsítési határok, ezen a ponton ennek 

megfelelZen a Rába jó ökológiai állapotot mutatott. 

 

13. ábra. Az EQR alakulása a Rába hazai hosszszelvénye mentén 

Alsószölnök után kissé nZtt az EQR értéke, majd EQR értéke csökkent a következZ két mintavételi 

helyen és elérte minimumát. A legkisebb EQR értéket Körmendnél (RÁB_4315) mutatta, míg a két 

legnagyobbat Rumnál (RÁB_4314) és GyZrnél (RÁB_4908) tapasztaltuk. Az ökológiai állapot mindvégig 

mérsékelt maradt, kivételt képezett a gyZri mintavételi hely (RÁB_4908), mivel más típusba (19. 

típus) tartozik, ezért mások a minZsítési határok, ezen a ponton ennek megfelelZen a Rába jó 

ökológiai állapotot mutatott. 
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 A 2009. évi és a 2019. évi eredmények összehasonlítása 

A RÁB_516-os mintavételi hely 2009-ben és 2019-ben is mérsékelt ökológiai állapotúnak mutatkozott. 

Ugyanígy, mindkét évben a RÁB_4316 és RÁB_4315-ös mintavételi helyek is mérséklet ökológiai 

állapottal rendelkeztek. Változás az ezt követZ szakaszon következett be (RÁB_4314, RÁB_4361, 

RÁB_4313), a Rába ezen szakaszán romlott az ökológiai állapot jóról mérsékelt állapotúra. A 

következZ két mintavételi helyen (RÁB_4312 és RÁB_4361) az ökológiai állapot mérsékelt volt mind 

2009-ben mind 2019-ben is. A Rába GyZrnél (RÁB_4908) 2009-ben mérsékelt, míg 2019-ben jó 

ökológiai állapottal rendelkezett (3. táblázat). A Lapincs ökológiai állapota mindkét évben mérsékelt 

volt (3. táblázat). 

Rába 2009 2019

megjegyzés Mintavételi 

hely 
minZsítés IPSITI EQR minZsítés 

RÁB_4362 - 10.3 0.48 MÉRSÉKELT új mvh 

RÁB_4909 - 11.1 0.51 MÉRSÉKELT 
interkalibrációs 

szelvény 

RÁB_516 MÉRSÉKELT 11.8 0.55 MÉRSÉKELT H1 

RÁB_4316 MÉRSÉKELT 11.5 0.53 MÉRSÉKELT H2 

RÁB_4315 MÉRSÉKELT 8.8 0.41 MÉRSÉKELT H3 

RÁB_4314 JÓ 12.8 0.60 MÉRSÉKELT/JÓ H4 

RÁB_4313 JÓ 10.7 0.50 MÉRSÉKELT H5 

RÁB_078 JÓ 10.6 0.49 MÉRSÉKELT H6 

RÁB_4312 MÉRSÉKELT 9.5 0.44 MÉRSÉKELT H7 

RÁB_4361 MÉRSÉKELT 11.4 0.53 MÉRSÉKELT H8 

RÁB_4908 MÉRSÉKELT 11.9 0.78 JÓ H9 

LAP_3851 MÉRSÉKELT 11.6 0.54 MÉRSÉKELT L 

3. táblázat. A Rába és a Lapincs ökológiai állapota 2009-ben és 2019-ben 

Az ökológiai állapotban bekövetkezZ változásokat nehéz megítélni, mivel a magyar minZsítZ rendszer 

is változott ez idZ alatt. Ez azt jelenti, hogy 2009-ben csupán az IPS alapján (melynek pontos adatai 

nem hozzáférhetZek) történt a minZsítés, 2019-re már három index átlagából származó IPSITI indexet 

alkalmazzuk, és az osztályhatárok is jelentZsen változtak. 

 A mogersdorfi mintavételi helyszín interkalibrációs eredményei és értékelése 

Magyar eredmények 

Az általunk vett mintában 39 fajt azonosítottunk. Az IPS index értéke 13,4, a TI index értéke 6,3, a 

SI index értéke pedig 13,5 volt. A három index átlaga, az IPSITI index értéke 11,3 volt. Az ennek 

megfelelZ EQR érték 0,51. A mogersdorfi mintavételi hely ezen a mintavételi helyen a magyar 

minZsítési rendszer szerint mérséklet állapotú. 

Osztrák eredmények 

Az osztrák fél a saját mintájukban 59 fajt határozott meg. A kovaalgák abundancia adatai alapján az 

IPS értéke 11,1, a TI index értéke 5,4, míg a SI indexé 12,1. A három index átlaga, azaz IPSITI index 

értéke 9,5. Az EQR értéke 0,44, mely a magyar minZsítési rendszer alapján mérséklet állapotú. 



 

169 

 HUN AT

fajszám 39 59

IPS 13,4 11,1

TI 6,3 5,4

SI 13,5 12,1

IPSITI 11,1 9,5

EQR 0,51 0,44

ökológiai állapot mérsékelt mérsékelt

4. táblázat. A mogersdorfi mintavételi helyszín interkalibrációs eredményei 

Az eredmények összehasonlítása, értékelése 

A két mintában igen eltérZ fajszámot kaptunk, a közös fajok száma pedig csak 21 volt. Ami elég 

alacsony értéknek tekinthetZ, de ez eltérZ taxonómiai útmutatók/rendszertan alkalmazásával 

egyértelmhen magyarázható. A mintavétel minkét esetben kZ szubsztrátról történt, így a szubsztrát 

hatás kizárható. Továbbá a magyar útmutató szerint 400 valvát kell megszámolni, míg az osztrák fél 

681 valvát számolt meg, ami további fajok megtalálási valószínhségét és a végsZ fajszámot is 

jelentZsen növeli. A kiszámolt kovaalga indexek értéke az osztrák adatokra mindig alacsonyabbak 

voltak, mint a hazai adatok alkalmazása esetében. A Centrales rendbe tartozó fajok a magyar 

minZsítési rendszer szerint részét képezik az indexek számolásának, ezért azok bevonásával 

kalkuláltuk a kovaalga indexeket. Az eltérések ellenére a hazai minZsítési rendszer elég robusztusnak 

bizonyult az ökológiai állapotbecslésben, és mindkét fél mintái egyértelmhen a Rába mogersdorfi 

mintavételi helyének mérsékelt állapotát indikálja. 

 

 Összefoglalás 

A Rába ökológiai állapotának felméréshez 2019-ben vizsgáltuk a Rába és Lapincs magyarországi 

szakaszának 12 mintavételi helyén a kovaalgák összetételét. A kovaalga közösségek gyhjtése 

elsZsorban kZrZl történt, ennek hiányában fa aljzatról vettük a mintát. A fogkefével lekapart 

bevonatot formaldehid oldattal tartósítottuk, majd laboratóriumban forró hidrogén-peroxidos 

módszerrel roncsoltuk és Styrax gyantába ágyaztuk. A kovaalga preparátumokat 1000x nagyításon, 

fénymikroszkóppal vizsgáltuk. A fajok autökológiáját, a közösségek összetételét, fajszámát, 

diverzitását és kovaalga index (IPSITI) által becsült ökológiai állapotot vizsgáltuk a Rába egyes 

mintavételi helyein. 

A Rába magyarországi szakaszán 94 kovaalga fajt azonosítottunk. A minták átlagos fajszáma 37 volt. 

Az egyes mintavételi helyek között fluktuáló fajszámot tapasztaltunk, a folyásirányban azonban 

egyértelmh, csökkenZ trend mutatható ki. Ugyanezt tapasztalható a diverzitás esetében is, melynek 

átlagos értéke 4 volt. A domináns fajok többsége oligohalób, alkalikus vizekre jellemzZek. A fajok 

alapvetZen N-autotróf, ｹ-mezoszaprób és eutróf fajok. 

Az IPSITI kovaalga index alapján 2019-ben a Rába hazai szakasza „mérsékelt” állapotot mutatott, 

kivétel GyZrnél, ahol „jó” besorolást kapott a típusváltásnak és az eltérZ osztályhatároknak 

köszönhetZen. A legkisebb IPSITI index és EQR értéket (8,8; 0,41) Körmendél, a legnagyobbat Rumnál 

tapasztaltuk (12,8; 0,6). Az ökológiai állapotban bekövetkezZ változásokat azonban nehéz megítélni, 

mivel a magyar minZsítZ rendszer is változott ez idZ alatt. 
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Az interkalibrációs eredmények azt mutatják, hogy a kovaalga vizsgálatban a két fél között (magyar 

és osztrák) egyértelmh eltérések vannak, ennek ellenére a hazai minZsítési rendszer elég 

robusztusnak bizonyult az ökológiai állapotbecslésben, és mindkét fél mintái egyértelmhen a Rába 

mogersdorfi mintavételi helyének mérsékelt állapotát mutatja. 

Az ökológiai minZsítés eredményei kapcsán kiemelendZ az, hogy a Rába szinte teljes haza szakaszán 

„mérsékelt” besorolás született. Ez összecseng a vízkémiai vizsgálatok azon megállapításával, hogy 

bár történtek vízminZséget javító intézkedések mindkét ország területén (terhelés csökkentése), a 

folyamatosan csökkenZ kisvízi vízhozam miatt a vízminZség nem javult érdemben (ld. a 2009-es és 

2019-es minZsítések összevetését). A Magyarországra belépZ folyó állapota is javításra szorul (az 

osztrák fél felelZssége/feladata), de az állapot a hazai szakaszon sem képes javulni (magyar fél 

felelZssége/feladata), vagyis az elkövetkezZ idZszakban is szükséges folytatni a folyó terhelésének 

csökkentésére, az ökológiai állapot javítására irányuló tevékenységet.  

