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A vízi élõlényközösségek rendkívüli változa-
tossága régóta foglalkoztatja a természetbú-
várokat. Olyan világ ez, mely általában csak 
akkor kelti fel az érdeklõdést, ha valamely 
esztétikailag szép (például a szibériai nõszi-
rom, Iris sibirica számos, egyébként erõsen 
módosított vízfolyás mentén) vagy vörös 
listás (például a rovarfogó aldrovanda, Aldro-
vanda vesiculosa egyedüli hazai lelõhelyén, 
a Baláta-tóban) faj fordul elõ. Felszíni vizeink 
apró, sokszor mikroszkopikus tartományba 
esõ élõvilágának fajgazdagsága csak esetle-
gesen kerül a természetvédelem górcsövé-
nek látómezejébe, s fõleg akkor, ha ezek 
az élõlények kedvezõtlen állapotokat vagy 
folyamatokat jeleznek. A természetvédelmi 
szempontból kiemelt jelentõségû maga-
sabbrendû növényzet nem jelzi biztosan az 
adott vizes élõhely értékét, mert azt a szigo-
rúan vízi fauna és flóra alapján lehet becsülni. 

A hazai természetvédelmi biológia – fel-
tehetõen hagyományok híján – vajmi kevés 
figyelmet fordított a vízi habitatdiverzitásra. 
A Növénytársulások Vörös Könyve (Borhidi 
– Sánta, 1999) ezt több helyütt példázza. A 
szikes vagy szikes-jellegû parti társulások le-
írásában az egyébként kiváló munka számos 
alkalommal javasol mesterséges vízpótlást, 
de annak felmérése nélkül, hogy honnan 
is kéne megfelelõ minõségû (tehát a H
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kívül az egyéb komponensek tekintetében 
is megfelelõ) vizet szerezni a pótláshoz. Ha 
ugyanis nem megfelelõ összetételû és minõ-
ségû vízzel pótlunk, akkor a lehetõ legbizto-
sabb utat választjuk a társulás elpusztítására. 
Elrettentõ példaként elég a Vadkerti-tó, a 
Kun-Fehér-tó vagy a Szelidi-tó kiédesülésére 
gondolni. Arról már nem is beszélve, hogy 
az ilyen vizek parti vegetációja evolúciósan 
adaptált az akár többéves száraz periódusok 
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átvészelésére. Sõt, mint a Balaton alacsony 
vízállása (2000-2003 [Padisák et al., in press]) 
idején megindult rohamos nádregeneráció 
mutatja, azt még igényli is. Hasonló a gond 
a tõzegmohalápok kezelési célú vízutánpót-
lásával is (bár természetesen ezek esetén 
természetes állapotban csak vízszintingado-
zással és nem teljes kiszáradással állunk 
szemben).

A hazai szikesek kiemelten fontos termé-
szetvédelmi értéke miatt érdemes itt egy 
kitérõt tenni. A limnológia – a klasszikus 
hidrogeológia tanítását követve – a felszín 
alatti vizeket durván két alaptípusra osztja: 
talajvízre (mely a legfelsõ vízzáró felett he-
lyezkedik el) és rétegvízre (mely két vízzáró 
között található, emiatt a felszíni vizekkel 
elvileg kapcsolata nincs [Padisák, 2005]). 
A Duna-Tisza közi tavak szikes (NaHCO
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iondominancia) vagy sziksós (Na
2
CO
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iondominancia) jellege magyarázható (de 
a csapadék–éves átlaghõmérséklet adatpár 
figyelembe vételével nehezen [Padisák, 
2005]) az általános módon, vagyis úgy, hogy 
zárt hidrológiájú (endoreikus: nincs kifolyó 
és befolyó) vizek lévén a párolgás, és a 
csapadék hosszú távon egyensúlyban van, 
mely végül is töményedéshez és karbonátos 
alapkõzeten szikesedéshez vezet (karbonát-
szegény alapkõzeten NaCl iondominancia 
alakul ki). A legújabb hidrogeológiai kutatá-
sok eredményei szerint azonban mélységi 
sós vizek táplálhatják õket. Elsõsorban 
algológiai indíttatású kutatások révén régóta 
tudjuk, hogy a területen nem ritkák a szikes 
vízfeltörések (Kiss 1979, 1990), ám ezek 
eredete, jelentõsége nem volt tisztázott. A 
modern hidrogeológia nem tesz különb-
séget a talajvíz és a rétegvíz között, azokat 
összefüggõ talajvízrendszerként (ground-
water-flow system) kezelve, hidraulikailag 
folytonos medencékben gondolkodik. Az 
ennek szellemében a közelmúltban végzett 
kutatások világítottak rá, hogy a Duna-Tisza 
közén a csapadékból pótlódó felszín alatti 

vizek gravitációs mozgásai nem mindenütt 
érik el a Tisza- illetve a Duna-meder köz-
vetlen környékét. A két folyómeder mentén 
helyenként mélységi sós vizek túlnyomás 
okozta feltörési zónája található, izolált sós 
talajokat és vizenyõs területeket (wetlande-
ket) hozva létre. E felszín alatti, különféle 
eredetû és sótartalmú vizek áramlási min-
tázatai okozzák, hogy habár a Kolon-tó és 
a Kelemenszék egymástól csak 15 km-re 
fekszenek, vízkémiai jellegük erõsen eltérõ. 
A homokhátságról édesvizet szállító, gravi-
tációsan mozgó víz a Kolon-tó tájékán ér a 
felszín közelébe, biztosítva ezzel a tó édesvízi 
jellegét. A Kelemenszék körzetében mélysé-
gi, túlnyomásos, sós vízfeltöréseket találunk, 
melyek stabilizálják a tó szikes jellegét (Mádl-
Szõnyi – Tóth, in press). A terület felszín alatti 
vízmozgásainak sematikus ábrázolását a 1. 
ábra mutatja. Figyeljük meg, hogy a fenti mo-
dell szakít a hidrogeológiában hagyományos 

„vízzáró” szemlélettel: ha a mélységi vizek 
ténylegesen zárórétegek között lennének, 
nem lenne lehetséges felszínre jutásuk (ezért 
alkalmazza a régi „vízzáró” helyett a „vízfo-
gó” kifejezést) – viszont tönkre lehet tenni 
a természetes sós vizet azzal, ha átfúrják, 
kikotorják stb. a medrét, és édesvíz kerül 
bele. A példa világossá teszi, hogy a felelõs 
természetvédelmi kezeléshez nemcsak 
biztos botanikai (kell-e egyáltalán pótolni a 
vizet, vagy a többnyire klonális növényzet 
regenerációját még segíti is az idõszakos ki-
száradása?) és limnológiai (milyen minõségû 
víz jöhet egyáltalán szóba, és honnan?) tudás 
kell, hanem még a hidrogeológiai viszonyok 
mozaikszerû mintázatának ismerete is – és 
természetesen nem árt ismerni a vízi flórát 
és faunát sem.

Nem kevésbé „ludas” a vízi társulások 
természetvédelmi szemléletének hiányá-
ban a hazai (és nemzetközi) hidrobiológia. 
Bár a különleges élõhelyek faunisztikai és 
florisztikai leírásában igen gazdag a hazai 
szakirodalom (gondoljunk akár csak arra, 
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hogy Kol Erzsébet [1968] nevéhez fûzõdik 
a máig, nemzetközi viszonylatban is egye-
dülálló, egyetlen kriobiológiai monográfia), 
e kutatások soha nem álltak rendszerbe. A 
vízminõség úgynevezett biológiai monitoro-
zása a mintavételi szabvány által megkövetelt 
módon a nagyobb vizekre (s fõképp a hatá-
ron be- vagy kilépõ folyókra, a kifejezetten 
nagy tavakra) koncentrált, a kisvizeket (s 
fõleg a kis folyóvizeket) teljesen figyelmen 
kívül hagyva. A vizsgált változók közül a tro-
fitást a konzervációbiológiai szempontból 
használhatatlan (mert faji információt nem 
tartalmazó) klorofill-a tartalom mérte. Ezt 
különféle nemzetközileg használt skálák 
(például OECD, 1982) alkalmazásával minõ-
sítették, s ad absurdum egy adott érték 
ugyanazt a minõséget jelentette akkor is, ha 
a Bajkálból, vagy ha egy szukcessziójában 
elõrehaladott holtágból származott a minta. 
A faji összetétel (ha volt egyáltalán szakember, 
aki képes volt faji szinten határozni) megálla-
pítása pedig a szinte teljesen használhatatlan, 
szaprobitásfokot esetleg mérõ Pantle–Buck-
index kiszámítására szolgált, másra nem. Az 
index, kétségkívül, alkalmas például erõs 