 

2.3.5. Makrozoobentosz eredmények 

 A Rába makroszkópikus vízi gerinctelen faunájának általános bemutatása 

Általános faunisztikai szempontú bemutatás 

A Rába és a Lapincs vizsgált szakaszainak mederanyag-összetételében a durvább szemcsefrakciójú 

akal (2–20 mm) és a microlithal (2–6 cm) dominanciája jellemzZ. Makroszkópikus vízi gerinctelen 

faunájukban jelentZs mennyiségben találhatunk pataklakó fajokat is. A víz áramlási sebessége 

viszonylag nagy, amit a jelentZsebb esésviszonyoknak tulajdoníthatunk. A mederben csupán elvétve 

jellemzZ mocsárinövény- és hínárállományok elZfordulása. A mederben található szerves törmelék 

(CPOM és FPOM) szinte teljes egészében allochton eredeth. A Rába alsóbb szelvényeiben a típusjelleg 

tekintetében átmenetet tapasztalhatunk a „dombvidéki, durva mederanyagú folyók” és a „síkvidéki, 

közepes-finom mederanyagú folyók” között. Itt még apró kavicsot találunk a sodorvonalban, de a 

parti régióra a durva folyami homok jellemzZ, amit az áramlás által kevésbé befolyásolt területeken 

közepes homok, illetve homoklisztes-finom homokba vált fel. A torkolathoz legközelebb esZ szelvény 

mederanyagában már döntZen finomszemh folyami homok és iszap dominanciája jellemzZ. Ezen a 

szakaszon a különbözZ finomságú szervesanyag részecskék magas koncentrációja miatt elsZsorban a 

gyhjtögetZ szervezetek dominanciája (szhrZ és detrituszfaló szervezetek) jellemzZ. Kis kiterjedésben 

elZfordulnak mocsárinövény- és hínárállományok. A mederben található szerves törmelék döntZen 

allochton eredeth, részben a vízparti fásszárú vegetáció lehulló lombjából származik, részben a felvíz 

irányából érkezik. 

A heterogén összetételh és szerkezeth abiotikus habitat-struktúrának és az azzal mozaikoló biotikus 

élZhelytípusoknak köszönhetZen a Rába hazai szakaszán igen diverz makrogerinctelen fauna jellemzZ. 

Ez annak ellenére is igaz, hogy bizonyos szakaszokon erZsen módosított hidromorfológiai állapot 

jellemzi a folyót, illetve a fZleg Ausztriából érkezZ, ipari eredeth szennyezések, továbbá számos 

pontszerh és diffúz szennyezés is hatással volt az élZvilágra a korábbi években. Az eddigi, sok évre 

visszamenZ vizsgálatok eredményeként több mint 200 makrogerinctelen taxon jelenléte bizonyított a 

Rábából. A felsZbb szakaszok mentén elhelyezkedZ szelvények jóval diverzebb élZlényközösségnek 

adnak otthont, mint a lentebbi, torkolathoz közeli szakaszok. A makrogerinctelen közösséget alkotó 

fajok között számos, természetvédelmi szempontból jelentZs értéket képviselZ faj állományai élnek 

a vízfolyásban (Aquarius najas, Astacus leptodactylus, Borysthenia naticina, Ephoron virgo, 
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Macronychus quadrituberculatus, Calopteryx virgo, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, 

Ophiogomphus cecilia, Pseudanodonta complanata, Unio crassus, Theodoxus danubialis, Theodoxus 

transversalis), és ezek mellé még ritka, szórványos elZfordulású, szhk ökológiai valenciájú 

makrogerinctelen szervezetek (Orectochilus villosus, Pomatinus substriatus, Centroptilum pulchrum, 

Heptagenia coerulans, Isonychia ignota, Perlodes dispar, Rhithrogena beskidensis, Cheumatopsyche 

lepida) is társulnak. Faunisztikai, illetve természetvédelmi szempontból kiemelendZ a hazánkban 

ritka, Európa számos országában Vörös Könyves Ametropus fragilis, Brachycercus minutus, 

Ephemerella notata, Ephoron virgo, Neoephemera maxima fajok elZfordulása. 

A fajkészletben a felsZbb szakasz jellegh élZhelyekhez, élénkebb áramlási viszonyok és a nagyobb 

szemcsefrakciójú mederanyaghoz alkalmazkodott fajok is elZfordulnak (Aphelocheirus aestivalis, B. 

fuscatus, Brachycentrus subnubilus, Caspiobdella fadejewi, Cheumatopsyche lepida, Ephemerella 

ignita, Gomphus vulgatissimus, Hydropsyche modesta, H. contubernalis, H. pellucidula/incognita, 

Heptagenia flava, H. longicauda, H. sulphurea, Isogenus nubecula., Macronychus quadrituberculatus, 

Ophiogomphus cecilia, Orectochilus villosus, Pomatinus substriatus, Potamanthus luteus, Psychomyia 

pusilla, Rhithrogena beskidensis).  

A magasabban térszíneken fekvZ, kisebb vízfolyások (patakok) karakterfajainak számító szervezetek 

(Ancylus fluviatilis, Calopteryx virgo, Ecdyonurus sp., Gammarus fossarum, Hydropsyche bulbifera, 

Paraleptophlebia submarginata, Platambus maculatus, Rhithrogena sp.) állományinak 

megtelepedése számos szelvényben jellemzZ a felsZbb szakaszok mentén. 

A víztesttípusra speciálisan jellemzZ karakterfajokon kívül kimutatott fajok egy része (Procloeon 

bifidum, Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Hydropsyche ornatula, Mystacides azureus) 

folyóvízi víztesttípusokban általánosan, illetve szélesebb körben elterjedt vízi szervezetek, és 

elZfordulásuk különbözZ áramlási terek következtében kialakuló változatos élZhelytípusok 

meglétének tudható be. 

A Rába hazai szakaszának nagy részén jellemzZek az áramlásmentes, vagy nagyon lasú áramlású 

mederrészleteken felhalmozódott iszap alkotta élZhelyfoltok, amelyekben az Zshonos kagylófajaink 

közül számos faj populációi telepedtek meg (pl.: Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Pseudanodonta 

complanata, Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus). Ezek mellett, fZleg az apróbb kagylófajok 

(pl.: Pisidium amnicum, P. casertanum, P. henslowanum, Sphaerium corneum, S. rivicola, S. solidum) 

populációinak megtelepedése, illetve idegenhonos inváziós fajok (pl.: Corbicula fluminea, Dreissena 

polymorpha, Sinanodonta woodiana) térnyerése jellemzZ. 

A bogárfauna viszonylag gazdag, és fZleg a folyóvízi, oxigéndús vizeket preferáló taxonok populációi 

jellemzZek (pl.: Limnius muelleri, Macronychus quadrituberculatus, Platambus maculatus, 

Potamophilus acuminatus), amelyek kiválóan alkalmazkodtak a gyorsabb áramlási viszonyokhoz. 

Természetesen itt is találkozhatunk olyan taxonok egyedeivel, amelyek hazánk vizeiben széleskörhen 

elterjedtek és gyakori elZfordulásúak (pl.: Cybister lateralimarginalis, Haliplus flavicollis). 

A Rába hazai szakaszának legnépesebb vizsgált taxoncsoportját a kérészek alkotják, ami elsZsorban a 

felsZbb szakaszoknak a csoport szempontjából kedvezZ hidrológiai és hidromorfológiai 

sajátosságainak tulajdonítható. A gyorsabb áramlású, szerves törmeléktZl szinte teljesen mentes 

szelvények faunája ugyanolyan gazdag (pl.: Ametropus fragilis, Ephemerella mucronata, Ephoron 

virgo), mint a lassabb áramlású mederrészletek faunája (pl.: Neoephemera maxima, Potamanthus 

luteus). Számos, magas indikátorértékh faj (pl.: Baetis niger, Baetis vardarensis, Rhithrogena 
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beskidensis) elZfordulása is bizonyított. Természetesen ebben a csoportban is elZfordulnak olyan 

szervezetek (pl.: Baetis buceratus, Cloeon dipterum), amelyek a lassan áramló vízfolyásaink 

szervestörmelékben gazdag szakaszain vannak jelen jelentZs mennyiségben. 

Az álkérészek között egyértelmhen a gyorsabb áramlási viszonyokhoz és a durvább szemcsefrakciójú 

üledék dominanciájához alkalmazkodott taxonok (pl.: Isoperla, Leuctra, Perlodes) túlsúlya jellemzZ. 

A csigafaunát alkotó taxonok között a jellemzZen folyóvízi taxonok (pl.: Ancylus fluviatilis, Theodoxus 

fluviatilis, Potamopyrgus antipodarum, Viviparus acerosus) mellett jelen vannak a lassú áramlású 

vízfolyások, illetve állóvizek fajai (pl.: Anisus spirorbis, Bathyomphalus contortus, Ferrissia 

clessiniana, Lymnaea stagnalis, Physella acuta), mely utóbbiak leginkább a duzzasztások felvízi 

szakaszán megtelepedett mocsári növényzet és hínárállomány között találnak ideális környezeti 

feltételeket. Említésre méltó a Theodoxus transversalis elZfordulása, melynek a folyó Körmend–

Sárvár szakaszán élnek erZs populációi, míg a Theodoxus danubialis populációi a torkolathoz közeli 

szelvényekben találhatók meg. 

A poloskafauna kevésbé diverz képet mutat, mint a fentebb tárgyalt taxonok, de a jó indikációs értékh 

Aphelocheirus aestivalis több keresztszelvényben is megtalálható. Emellett inkább gyakori 

elterjedésh poloskafajok jellemzik a Rába hazai szakaszát. 