szerves terhelés kimutatására. A legtöbb, 
konzervációbiológiai szempontból értékes, 
ritka fajnak még csak a szaprobiológiai indi-
kátorértékét sem állapították meg – minek, 
ha úgyis olyan ritka, hogy „nem számít”. 

Fentiek alapján nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a vízi élõlényközösségek és élõ-
helyek természetvédelmi értékérõl tudásunk 
fragmentált, és csak remélni lehet, hogy a 
közeljövõben ez alapvetõen megváltozik. E 
változást – ha kellõen odafigyelünk – nagy-
mértékben katalizálhatja az EU közelmúltban 
kiadott Víz Keretirányelve (EC Parliament 
and Council, 2000, a továbbiakban VKI). 

A VKI alapvetõ szemléleti váltást jelent az 
eddigi monitorozási és univerzális skálákon 
alapuló minõsítési rendszerhez képest, mely 
az alábbiakban foglalható össze:
1.) Európát ökorégiókra osztja, s a minõsítést 

ökorégiókon belüli összehasonlítások 
alapján kell megoldani. E megközelítés 
lehetõvé teszi a biogeográfiai szemlélet 
beépítését: például lehetséges, hogy 
egyazon faj „mást jelentsen” elterjedési 
területének centrumában és szélén. Ma-
gyarország egyetlen (Pannon) ökorégiót 

1 ábra • Alapvetõ hidrogeológiai folyamatok a Duna-Tisza közén
(Mádl-Szõnyi – Tóth [in press] alapján)
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képez, melyen belül alrégiók felállítására 
van lehetõségünk.

2.) Az egy ökorégión belül elõforduló 
vizeket tipizáljuk, mégpedig az adott 
ökorégiónak megfelelõ, „értelmes” bon-
tásban (például a Pannon ökorégióban 
nem kell a nagy esésû, alhavasi patak 
kategóriát bevezetni, mert ilyen nincs.) 
Ez (tavak és folyók esetén külön) úgy-
nevezett tipológiai paramétereken alapul. 
Tipológiai paraméter olyan változó lehet, 
melyet emberi beavatkozás nem (vagy 
legalábbis nem kis erõfeszítéssel) tud 
változtatni. Folyók esetén ilyen tipoló-
giai paraméterek például a következõk: 
alapkõzet, esés, mederanyag, vízgyûjtõ 
nagysága. Következésképp, valamilyen 
kémiai összetevõ értéke (például nitrát- 
vagy foszfáttartalom) nem lehet tipológiai 
paraméter; egyébként is kötelezõ a szeny-
nyezések megszüntetése.

3.) A minõsítés alapvetõen biológiai indiká-
torcsoportok (és nem kémiai változók!) 
alapján történik. Jelen állapotban ezek: 
fitoplankton, bevonatlakó kovaalgák, 
makrogerinctelenek, makrofiton és ha-
lak. (Tavak esetén súlyos hiányosság a 
zooplankton mint indikátorcsoport hiá-
nya.) Természetvédelmi szempontból 
különösen fontos ajánlása a VKI-nek, 
hogy a minõsítést a lehetõ legnagyobb 
taxonómiai felbontással (faji szintû hatá-
rozás) kell megoldani.

4.) Az egyes típusokra meg kell állapítani 
minden biológiai indikátorcsoport jel-
lemzõ mintázatát (hegyi patakjainkban 
például a fitoplankton mint indikátorcso-
port a „nincs” értéket kapja, mert ha 
netán van, az már nagy valószínûséggel 
eltérés a természetes állapottól), melyet 
általában egy kellõ gondossággal kijelölt 
referenciavíz alapján tehetünk meg.