A piócafauna hasonlóan szegényes képet mutat, a gyakori fajokon kívül (pl.: Erpobdella octoculata, 

Glossiphonia complanata, Helobdella stagnalis, Hemiclepsis marginata) halpiócák (Caspiobdella 

fadejewi, Piscicola geometra), illetve a Magyarországon 2018-ban kimutatott Barbronia weberi 

jellemzi a faunát. 

A magasabbrendh rákfaunában említésre méltó az Astacus leptodactylus elZfordulása GyZr 

térségébZl. Ugyanakkor a jelzZrák (Pacifastacus leniusculus) jóval nagyobb – és sajnos növekvZ – 

elterjedéssel bír, ami nagy mértékben, negatív irányban befolyásolja hazai tízlábú rák fajok 

állományainak helyzetét. Az áramlásmentes holtterek gazdag szervestörmelék rétegében a gyakori 

víziászka fajunk az Asellus aquaticus egyedeinek, illetve a többnyire állóvizeket benépesítZ Niphargus 

mediodanubialis és Synurella ambulans populációinak elZfordulása bizonyított. 

A szitakötZfauna szintén kevés fajt vonultat fel, de annál több természetvédelmi szempontból értékes 

faj képviseli. Ilyenek például a durvább szemcsefrakciójú üledék (pl. akal) jelenlétéhez kötött 

Onychogomphus forcipatus és Ophiogomphus cecilia, vagy a finomabb üledék dominanciájával 

jellemezhetZ élZhelyfoltokat preferáló Gomphus flavipes. 

A kérészekhez hasonlóan diverz tegzesfauna jellemzi a Rába hazai hossz-szelvényét. A durvább 

szemcsefrakciójú üledékhez alkalmazkodott, az üledékszemcséket lakócsZ építésére használó fajokon 

(pl.: Goera pilosa, Halesus digitatus, Potamophylax rotundipennis) kívül a növényi törmeléket 

hasznosító (pl.: Adicella reducta, Brachycentrus subnubilus, Triaenodes bicolor) és házatlan, 

szövZtegzeseket (pl.: Hydropsyche contubernalis, H. incognita, H. modesta, H. ornatula) is szép 

számmal találunk a fajkészletben. 

A folyó alvízi szakaszain – a hidromorfológiai módosításoknak és a szakaszjelleg változásának 

köszönhetZen – már kevésbé diverz gerinctelen fajegyüttessel találkozhatunk, és a faunát jelentZs 

részben közönséges, tágthrésh fajok (pl.: Anodonta anatina, Anacaena limbata, Baetis vernus, Caenis 

pseudorivulorum, Physella acuta, Asellus aquaticus) alkotják. A fajkészletben ugyanakkor még itt is 

szép számmal vannak jelen a természetvédelmi szempontból értékes, védett elemek (Astacus 
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leptodactylus, Borysthenia naticina, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus 

cecilia Theodoxus danubialis danubialis, Theodoxus transversalis, Unio crassus). 

Lapincs 

A Lapincs szintén számos, természetvédelmi szempontból értékes, védett faunaelemnek ad otthont 

(Oligoneuriella rhenana, Ophiogomphus cecilia), amelyek mellett ritka, szórványos elZfordulású, 

magas indikátor értékh szervezetek (Baetis vardarensis, B. scambus, Isonychia ignota, Rhithrogena 

beskidensis, Agnetina elegantula, Besdolus ventralis, Cheumatopsyche lepida, Glossosoma boltoni, 

Silo piceus) is elZfordulnak. 

A vízfolyásra leginkább a nagyobb áramlási sebességgel és durvább szemcsefrakciójú üledékkel 

jellemezhetZ élZhelyeket preferáló fajok dominanciája jellemzZ (Aphelocheirus aestivalis, 

Potamanthus luteus, Hydropsyche contubernalis, B. vardarensis, Hydropsyche pellucidula. H. 

incognita, H. modesta, Heptagenia flava, H. longicauda, H. sulphurea, Psychomyia pusilla, Baetis 

fuscatus, Orectochilus villosus, Ephemerella ignita, Cheumatopsyche lepida, Ophiogomphus cecilia, 

Caspiobdella fadejewi, Rhithrogena beskidensis, Oligoneuriella rhenana, Besdolus ventralis, Pisidium 

amnicum, Brachycentrus subnubilus, Perlodes sp., Isogenus nubecula). Számos olyan, leginkább tiszta 

vizh patakokban jellemzZ faj elZfordulása jellemzZ (Ancylus fluviatilis, Gammarus fossarum, Baetis 

rhodani, Ecdyonurus insignis, Leuctra nigra, Halesus tesselatus, Hydropsyche bulbifera, Limnius 

volckmari, Paraleptophlebia submarginata, Perla marginata/pallida, Rithrogena sp., Rhyacophila 

sp., Silo piceus), amely a folyószakasz kiváló ökológiai állapotára utalnak. 

A változatos élZhelytípusok jelenlétének köszönhetZen egyéb, folyóvizekben általánosan, ill. 

szélesebb körben elterjedt vízi szervezet (Baetis vernus, Electrogena affinis, Gammarus roeselii, 

Calopteryx splendens, Mystacides azureus, Triaenodes bicolor) elZfordulása is jellemzZ.  

Néhány faj esetében (pl. Centroptilum pulchrum, Agnetina elegantula, Dinocras 

cephalotes/megacephala, Leuctra fusca gr., Agapetus laniger, Glossosoma boltoni) ritkaságuk, 

speciális ökológiai-környezeti igényük, biogeográfiai elterjedésük és fenológiai sajátosságaik miatt 

jelenleg kevés információval rendelkezünk ahhoz, hogy víztesttípushoz köthessük Zket. Ezeknek a 

ritka, magas indikátorértékh fajoknak az elZfordulása is megerZsíti azt a feltételezésünket, hogy a 

Lapincs folyó hazai szakasza eléri a kiváló ökológai állapotot. A makrogerinctelen fajegyüttesben 

azonban az igen agresszívan terjedZ jelzZrák (Pacifastacus leniusculus) elZfordulása is jellemzZ. 
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 A makroszkópikus vízi gerinctelen közösség minZségi- és mennyiségi mintázatának 

alakulása a Rába hossz-szelvénye mentén 

 A 2019. évi felmérések során kimutatott makroszkópikus gerinctelen fajok biotikai adatai 

RÁB_4362 - Rába, Tégla-mezZ (Alsószölnök) 
2019-09-18 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (2) Pisidium amnicum, Sinanodonta woodiana 

Diptera: (5) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Pediciidae sp., Tabanidae sp., Tipulidae sp. 

Ephemeroptera: (7) Baetis fuscatus, Caenis pseudorivulorum, Ecdyonurus sp., Ecdyonurus 

aurantiacus, Heptagenia sp., Heptagenia flava, Potamanthus luteus 

Heteroptera: (3) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris 

Hirudinea: (1) Barbronia weberi 

Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 

Odonata: (7) Calopteryx sp., Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Ischnura elegans, 

Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (6) Cyrnus trimaculatus, Hydropsyche angustipennis, Hydropsyche contubernalis, 

Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Polycentropus irroratus 

 
 
RÁB_4909 - Rába, Rábára-dhlZ (Szentgotthárd) 

2019-09-18 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Unio crassus 

Diptera: (2) Chironomidae sp., Limoniidae sp. 

Ephemeroptera: (3) Caenis pseudorivulorum, Heptagenia flava, Potamanthus luteus 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 

Odonata: (7) Calopteryx sp., Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Gomphus flavipes, Gomphus 

vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (3) Cyrnus trimaculatus, Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula 

 
LAP_3851 - Lapincs, Lapincs-dhlZ (Szentgotthárd) 

2019-09-18 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (2) Pisidium amnicum, Unio crassus 

Diptera: (5) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Pediciidae sp., Simuliidae sp., Stratiomyidae sp. 

Ephemeroptera: (10) Baetis sp., Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Baetis vardarensis, Baetis vernus, 

Caenis pseudorivulorum, Heptagenia sp., Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus, Rhithrogena sp. 

Gastropoda: (1) Ancylus fluviatilis 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 
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Plecoptera: (1) Leuctra sp. 

Odonata: (3) Calopteryx virgo, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (7) Brachycentrus subnubilus, Cheumatopsyche lepida, Hydropsyche contubernalis, 

Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Psychomyia pusilla, Setodes punctatus 

 
RAB_516 - Rába, duzzasztómh, alvíz (Szentgotthárd) 

2019-09-18 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (3) Musculium lacustre, Pisidium amnicum, Unio crassus 

Diptera: (3) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Simuliidae sp. 

Ephemeroptera: (9) Baetis sp., Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Baetis vardarensis, Ecdyonurus sp., 

Ecdyonurus aurantiacus, Heptagenia longicauda, Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 

Odonata: (2) Onychogomphus forcipatus, Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (8) Agapetus laniger, Brachycentrus subnubilus, Cheumatopsyche lepida, Hydropsyche 

contubernalis, Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Psychomyia pusilla, Setodes 

punctatus 

 
RÁB_4316 - Rába, belterület (Csörötnek) 

2019-09-19 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Unio crassus 

Diptera: (3) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Simuliidae sp. 

Ephemeroptera: (7) Baetis sp., Baetis fuscatus, Caenis pseudorivulorum, Heptagenia flava, 

Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus, Procloeon bifidum 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 

Plecoptera: (1) Leuctra sp. 

Odonata: (6) Calopteryx sp., Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Gomphus vulgatissimus, 

Onychogomphus forcipatus, Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (6) Brachycentrus subnubilus, Cheumatopsyche lepida, Hydropsyche contubernalis, 

Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Setodes punctatus 

 
RÁB_4315 - Rába, SzildhlZk (Körmend) 

2019-09-19 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (6) Anodonta anatina, Pisidium amnicum, Pisidium henslowanum, Pisidium supinum, 

Sphaerium corneum, Unio crassus 

Diptera: (5) Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Simuliidae sp., Tabanidae sp. 

Ephemeroptera: (14) Baetis sp., Baetis fuscatus, Baetis vardarensis, Brachycercus europaeus, Caenis 

sp., Caenis macrura, Ecdyonurus sp., Ecdyonurus aurantiacus, Heptagenia sp., Heptagenia flava, 

Heptagenia longicauda, Heptagenia sulphurea, Neoephemera maxima, Potamanthus luteus 
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Gastropoda: (2) Lithoglyphus naticoides, Physella acuta 

Heteroptera: (2) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius najas 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 

Plecoptera: (1) Marthamea vitripennis 

Odonata: (2) Calopteryx splendens, Ophiogomphus cecilia 

Trichoptera: (6) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, 

Hydropsyche pellucidula, Psychomyia pusilla, Setodes punctatus 

 
RÁB_4314 - Rába, Gáti-rétek (Rum) 

2019-09-19 - Macrozoobenton faun 
Gastropoda: (1) Theodoxus transversalis 

 

RÁB_4314 - Rába, Gáti-rétek (Rum) 
2019-09-19 - Macrozoobenton 

Bivalvia: (4) Pisidium amnicum, Pisidium supinum, Sphaerium corneum, Unio crassus 

Coleoptera: (1) Platambus maculatus 

Diptera: (5) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Pediciidae sp., Simuliidae sp., Tipulidae sp. 

Ephemeroptera: (4) Baetis sp., Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Heptagenia sp. 

Gastropoda: (1) Theodoxus transversalis 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 

Plecoptera: (3) Agnetina elegantula, Leuctra sp., Marthamea vitripennis 

Odonata: (3) Calopteryx splendens, Onychogomphus forcipatus, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (4) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Setodes 

punctatus 

 
RÁB_4313 - Rába, Nádasdy Ferenc-híd (Sárvár) 

2019-09-19 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (2) Corbicula fluminea, Sphaerium corneum 

Diptera: (3) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Pediciidae sp. 

Ephemeroptera: (5) Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Heptagenia sp., Heptagenia flava, Potamanthus 

luteus 

Gastropoda: (1) Theodoxus transversalis 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 

Plecoptera: (2) Agnetina elegantula, Marthamea vitripennis 

Odonata: (1) Calopteryx splendens 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (4) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, 



 

177 

Hydropsyche pellucidula 

 

RAB_078 - Rába, Ragyogó-híd (Uraiújfalu) 
2019-09-19 - Macrozoobenton faun 

Bivalvia: (1) Unio crassus 

 
RAB_078 - Rába, Ragyogó-híd (Uraiújfalu) 

2019-09-19 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (5) Anodonta anatina, Corbicula fluminea, Pisidium amnicum, Sphaerium corneum, Unio 

crassus 

Coleoptera: (1) Platambus maculatus 

Diptera: (2) Chironomidae sp., Limoniidae sp. 

Ephemeroptera: (3) Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Potamanthus luteus 

Gastropoda: (1) Theodoxus transversalis 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 

Odonata: (3) Calopteryx splendens, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (5) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, 

Hydropsyche pellucidula, Setodes punctatus 

 
RÁB_4312 - Rába, Rába-melléke (Kenyeri) 

2019-09-19 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Corbicula fluminea 

Coleoptera: (1) Platambus maculatus 

Diptera: (2) Chironomidae sp., Limoniidae sp. 

Ephemeroptera: (1) Potamanthus luteus 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii 

Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis 

pennipes 

Trichoptera: (3) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, Setodes punctatus 

 
RÁB_4361 - Rába, VI/I. gátZrház (Árpás) 

2019-09-20 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (1) Corbicula fluminea 

Diptera: (2) Chironomidae sp., Limoniidae sp. 

Ephemeroptera: (5) Baetis fuscatus, Baetis vernus, Caenis pseudorivulorum, Ecdyonurus aurantiacus, 

Potamanthus luteus 

Gastropoda: (1) Lithoglyphus naticoides 
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Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (1) Gammarus fossarum 

Odonata: (2) Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (5) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, 

Hydropsyche pellucidula, Setodes punctatus 

 
RÁB_4908 - Rába, Poós-domb (GyZr) 

2019-09-20 - Macrozoobenton 
Bivalvia: (8) Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Corbicula fluminea, Dreissena polymorpha, 

Sinanodonta woodiana, Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus 

Diptera: (3) Chironomidae sp., Limoniidae sp., Simuliidae sp. 

Ephemeroptera: (3) Baetis sp., Potamanthus luteus, Procloeon bifidum 

Gastropoda: (3) Borysthenia naticina, Lithoglyphus naticoides, Viviparus acerosus 

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis 

Malacostraca: (3) Astacus leptodactylus, Dikerogammarus haemobaphes, Paramysis lacustris 

Odonata: (6) Calopteryx splendens, Erythromma viridulum, Gomphus flavipes, Gomphus 

vulgatissimus, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (3) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula 

 
A Rába és a Lapincs vizsgálatra kijelölt 12 mintavételi szelvényében a 2019 Zszén végzett felméréseink 

eredményeként 12 nagyobb rendszertani csoportba tartozó, 84 taxon jelenlétét igazoltuk. A felmérési 

eredmények szerint a vizsgálati területrZl 6 vízicsiga (Gastropoda), 13 kagyló (Bivalvia), 1 pióca 

(Hirudinea), 5 magasabbrendh rák (Malacostraca), 19 kérész (Ephemeroptera), 3 álkérész 

(Plecoptera), 11 szitakötZ (Odonata), 4 vízi poloska (Heteroptera), 11 tegzes (Trichoptera), 1 

vízibogár (Coleoptera), 8 kétszárnyú (Diptera) és 1 kevéssertéjh (Oligochaeta) taxon került elZ. 

Összehasonlítottuk a Rábán és a Lapincson kijelölt mintavételi szelvények 2019-es gyhjtési 

eredményeit a mintavételek eredményeinek mennyiségi jellemzZi (összes taxonszám, összes denzitás, 

összes karakterfaj szám, összes karakterfaj denzitás, védett fajok száma, védett fajok denzitása) 

alapján.  

A felmérésre kijelölt mintavételi szelvények mennyiségi adatainak elemzése (14. ábra) alapján jól 

látható, hogy minden egyes változó esetében, a folyásiránynak lefelé haladva csökkenZ tendenciát 

figyelhetünk meg a változók értékének alakulásában, habár ez a változás kisebb-nagyobb fluktuációt 

mutat a torkolat felé haladva.  

A legfelsZ (RÁB_4362 kódú) mintavételi szelvényben mind a fajszám, mind pedig a karakterfajszám 

értékek (14. ábra: A, C) esetében magasabb értékeket kaptunk, mint az az alatta lévZ (RÁB_4909) 

szelvény esetében. Minden bizonnyal a mintavételi szelvény mozaikosabb élZhelystruktúrája okozta 

a különbséget, a RÁB_4909 (lentebbi) akal dominanciát tapasztaltunk, amit csak helyenként 

színesítettek egyéb abiotikus és biotikus típusú élZhelyfoltok. Ugyanakkor az egyedshrhség értékek a 

teljes rábai hossz-szelvény tekintetében a legfelsZ (Alsószölnök) szelvényben voltak a 

legalacsonyabbak és a karakterfajok egyedshrhségének vizsgálata alapján is az alacsonyabb értékkel 

rendelkezZ szelvények között helyezkedik el.  

A fajszám, a karakterfajszám és a védett fajok számának értékei, a körmendi (RÁB_4315) mintavételi 
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szelvény esetében voltak a legmagasabbak (14. ábra: A, C, E) annak ellenére, hogy a mintavételi 

szelvény közvetlenül a szennyvíztisztító telep alatt helyezkedett el. Ebben a szelvényben kifejezetten 

mozaikos élZhelystruktúra figyelhetZ meg, amihez nagy mértékben hozzájárult a folyó zátonyképzZ 

jellege, továbbá a vízbe dZlt fatörzsek és az azokból származó szervestörmelék is hozzájárult az 

értékek alakulásához a heterogén élZhelystruktúra kialakításán keresztül. 

A B 

C D 
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E F 

14. ábra. A felmért makroszkópikus vízi gerinctelen közösségek összes taxon-, karakter-, és 

védettfaj számának (A, C, E ábrák) és denzitás (B, D, F ábrák) értékeinek alakulása folyásiránynak 

lefelé haladva (balról-jobbra) 

Az átlagos denzitás és a karakterfajok átlagos denzitás értékei tekintetében (14. ábra: B, D) is 

tapasztalható fluktuáció. Ezeket a különbségeket azonban nagy mértékben annak tulajdoníthatjuk, 

hogy a medermorfológiai sajátosságok különbözZek, a mederanyag összetétele, így a habitatstruktúra 

is változik, ami egyes szelvényekben diverzebb, míg más szelvényekben szegényesebb 

makrogerinctelen fauna kialakulását tette lehetZvé. A kevésbé diverz élZhelystruktúra szegényesebb, 

míg a mozaikosabb habitat összetétel diverzebb makrogerinctelen közösség megtelepedésének 

kedvezett. A torkolat felé haladva felrajzolható csökkenZ tendenciákat az élZhelyi heterogenitás 

csökkenésén túl a hidromorfológiai tulajdonságok változása és az antropogén eredeth szennyezések 

is befolyásolhatják. 