5.) Az egyes indikátorcsoportokra ki kell je-
lölni indikátorváltozókat, melyek értékei 
végül is a minõsítés alapját képezik. Ez a 

legbonyolultabb s alapkutatásokat nem 
nélkülözõ követelmény, melynek részle-
tezése meghaladja e rövid összefoglaló 
kereteit. Lényeges azonban, hogy bármit 
is válasszunk változónak, azt öt fokozatra 
kalibráljuk, melyek a „rossz”, „gyenge”, 

„közepes”, „jó”, „kiváló” közérthetõ kva-
litatív minõsítést adják az adott víz öko-
lógiai állapotára vonatkozóan. Érdekes 
példa: nem kötelezõ a Fertõt Ausztriának 
és Magyarországnak azonos változók 
alapján minõsítenie, de a minõsítésnek 
magának már egyeznie kell (szerencsére 
egyezik is: „kiváló”). Az egyezések és a 
különbözõségek vizsgálata az úgyneve-
zett interkalibrációs vizsgálatok tárgya, 
melyet jórészt a tagállamoktól kapott ada-
tok alapján az EU közös kutatóközpontja 
(JRC – Joint Research Center) végez.

6.) A VKI bevezetése során igen fontos fel-
adat az úgynevezett természetes és mes-
terséges víztestek kijelölése. Mestersé-
ges egy víztest akkor, ha annak termé-
szetes jellemzõit ért beavatkozások azt 
oly mértékben megváltoztatták, hogy a 
típusának megfelelõ karaktert nem ké-
pes mutatni. Például ha egy viszonylag 
jelentõs esésû hegy- vagy dombvidéki 
patakot tározósorozattal szabdalunk tel-
jes hosszában, akkor attól továbbá nem 
várható el, hogy a saját típusa referen-
cia-kritériumainak megfeleljen. Ebben 
az esetben nem a jó/kiváló ökológiai 
állapot elérése a távlati cél, hanem az 
úgynevezett jó ökológiai potenciálé. Ez 
azt jelenti, hogy a víz legyen „jó”, akár 
egy másik típusnak megfelelõ módon. 
Olyan, kisebb mértékû, de szükséges 
(például árvízvédelem) beavatkozás, 
mely kis területre terjed, s az alapjelleget 
nem változtatja meg súlyos mértékben, 
nem indoka a módosított víztestté nyil-
vánításnak.

7.) A VKI messzemenõen tekintettel van a 
természetvédelmi szempontokra. Alap-
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vetõ célja, hogy vizeink minél inkább 
közelítsék a természetes állapotot (hegyvi-
déken ez egyszerûbb, mint a lecsapolt, 
agyonszabályozott csatornarendszerek-
kel rendelkezõ síkságokon), a módosítá-
sokat (keresztgátak, hosszirányú elterelés, 
partvédõ struktúrák, vízátvezetések, 
tározás, kotrás, vízelterelés… stb.) csök-
kentsük, illetve olyan megoldásokat 
válasszunk, melyek az élõhely jellegét a 
lehetõ legkevésbé változtatják. Vannak 
olyan módosítások, melyek természet-
védelmi célúak (például folyamatos 
vízpótlás egy, a területen reliktumnak 
tekinthetõ úszóláp fenntartása miatt), s 
erõs módosítást jelentenek (mert például 
a természetes vízjárást változtatják meg 
alapvetõen). Ebben az esetben a termé-
szetvédelmi kezelés fenntartandó, az adott 
víz pedig módosítottnak minõsül.