A viszonylag magas fajszám és karakterfajszám ellenére az alsószölnöki (RÁB_4362) mintavételi 

szelvény egyedshrhség értékei viszonylag alacsonyak voltak, ami a megváltozott hidromorfológiai 

sajátosságoknak (duzzasztómh alatti elhelyezkedés, partstabilizálás stb.) köszönhetZen átalakult 

élZhelystruktúra miatt következett be. ValószínhsíthetZ, hogy a szakasz makrogerinctelen közösség 

eltartó képessége az átlagosnál alacsonyabb, mert a víz által szállított tápanyagok (pl. az allochton 

eredeth szerves törmelék) jelentZs része a duzzasztó fölötti mederszelvényekben akkumulálódik. 

Ezután tovább haladva a folyás irányába ismét némi növekedés figyelhetZ meg a makrogerinctelen 

közösség egyedshrhség értékeiben, ami viszont a RAB_516-os (korábban H1) szelvénynél újra 

csökkenést mutat. Ez a jelenség szintén több okra vezethetZ vissza, de a LUROTEX textilipari vállalat 

bevezetése és a szentgotthárdi duzzasztómh hatása bizonyára jelentZs mértékben érzékelhetZ.  

A RÁB_078-as szelvénytZl (Uraiújfalu) folyásiránynak lefelé haladva, már az egyedshrhség értékek is 

jelentZs csökkenést mutatnak, de ez nagy mértékben az élZhely jellegén tudható be, hiszen ezekben 

a szelvényekben akal (sóder) és psammal (homok) dominancia jellemzZ a mederanyagban, ahol igen 

kis mennyiségh szervesanyag akkumulációjára van lehetZség, ami az eltartóképességre közvetlen 

hatást gyakorol. 

A mennyiségi típusú felmérések alapján elmondható, hogy a vízi makroszkopikus gerinctelen 
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együttesben jelentZs egyedshrhségben vannak jelen a felsZbb szakaszra jellemzZ, kavicsos-sóderes 

aljzat-típust preferáló, áramláskedvelZ karakter fajok (pl.: Aphelocheirus aestivalis, Gammarus 

fossarum, Hydropsyche contubernalis, H. modesta, Potamanthus luteus, Theodoxus transversalis). A 

vizsgált Rába szakasz értékességét mutatja a nagyszámú karakterfaj (pl.: Agnetina elegantula, 

Aphelocheirus aestivalis, B. fuscatus, Brachycercus europaeus, Caenis pseudorivulorum, 

Cheumatopsyche lepida, Neoephemera maxima, Potamanthus luteus, Psychomyia pusilla, Setodes 

punctatus, Theodoxus transversalis), valamint a nagyobb tengerszint feletti magasságban található 

vízfolyások karakterfajai (Baetis vardarensis, Gammarus fossarum, Platambus maculatus) is. A 

finomabb mederanyagú iszap és homok dominanciájú mederrészletekben a Gomphus vulgatissimus, a 

Lithoglyphus naticoides és az Unio crassus eltérZ shrhségh állományi találják meg életfeltételeiket. 

A víztesttípusra speciálisan jellemzZ karakterfajokon kívül a kimutatott fajok egy része (pl. 

Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Lithoglyphus naticoides) folyóvízi víztesttípusban 

általánosan, ill. szélesebb körben elterjedt, tágthrésh vízi szervezet. 

A védett fajok (14. ábra: E, F) fajszám és egyedshrhség értékeinek alakulásában folyásirányban lefelé 

haladva csökkenés tapasztalható. A védett és közösségi jelentZségh, kifejezetten ritka, hazai 

vizeinkben csupán szórványosan elZforduló Theodoxus transversalis csigafajnak viszonylag erZs 

állománya [8,8 +/- 6,7 (ind./m2 átl. +/- S.E.)] él a felmért vízfolyásszakaszokon, kiemelendZ 

jelentZséggel bír a Körmend–Sárvár szakasz. A tompa folyamkagyló (Unio crassus) az élénkebb 

áramlási viszonyokkal és durva mederanyaggal (sóder, kavics) jellemezhetZ szakaszokon, valamint a 

lassabban áramló szakaszok, szerves anyagban gazdag mederüledékében egyaránt képes 

megtelepedni. A Rábában a tompa folyamkagyló megtelepedése szempontjából legoptimálisabb 

élZhelytípus, a döntZen a litorális, parti régióban elhelyezkedZ, agyagos-iszapos-homokos frakció 

alkotta üledékfelszín. A több évre visszamenZ felmérések során azt tapasztaltuk, hogy azokon a 

szakaszokon, ahol az agyagos-iszapos-homokos üledékfelszín aránya nagyobb, ott a faj átlagos 

egyedshrhsége is nagyobb. A faj, a teljes felmért vízfolyásszakaszokra vonatkozó denzitás értéke 1,13 

+/- 0,48 (ind./m2 átl. +/- S.E.). 

A Rábából mennyiségi mintavételekkel négy folyami-szitakötZ faj (Gomphidae) elZfordulását 

bizonyítottuk (Gomphus flavipes Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia és Onychogomphus 

forcipatus). Az Onychogomphus forcipatus egyedeit a kifejezetten durva mederanyagú 

habitatfoltokból mutattuk ki (LAP_3851, RÁB_4314, RÁB_4316, RÁB_4362, RÁB_4909, RAB_516). A 

Gomphus vulgatissimus a finomabb mederanyagú élZhelyfragmentumokban fordul elZ (LAP_3851, 

RÁB_4312, RÁB_4316, RÁB_4362, RÁB_4908, RÁB_4909). Szintén a finomabb szemcsefrakciójú, inkább 

homok dominanciával jellemezhetZ élZhelyfoltokhoz kötZdik a Gomphus flavipes, amelynek 

állományait kettZ mintavételi szelvénybZl mutattuk ki (RÁB_4908, RÁB_4909). Az Ophiogomphus 

cecilia a folyami homokos (elsZsorban középszemh és durva homok frakcióval jellemezhetZ) 

mederszakaszokról került elZ (RAB_078, RÁB_4312, RÁB_4315, RÁB_4362). 

A teljes felmért Rába szakaszon a Gomphus vulgatissimus állományai fordultak elZ az egyik 

legnagyobb egyedshrhségben (8 +/- 4,3 (ind./m2 átl. +/- S.E.). A Gomphus flavipes, az 

Onychogomphus forcipatus és az Ophiogomphus cecilia szitakötZfajok állományainak egyedshrhsége 

igen alacsonynak bizonyult a teljes vizsgált szakaszon (Gomphus flavipes 0,13+/-0,09 ind./m2 átl. +/- 

S.E.; Onychogomphus forcipatus 0,93 +/- 0,47 ind./m2 átl. +/- S.E.; Ophiogomphus cecilia 0,73 +/- 

0,33 ind./m2 átl. +/- S.E.). 

Két védett álkérész fajunk (Agnetina elegantula 0,13 +/- 0,09 ind./m2 átl. +/- S.E., Marthamea 

vitripennis 0,2 +/- 0,1 ind./m2 átl. +/- S.E.) szintén viszonylag alacsony egyedshrhségh állományokkal 
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rendelkezik. Ugyanez igaz a többi védett fajra is, amelyeket a felmérések során kimutattunk 

(Aquarius najas 0,67 +/- 0,67 ind./m2 átl. +/- S.E., Astacus leptodactylus 0,67 +/- 0,67 ind./m2 átl. 

+/- S.E., Borysthenia naticina 0,13 +/- 0,13 ind./m2 átl. +/- S.E., Brachycercus europaeus 0,67 +/- 

0,67 ind./m2 átl. +/- S.E., Calopteryx virgo 0,2 +/- 0,2 ind./m2 átl. +/- S.E.). Ezeknek a fajoknak a 

populációi szigetszerh eloszlással jellemezhetZk, tehát csak néhány habitatfoltban találják meg a 

számukra megfelelZ élZhelyi feltételeket. 

 Ökológiai állapotértékelés 

Elvégeztük a mintavételi szelvények elemzését a 2020. évben végzett felmérési eredmények alapján 

számolt, a hazai gyakorlatban alkalmazott jelenlegi hivatalos minZsítési rendszer alapján (HMMI), ami 

2011-ben a nemzetközi ökológiai interkalibráció keretén belül, a Víz Keretirányelv (VKI) 

kompatibilitás követelményének megfelelZen, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

FelügyelZségek által üzemeltetett VKI monitoring állomások adatai alapján lett kidolgozva. Az 

interkalibrációs eljárás során az egy ökorégióba tartozó országok ökológiai állapotértékelZ 

módszereiket összehasonlítva meghatározták a közös interkalibrációs típusokban a kiváló-jó, valamint 

a jó-mérsékelt ökológiai állapot határát (VÁRBÍRÓ et al. 2015). 

A felmért mintavételi szelvények ökológiai állapotbesorolását tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy 

a HMMI minZsítés szerint a felmért mintavételi szelvények közül a legfölsZ és a torkolathoz 

legközelebb esZ 4 mintavételi szelvény „mérsékelt”, míg az összes többi „jó” ökológiai 

állapotbesorolást ért el. 

Az ökológiai minZsítés során kapott osztálybesorolások (5. táblázat) is jól mutatják a fentebb tárgyalt 

mennyiségi típusú vizsgálatok eredményeinek alakulását, hiszen azok a mintavételi szelvények kaptak 

csupán „mérsékelt” osztályba sorolást, amelyekben a vizsgált taxonok fajszám és egyedshrhség 

értékei alacsonyabbak voltak. Így a legfelsZ (RÁB_4362) és a Duna torkolathoz legközelebb 

elhelyezkedZ 4 mintavételi szelvény (RÁB_078, RÁB_4312, RÁB_4361, RÁB_4908) osztályba sorolása 

nem érte el a „jó” állapotot. Ennek több oka is lehet, de leginkább az élZhelyek alacsony mértékh 

heterogenitását (pl. RÁB_078), a hidromorfológiai beavatkozások hatását (pl. RÁB_4362-es szelvény 

esetében duzzasztómh a felvízen) és egyéb külsZ eredeth, antropogén szennyezZanyagok hatását 

jelölhetjük meg. 

A „jó” állapotú szelvények denzitás értékei rendre magasabbnak adódtak, mint a többi mintavételi 

lokalitás esetében. Ezekben a vizsgálati egységekben valószínhsíthetZ a heterogénebb 

élZhelystruktúra, illetve kedvezZbb hidromorfológiai és hidrológiai tényezZk, amelyek kifejezetten 

pozitívan befolyásolták a makrogerinctelen fauna összetételét és a mennyiségi viszonyaiknak 

alakulását. A „jó” állapotú szelvények EQR értékei 0,61 és 0,76 között alakultak. A RAB_4361-es 

szelvény EQR értéke csupán kicsivel maradt el az elZzZleg ismertetett értékhatártól, de mégis a 

„mérsékelt” állapotú osztályba esett.  

A különbözZ változók ábrázolása során (15. ábra) a RÁB_4908-as szelvény EPTCOB% EQR és LR-RL% 

EQR értékeit nem ábrázoltuk, mivel a többi mintavételi szelvény esetében, a dombvidéki nagy 

vízfolyás típusokra kidolgozott Multimetrikus Makrozoobenton Indexnek megfelelZ indexszámítási 

módszert alkalmaztuk, ami az Ephemeroptera, Plecoptera és Trichoptera taxonokat veszi figyelembe, 

addig ennél, a legalsó, gyZri szelvénynél már a síkvidéki nagy és nagyon nagy vízfolyás típusokra 

kidolgozott Multimetrikus Makrozoobenton Index számítási protokollját alkalmaztuk, ami a fentebb 

említett makrogerinctelen csoportokon túl a Coleoptera, Odonata és Bivalvia taxonokat is számításba 

veszi. 
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Mintavételi 

szelvény 

kódja 

Víznév Település Mintavétel 

dátuma 

EQR érték HMMI 

minZsítés

RÁB_4362 Rába Alsószölnök 2019-09-18 0,5297 Mérsékelt

RÁB_4909 Rába Szentgotthárd 2019-09-18 0,6182 Jó 

RAB_516 Rába Szentgotthárd 2019-09-18 0,7531 Jó 

LAP_3851 Lapincs Szentgotthárd 2019-09-18 0,7432 Jó 

RÁB_4316 Rába Csörötnek 2019-09-19 0,7342 Jó 

RÁB_4315 Rába Körmend 2019-09-19 0,6635 Jó 

RÁB_4314 Rába Rum 2019-09-19 0,6727 Jó 

RÁB_4313 Rába Sárvár 2019-09-19 0,6433 Jó 

RAB_078 Rába Uraiújfalu 2019-09-19 0,4674 Mérsékelt

RÁB_4312 Rába Kenyeri 2019-09-19 0,4959 Mérsékelt

RÁB_4361 Rába Árpás 2019-09-20 0,5823 Mérsékelt

RÁB_4908 Rába GyZr 2019-09-20 0,4549 Mérsékelt

5. táblázat. A felmérések alapján, a mintavételi szelvények ökológiai állapot-minġségi osztálya 

(HMMI) folyásiránynak lefelé haladva 

Az eredmények grafikus ábrázolásából is jól látszik (15. ábra), hogy a taxononkénti átlagos 

pontszámok (ASPT EQR), - amely az összes faj átlagos tolerancia értékét mutatja meg a közösségen 

belül - tendenciájának alakulása, az EQR értékek trendjét követi. A felmért mintavételi szelvények 

közül a legfölsZ (RÁB_4362) és a gyZri, a Duna torkolathoz legközelebb esZ mintavételi szelvény 

(RÁB_4908) értékei voltak a legalacsonyabbak. Ezekben az esetekben az ASPT EQR értékek 0,73-nál 

alacsonyabbak voltak. A 0,73 és a 0,8 közé esZ pontszámmal rendelkezZ mintavételi szelvények között 

volt a RÁB_4909-es szentgotthárdi és a RÁB_4315-ös körmendi szelvények, a Rába felsZbb szakaszán, 

míg a gyZri mintavételi szelvény felvízi szakaszán elhelyezkedZ további három mintavételi szelvény 

is 0,8 alatti pontszámmal rendelkezett (RÁB_078, RÁB_4312, RÁB_4361). Ahogy már az EQR értékek 

tárgyalásánál is említettük, ennek a tendenciának több oka is lehet, de leginkább az élZhelyi 

heterogenitásból adódó, alacsonyabb taxonszám értéknek tulajdoníthatjuk. 

AZ EPT% _ EQR értékek viszonylag rapszodikusabban alakultak, hiszen kifejezetten jól látható trend 

nem vonható le az adatok alapján (15. ábra). Ennél a változónál, a Rába RÁB_516-os és a Lapincs 

LAP_3851-es mintavételi szelvényei érték el a legmagasabb pontszám értékeket (>0,5), míg a Rába 

kenyerii szelvénye (RÁB_4312), csupán 0,1687-es értéket ért el. Ezek az eredmények azzal 

magyarázhatóak, hogy a Kenyeri szelvény uralkodó habitattípusa az akal volt, ami az index által 

vizsgált taxonok (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) számára homogén, kevesebb megfelelZ 

környezeti adottságokkal rendelkezZ habitatot biztosít, mint a nagyobb frakciómérettel rendelkezZ 

abiotikus habitattípusok (mezolithal, microlithal), amelyek a RÁB_516-os és a LAP_3851-es 

szelvényekben is dominánsak voltak. Ezek a nagyobb frakcióméreth élZhelyrészletek rendkívül jó 

búvóhelyet biztosítanak a vizsgált taxonok egyedeinek, amelyek a kövekhez rögzülten vagy éppen 

azok alatt élnek. 
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15. ábra. Az EQR, ASPT EQR, EPT % EQR és az RB-RL % EQR értékek alakulása a Rába hazai 

hosszszelvénye mentén és a Lapincs felmért mintavételi szelvényében (A RÁB_4908-as szelvény 

esetében, az elġzġektġl eltérġ víztesttípusba sorolás miatt EPTCOB és LR-RL értékeket 

számítottunk, ezért nem ábrázoltuk a grafikonon) 

Az RB-RL% EQR értékek szintén rapszodikusan alakultak, de a torkolat felé haladva mégis 

megfigyelhetZ kis mértékh csökkenZ tendencia. A legfölsZ RÁB_4362-es szelvény és a torkolathoz 

legközelebb esZ négy mintavételi szelvény (RÁB_4313, RÁB_078, RÁB_4312, RÁB_4361) rendelkezett 

a legalacsonyabb értékekkel, hiszen rendre 0,53 alatti pontszám értékeket kaptunk. 

 A 2009. évi és a 2019. évi eredmények összehasonlítása 

 MZB közösség mennyiségi viszonyának változása 

Összehasonlítottuk a 2009. évi és a 2019. évi vizsgálatok során felmért mintavételi szelvények adatait 

annak érdekében, hogy megállapítsuk, milyen változás történt a makroszkópikus vízi gerinctelenek 

összes taxonszám, összes denzitás, összes karakterfaj szám és összes karakterfaj denzitás értékei 

tekintetében a két felmérés között eltelt idZintervallumban. Az összehasonlítás során a 2009-ben és 

a 2019-ben is felmért mintavételi szelvények adatait használtuk föl, és egyenként elemeztük azok 

változását. 

A felmérési eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az összes taxonszám tekintetében a 2009. 

vizsgálati év során kimutatott makrogerinctelen közösség, minden mintavételi szelvény esetében 

sokkal diverzebb összetételh volt, mint a 2019. évi felmérések során. Az összes taxonszámra 

vonatkozó felmérési adatok vizsgálata során kisebb-nagyobb fluktuációt tapasztaltunk az egyes 

felmérési évek adatai között (16. ábra). A legszembethnZbb változást a RÁB_4316 (Csörötnek), a 

RÁB_4313 (Sárvár), a RAB_078 (Uraiújfalu), a RÁB_4312 (Kenyeri) és a RÁB_4361-es (Árpás) szelvények 

esetében tapasztaltuk.  

A karakterfajszám értékek tekintetében (17. ábra) hasonló tendencia figyelhetZ meg a kettZ vizsgálati 
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év felmérési eredményei alapján. A Lapincs vizsgálata során kapott eredmények szintén hasonló 

jellegh tendenciát mutattak, hiszen a 2019-es vizsgálati évben kevésbé diverz makrogerinctelen fauna 

jelenlétét detektáltuk, azonban ez az összes taxon egyedshrhség értékeinek változására nem volt 

hatással, szinte ugyanazon érték körül mozogtak. 

 

16. ábra. A felmért mintavételi szelvények összes taxonszám értékeinek változása a 2009. és a 

2019. évi vizsgálatok alapján (kék oszlopok: 2009; sárga oszlopok: 2019) 

 

17. ábra. A felmért mintavételi szelvények karakterfajszám értékeinek változása a 2009. és a 2019. 

évi vizsgálatok alapján (kék oszlopok: 2009; sárga oszlopok: 2019) 
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18. ábra. A felmért mintavételi szelvények összes egyedsįrįség értékeinek változása a 2009. és a 

2019. évi vizsgálatok alapján (kék oszlopok: 2009; sárga oszlopok: 2019) 

 

19. ábra. A felmért mintavételi szelvények, karakterfaj egyedsįrįség értékeinek változása a 2009. 