Magyarországon a VKI implementálásával 
kapcsolatos elõkészületek 2002-ben kez-
dõdtek, de igazán 2004-tõl gyorsultak fel. 
A fitoplankton minõsítésére kidolgoztunk 
egy asszociációindexet (Q [Padisák et al., 
2006]), mely a fajokat, illetve asszociációkat 
a különféle tótípusokban különféle faktorral 
súlyozza, emiatt a konzervációbiológiai 
szempontokat is messzemenõen figyelem-
be tudja venni. A régi (összes biomassza 

vagy klorofill-a tartalom alapján történõ) 
és az új (típust figyelembe vevõ asszoci-
ációindex, Q) alapján történõ minõsítés 
különbségét a Boroszlókerti Holt-Tisza 
példáján mutatjuk be. A holtág egyike a 
legjobb állapotú, szentély-jellegûnek tekin-
tett holtágainknak, a mintavételek egy éven 
át, annak hossztengelye mentén történtek, 
ahol az egy-három mintavételi pontok a se-
kélyebb, szukcesszióban elõrehaladottabb 
részen találhatók, a többi pedig a mélyebb, 
nyíltvizû szakaszon. A biomassza alapú 
minõsítés a szukcesszióban elõrehaladott 
holtágvéget rendre, de különösen májusban 
alulminõsíti (2. a ábra), az asszociációindex 
viszont mindvégig jelzi a jó–kiváló állapotot 
(mely a VKI-ban célállapot). 

A kisvízfolyások diatomológiai kutatásai 
során ilyen látványos, a VKI és a konzervá-
cióbiológia szempontrendszerét integrálni 
képes eredményt még nem tudunk felmu-
tatni, aminek az az oka, hogy hazai kutatási 
eredmények nincsenek (eddig ha határozá-
sok történtek is, a relatív gyakoriságokat nem 
becsülték, pedig ez az alapja a nemzetközi 
gyakorlatban használt indexek alkalmazá-
sának). Kezdeti eredményeink azonban 
biztatóak: az úgynevezett súlyozott átlag 
(WA) statisztikai alkalmazásával – ami a 
paleolimnológiai kutatásokban már régóta 

2. ábra • A fitoplankton biomassza (a) és az asszociáció index (b) változása
a Boroszlókerti Holt-Tisza 1–7, a hossztengely mentén elhelyezkedõ mintavételi 

pontján. Az ábrán a VKI szerinti minõsítést is megadtuk.
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széles körben használt módszer – sikerült 
kis vízfolyásokra is olyan modelleket kifej-
leszteni, melyek a diatómakép alapján a pH-t 
és az összes foszfortartalmat (TP) meglehetõs 
biztonsággal jelzik elõre (3. ábra). Ugyan-
ezzel a módszerrel meg tudjuk állapítani 
az egyes fajok ökológiai optimumát, illetve 
toleranciahatárait.

Habár Magyarországon az algafajok ter-
mészetvédelmi szempontú besorolása hi-
ányzik, az számos más országban megtörtént 
(diatómákra vonatkozóan a német adatokon 
alapuló munka az irányadó [Lange-Bertalot, 
2000]). Hiánypótló e tekintetben Németh 
József (2005) munkája. Az utóbbi években a 
VKI-kutatások keretében végzett diatomológiai 
vizsgálataink fajlistáit Németh (2005) jegyzéké-
vel összevetve megállapítható, hogy számos 
olyan faj új lelõhelyét tártuk fel, mely a veszé-
lyeztetettség valamilyen kategóriájába esik. 

A fenti példa igen jól mutatja, hogy a VKI 
faji minõsítést szorgalmazó, s a habitatdiver-
zitást figyelembe vevõ koncepciója a termé-
szetvédelmi megfontolásokkal összhangban 
van. Még kellõképpen nem tudatosult az a 
probléma, hogy a faji szintû határozás specia-
listákat igényel (képzésük taxoncsoporttól 
függõen 2-4 év is lehet), s a hazai vízminõségi 
monitorozó szervezeteknek súlyos szakem-
berhiánnyal kell majd szembenézniük, amit 
tovább nehezít a mûszerezettség és a szak-
könyvtárak jelen állapota.

A kutatásokat az OTKA (T-034414, T-047159), 
valamint a Békésy György Posztdoktori 
Ösztöndíj támogatta.

Kulcsszavak: Víz Keretirányelv, diatómák, 
vizes élõhelyek, ökológiai állapot, interdisz-
ciplinaritás, hidrogeológia

3. ábra • A súlyozott átlag módszerén alapuló összefüggés a mért
és a becsült (a) pH illetve (b) TP (µgl-1) koncentrációk között. 
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