és a 2019. évi vizsgálatok alapján (kék oszlopok: 2009; sárga oszlopok: 2019) 

Az egyedshrhség és karakterfaj egyedshrhség értékek a 2009. vizsgálati évben is magasabb értékhek 

voltak, mint 2019-ben. A 18. ábraés 19. ábra grafikonjait elemezve látható, hogy majdnem minden 

mintavételi szelvény esetében a karakterfajok egyedshrhség értékei az összes taxon egyedshrhség 
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értékeinek közelében alakultak. Ez azt jelenti, hogy a víztesttípusnak megfelelZ karakterisztikus 

faunaelemek populációinak dominanciája jellemzi a Rába hazai szakaszán kijelölt mintavételi 

szelvényeket. A faunát számos víztestspecifikus és a víztesttípussal összeköttetésben lévZ, 

alacsonyabb rendh vízfolyás tipikus faunaelemei uralják, azaz ezek tudják a legjelentZsebb méreth 

populációkat kialakítani. 

A 2019. évben tapasztalt alacsonyabb fajszám és egyedshrhség értékek alakulása nagy mértékben 

függött a mintavételi idZszaktól, hiszen szeptember második felében, azaz az Zszi vegetációs 

periódusban történtek a mintavételek, ami sok kérész, tegzes és kétszárnyú taxon lárvális 

mintavételezésének a legkevésbé kedvezZ idZszak, hiszen ekkor már nagy részük kirepült a vízbZl. 

Ezzel szemben a 2009-es mintavételeket nyáron, júniusban végezték, ami a legtöbb makrogerinctelen 

taxon egyedeinek kimutatására a legkedvezZbb idZszak. Ha példaként megnézzük a RAB_078-as 

uraiújfalui mintavételi szelvényt, ahol viszonylag markáns különbségek vannak a két év vizsgált 

változói között, akkor a kimutatott fajok között 2009-ben jóval több Ephemeroptera, Diptera és 

Trichoptera taxon jellemezte a Rába ezen szakaszát. Olyan taxonok egyedeit is kimutatták, mint az 

Athericidae, Ceratopogonidae, Ecdyonurus aurantiacus, Ephemerella ignita, E. mesoleuca, Ephoron 

virgo, Heptagenia sulphurea, Potamophylax luctuosus. Továbbá a mindkét vizsgálati évben 

kimutatott taxonok közül számos, a 2009. évben jóval magasabb egyedshrhségh állományokban volt 

jelen, mint 2019-ben (pl.: Chironomidae, Baetis buceratus, B. fuscatus, Ephoron virgo, Potamanthus 

luteus, Setodes punctatus). Ez a tendencia természetesen a többi mintavételi szelvény esetében is 

hasonlóan alakult. A különbség kialakulásában szerepet játszhatott az is, hogy a két vizsgálati évben 

némileg eltért a mintavétel módszertana.  

 Ökológiai állapot változása 

Összehasonlítottuk az egyes mintavételi szelvények 2009. és 2019. évi ökológiai állapotbesorolási 

osztályait, annak érdekében, hogy a két vizsgálati periódus között eltelt idZ alatt bekövetkezZ 

állapotváltozásokat szemléltessük.  

A 2009. évi felmérési eredmények alapján a Rába szinte teljes hazai szakasza „jó” ökológiai 

állapotbesorolást kapott, egészen GyZrig, ahol a csupán „mérsékelt” ökológiai állapotbesorolást 

detektáltak. A 2019. évi vizsgálatok ezzel szemben hat mintavételi szelvényben mutattak ki „jó”, és 

négyben „mérsékelt” ökológiai állapotot. Annak ellenére, hogy a makroszkópikus vízi gerinctelen 

fauna mennyiségi viszonyai jelentZs változást mutattak a 2009-es vizsgálati évhez képest, az ökológiai 

állapotbesorolási osztályok csupán kis mértékh negatív tendenciát mutattak, ami fZképp az alsóbb, 

torkolathoz közeli Rába szakasz mintavételi szelvényeire volt jellemzZ.  

A RÁB_078 (H6), a RÁB_4312 (H7) és a RÁB_4361 (H8) szelvények ökológiai állapotbesorolása egy 

osztályt esett vissza, ami az eltérZ vegetációs periódusban végzett mintavételnek, valamint a 10 év 

alatt esetlegesen bekövetkezett hidromorfológiai változásoknak tulajdonítható, ugyanis a 2009-es 

habitat összetételen alapuló adatok alapján, a felsorolt mintavételi szelvényekben a microlithal 

dominanciája volt jellemzZ, amit egyéb biotikus és abiotikus habitatok szabdaltak, így növelve a 

makrogerinctelen szervezetek számára elérhetZ élZhelyek sokszínhségét és a közösség diverzitását.  

Ezzel szemben 2019-ben, az alsóbb szakaszok habitatstruktúráját az akal frakció dominálta, amit csak 

igen elenyészZ százalékban tarkítottak más típusú és frakciójú élZhelyfoltok. A szervesanyag 

mennyisége szinte elenyészZ, hiszen a part menti növényzetbZl szinte alig kerül a mederbe növényi 

törmelék, illetve a makrofita vegetáció jelenléte sem jellemzZ. A viszonylag homogén 

élZhelystruktúra és a kevésbé diverz makrogerinctelen közösség eredményezte a kevésbé jó ökológiai 
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állapotbesorolást.  

A felsZbb szakaszok természetközeli habitatstruktúrájának köszönhetZen a Rába Sárvártól 

folyásiránynak felfelé elhelyezkedZ mintavételi szelvényeiben nem következett be ökológiai állapot 

besorolásban tapasztalható változás a 2009-es mintavételek eredményein alapuló besorolásokhoz 

képest.  

 

Mintavételi 

szelvény kódja 

2009 

Mintavételi 

szelvény 

kódja 2019 

Ökológiai 

állapot 

2009  

EQR 

érték 

2019 

HMMI 

minZsítés 

2019 

Új RÁB_4362 – 0,5297 mérsékelt 

Interkalibrációs 

szelvény 

 

RÁB_4909 – 0,6182 jó 

H1 RAB_516 jó 0,7531 jó 

L LAP_3851 jó 0,7432 jó 

H2 RÁB_4316 jó 0,7342 jó 

H3 RÁB_4315 jó 0,6635 jó 

H4 RÁB_4314 jó 0,6727 jó 

H5 RÁB_4313 jó 0,6433 jó 

H6 RAB_078 jó 0,4674 mérsékelt 

H7 RÁB_4312 jó 0,4959 mérsékelt 

H8 RÁB_4361 jó 0,5823 mérsékelt 

H9 RÁB_4908 mérsékelt 0,4549 mérsékelt 

6. táblázat. A mintavételi szelvények ökológiai állapot-minġségi osztálya 2009-es és 2019-es 

felmérések alapján, folyásirány szerint lefelé haladva 

Ki kell ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a két felmérés minZsítési eredményeinek összehasonlítása nem 

feltétlenül ad valós képet az esetleges változásról, a mintavételek közötti fenológiai eltérések, 

valamint a két idZszakban használt eljárások (mintavétel, állapotértékelZ index) változása miatt. 

 A mogersdorfi mintavételi helyszín interkalibrációs eredményei és értékelése 

Az osztrák és a magyar szakemberek egy mintavételi szelvényben, a Rába Mogersdorf (AT), 

Szentgotthárd (HU) külterületére esZ szakaszán, egy idZben vettek mintát úgy, hogy mind a két fél a 

saját országában rutinszerhen használt és nemzetközi interkalibráción elfogadott mintavételi eljárást 

alkalmazta. A mintavételre kisvízi idZszakban ideális vízállási és idZjárási viszonyok között került sor 

2019. szeptember 18-án. 
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Vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetek közös terepi mintavétele a Rába mogersdorfi (AT)-

szentgotthárdi (HU) szelvényében 

A laboratóriumi feldolgozást (minta válogatása, a gyhjtött anyag identifikációja) mind a két fél saját 

laboratóriumában végezte. Ehhez hasonlóan, az adott országban alkalmazott értékelZ eljárást 

használva, történt az ökológiai állapot meghatározása. Ezt követZen a két fél az alapadatok 

egymásnak átadta, melyet követZen mind az osztrák, mind a magyar index számítása megtörtént mind 

az osztrák, mind pedig a magyar mintákra/adatokra vonatkozóan. 

A magyar multimetrikus index (HMMI) a Magyarországon használt terepi mintavételi metodikával vett 

és feldolgozott minták esetében jó ökológiai állapot jelzett, azonban osztrák adatokra csak mérsékelt 

értéket adott. Mind a két minta esetében az EQR értéke az adott ökológiai állapot osztály alsó 

részének tartományában helyezkedett el. 

 
Interkalibrációs szelvény (HU adatok – HMMI 

lc) 
Intekalibrációs szelvény (AT adatok – HMMI lc*) 

 RÁB-4909 – Rába (Szentgotthárd) RÁB-4909 – Rába (Mogersdorf) 

 2019-09-18 2019-09-18 

 HMMI_lc HMMI_lc 

ASPT érték 4,57 4,65 

ASPT (EQR) 0,7388 0,7861 

EPT% érték 31,5789 41,61 

EPT% (EQR) 0,2281 0,3494 

RB-RL% érték 0,8878 0,1 

RB-RL% (EQR) 0,8878 0,1 

EQR 0,6182 0,4118 

Ökológiai állapot jó mérsékelt 

A Rába mogersdori (AT) - szentgotthárdi (HU) szelvényben azonos napon gyįjtött vízi 

makroszkópikus gerinctelen adatok Magyar Multimetrikus Indexxel (HMMI) történġ feldolgozásának 

eredményei (*csak azok az adatok kerültek felhasználásra, melyeket a magyar értékelġ rendszer 

figyelembe vesz) 

Az eltérés okai részben a terepi mintavételi eljárásban, részben az elvárt identifikáció mélységében, 
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részben a multimetrikus index számítása során használt metrikák jellegében keresendZk. 

Mind az osztrák, mind a magyar mintavételi módszertan multi-habitat típusú mintavételi technika 

szerint zajlik, melynek során 20 replikátumot kell begyhjteni az adott mintavételi szelvénybZl, úgy 

hogy azok aránya tükrözze az élZhelyi változatosságot. Ennek megfelelZen mind a két minta 

megközelítZleg 1,25 m2 területe fed le. Bár mind a két esetben azonos a hálók kerete (25x25 cm), az 

Ausztriában használt keret pontosabb területi gyhjtést tesz lehetZvé, hiszen egy 25x25 cm-es 

lenyitható keret fektethetZ a meder felszínére (Surber-mintavevZ), míg a magyar rendszer Standard 

Pond Net-et használ. EbbZl adódóan az osztrák mintavétel ideális mélysége 0,2-0,5 méter közötti, 

hiszen innen vehetZ pontos minta. 

A fent említetteknél jelentZsebb eltérés, hogy az Ausztriában alkalmazott háló szembZsége 500 μm-

es, hossza pedig 1,25 méteres. Ezzel szemben a Magyarországon rutinszerhen használt háló 950 μm-

es szembZségh, a háló hossza 0,3 méteres. Ez azt eredményezi, hogy az osztrák módszerrel vett 

mintákban a kisebb mérettartományú vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetek nagyobb eséllyel 

kerülnek bele, mint a magyar mintákba. Ezt az összehasonlító eredmények is jól mutatták, hiszen a 

magyar mintákból hiányoztak a juvenilis Micronecta, Caenis és Baetis fajok egyedei. Ezen túlmenZen 

az osztrák mintákban sokkal nagyobb egyedszámban kerültek bele a kis méreth Oligochaeta egyedek 

és a Dipera egyedek lárvái. 

A protokoll szerint elvárt identifikáció szintje is különbözZ. Az ausztriai gyakorlatban a 

kevéssertéjheket (Oligochaeta) és a kétszárnyúakat (Diptera) lehetZleg faji szinten (pl. 

Chironomidae) dolgozzák fel, hiszen az ott használt multimetrikus index egyik eleme olyan szaprób 

index, mely ezen csoportok lehetZ legalacsonyabb szinth feldolgozását várja el. Ezzel szemben a 

magyar rendszer sokkal megengedZbb a taxonómiai feldolgozás mélységét illetZen, hiszen pl. a 

Chironomidae család esetében nem vár el faji szinth feldolgozást, elegendZ csak a család-taxon szinth 

identifikáció. Hasonló az eset a többi kétszárnyú család esetében is, sZt a vízi kevéssertéjhek 

esetében csak a rend szintre történZ határozás az elvárt taxonómiai szint. 

Ezen túlmenZen számos csoport (Hydrozoa, Turbellaria, Nematoda, Hydrachinidia) hiányzik a magyar 

értékelZ rendszerbZl, míg ezeknek a csoportoknak a jelenlétét figyelembe veszi az Ausztriában 

használt multimetrikus index. JelentZs különbség továbbá, hogy a magyar metrika a család-taxon 

szinth identifikációt megkövetelZ ASPT indexet minden alkalmazott metrika esetében figyelembe 

veszi. 

 Összefoglalás 

A projekt teljesítése során a Rába 11 mintavételi szelvényében, Alsószölnök és GyZr között, illetve a 

Lapincs szentgotthárdi szakaszán egy mintavételi szelvényben történtek a makroszkópikus vízi 

gerinctelen közösség felmérésére irányuló vizsgálatok. A mintavételek 2019. 09. 18. és 20. között 

történtek kisvizes, áradásmentes idZszakban. A mintavételi helyszínek a 2009-es „Rába Survey” 

felmérés során kijelölt mintavételi szelvényszámhoz képest 2 mintavételi szelvénnyel bZvültek. 

A felmérések során multi-habitat típusú mintavételt végeztünk. Ez a mintavételi eljárás az egyes 

habitat-típusok mennyiségi eloszlási viszonyait (az egyes típusok területarányát) veszi alapul a 

mintavételi eljárás során. A protokollban leírt módon végzett mintavétel alkalmas a VKI által 

támasztott elvárások teljesítésére. Egy-egy mintavételi helyszínen 20 replikátum került begyhjtésre, 

repliktáumonként 25×25 cm kiterjedésh üledékfelszínrZl. A mintákat ezután homogenizáltuk, majd 

laboratóriumba történZ szállítás után kerültek feldolgozásra. 
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A vizsgálati eredmények értékelése során a makroszkópikus vízi gerinctelenek minZségi (fajegyüttes 

összetétele) és mennyiségi (összes taxonszám, összes denzitás, összes karakterfaj szám, összes 

karakterfaj denzitás, védett fajok száma, védett fajok denzitása) mutatóinak vizsgálatával és – ahol 

erre lehetZség adódott – az egyes mintavételi szelvények ökológiai állapotértékelésével 

foglalkoztunk. 

A Rába vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a vízfolyás makroszkópikus vízi gerinctelen faunája 

kiemelkedZen gazdag és értékes. A makrogerinctelen közösséget alkotó fajok között számos, 

természetvédelmi szempontból jelentZs értéket képviselZ faj állományai élnek a vízfolyásban 

(Aquarius najas, Astacus leptodactylus, Borysthenia naticina, Ephoron virgo, Macronychus 

quadrituberculatus, Calopteryx virgo, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus 

cecilia, Pseudanodonta complanata, Unio crassus, Theodoxus danubialis, Theodoxus transversalis). 

A Lapincs szintén számos, természetvédelmi szempontból értékes, védett faunaelemnek ad otthont 

(Oligoneuriella rhenana, Ophiogomphus cecilia), amelyek mellett ritka, szórványos elZfordulású, 

magas indikátor értékh szervezetek (Baetis vardarensis, B. scambus, Isonychia ignota, Rhithrogena 

beskidensis, Agnetina elegantula, Besdolus ventralis, Cheumatopsyche lepida, Glossosoma boltoni, 

Silo piceus) is elZfordulnak. 

A mintavételi szelvények mennyiségi adatainak elemzése során azt tapasztaltuk, hogy minden egyes 

változó esetében, a folyásiránynak lefelé haladva csökkenZ tendenciát figyelhetünk meg az értékék 

alakulásában, habár ez a változás kisebb-nagyobb fluktuációt mutat a torkolat felé haladva. A 

fajszám, a karakterfajszám és a védett fajok számának értékei tekintetében, a körmendi (RÁB_4315) 

mintavételi szelvény értékei bizonyultak a legmagasabbnak. 

Az átlagos denzitás és a karakterfajok átlagos denzitás értékei tekintetében is tapasztalható 

fluktuáció. Összességében azonban a torkolat felé haladva csökkenZ tendencia figyelhetZ meg, amit 

az élZhelyi heterogenitás csökkenésén túl a hidromorfológiai tulajdonságok változása és az 

antropogén eredeth szennyezések is befolyásolhatnak. 

A felmért mintavételi szelvények ökológiai állapotbesorolását tanulmányozva megállapítható, hogy a 

HMMI minZsítés szerint a felmért mintavételi szelvények közül a legfelsZ (alsószölnöki duzzasztómh 

alvize) és a torkolathoz legközelebb esZ 4 mintavételi szelvény „mérsékelt”, míg az összes többi „jó” 

ökológiai állapotbesorolást ért el. 

A 2009-ben és a 2019-ben is felmért mintavételi szelvények adatainak összehasonlítása során azt 

tapasztaltuk, hogy a 2009. vizsgálati év során kimutatott makrogerinctelen közösség, minden 

mintavételi szelvény esetében sokkal diverzebb összetételh volt, mint a 2019. évi felmérések során. 

Az összes vizsgált változó összevetése során a 2009. évi eredmények meghaladták a 2019. évben 

kapott eredményeket. A 2019. évben tapasztalt eltérZ fajszám és egyedshrhség értékek alakulása 

nagy mértékben függött a mintavételi idZszaktól, hiszen 2019. évben szeptember második felében, 

azaz az Zszi vegetációs periódusban történtek a mintavételek, míg 2009. évben kora nyáron zajlottak 

a felmérése. A különbség kialakulásában szerepet játszhatott az is, hogy a két vizsgálati évben eltért 

a mintavétel módszertana. 

A 2009. évi felmérési eredmények alapján a Rába szinte teljes hazai szakasza „jó” ökológiai 

állapotbesorolást kapott, egészen GyZrig, ahol a csupán „mérsékelt” ökológiai állapotbesorolást 

detektáltak. A 2019. évi vizsgálatok ezzel szemben hat mintavételi szelvényben mutattak ki „jó”, és 

négyben „mérsékelt” ökológiai állapotot. Annak ellenére, hogy a makroszkópikus vízi gerinctelen 

fauna mennyiségi viszonyai jelentZs változást mutattak a 2009-es vizsgálati évhez képest, az ökológiai 
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állapotbesorolási osztályok csupán kis mértékh negatív tendenciát mutattak, ami fZképp az alsóbb, 

torkolathoz közeli Rába szakasz mintavételi szelvényeire volt jellemzZ. 

Általánosságban elmondható, hogy a Sárvár feletti szakaszokon, ahol a hidromorfológiai változatosság 

– és az ebbZl adódó élZhelyi változatosság – magasabb, a folyó ökológiai szempontból jobb állapotú 

(ld. HMMI minZsítés: „jó”), mint a Sárvár alatti, és fZképpen a torkolathoz közelebbi szakaszokon, 

ahol a minZsítés nagyrészt „mérsékelt”. 

  


