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1. Bevezetés 
A 2009-ben végzett Rába vizsgálatok célja az volt, hogy a folyó ökológiai állapotát a felső szakaszától 

a torkolatig az EU Víz Keretirányelv (2000/60/EG) előírásai alapján megállapítsuk. Ezen vizsgálat 

pontos menetét a Rába Survey 2009 biológiai munkatervében rögzítették. E vonatkozásban nagyon 

fontos és központi kérdés, hogy a magyar és osztrák kutatók a projekt minden fázisában szorosan 

együttműködjenek.(közös mintavétel, a mindenkori értékelés és kiértékelés minden mintavétel után 

mindkét nemzet módszere szerint, az eredmények összehasonlítása, valamint a végleges jelentés 

közös egyeztetés utáni elkészítése) 

A Rába Survey keretében végzett biológiai adatgyűjtés a bevonatlakó kovaalgák, a bentikus 

gerinctelek és halak biológiai vizsgálatát foglalja magában. Az alábbi részjelentés a bevonatlakó 

kovaalgák (fitobentosz) vizsgálatainak eredményeit foglalja össze.
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2. Vizsgálati helyszín 
A vizsgálati helyszín a Rába felső folyásától (az első mintavételi szelvény Mitterdorfnál) a Duna 

torkolatig húzódik (a legalsó mintavételi pont Győrnél), miközben a Rábán összesen 17, a Lapincson 

pedig a torkolat felett egy helyet vizsgáltunk. A mintavételi helyek a legmesszemenőbben 

megegyeznek a makrogerinctelenek mintavételi helyeivel és azokat olyan módon választották ki, hogy 

a víztest reprezentatív helyén, valamint hidromorfológiai szempontból is a lehető legkevésbé 

módosított helyen történjék a vizsgálat. 

A mintavételi helyek felsorolása az 1. táblázatban látható. A Rába áttekintő térképe az egyes vizsgált 

szakaszokról a Makrogerinctelenek részjelentésben található. Ebben a részjelentében találhatók a 

Rábára vonatkozó általános hidrogeográfiai adatok is (vízgyűjtő mérete, a folyó Strahler-féle 

rendszáma, stb.). 

1. táblázat. Fitobentosz (Kovaalgák) mintavételi helyei a Rába és a Lapincs mentén  

2. 

Nr Folyó Mintavételi szelvény Koordináták Dátum
A1 Raab Mitterdorf 15°37,046 K,  47°10,273 É 2009.10.08
A2 Raab Gleisdorf 15°41,869’ K, 47°6,523’ É 2009.10.08
A3 Raab Takern I 15°45,113’ K, 47°3,646 É 2009.10.08
A4 Raab Gniebig 15°51,086’ K, 46°57,513’ É 2009.10.08
A5 Raab Ertlermühle 15°55,046’ K, 46°57,223’ É 2009.10.08
A6 Raab Gritsch 16° 5,998’ K, 46°55,786’ É 2009.10.08
A7 Raab Neumarkt 16° 9,248’ K, 46°55,808’ É 2009.10.08
A8 Raab Mogersdorf 16°14,393’ K, 46°56,825’ É 2009.10.07
L Lafnitz Minihof 16°15,948’ K, 46°57,76’ É 2009.10.07

H1 Rába Szentgotthárd 16°16,188’ K, 46°57,247’ É 2009.10.07
H2 Rába Csörötnek 16°21,986’ K, 46°57,07’ É 2009.10.07
H3 Rába Körmend 16°37,521’ K, 47°0,598’ É 2009.10.07
H4 Rába Rum 16°50,812’ K, 47°7,549’ É 2009.10.07
H5 Rába Sárvár 16°57,68’ K, 47°15,482’ É 2009.10.07
H6 Rába Ostffyasszonyfa 17°0,776’ K, 47°20,944’ É 2009.10.07
H7 Rába Nick 17°2,249’ K, 47°23,333’ É 2009.10.07
H8 Rába Árpás 17°2,249’ K, 47°23,333’ É 2009.10.07
H9 Rába Győr 17°37,165’ K, 47°40,553’ É 2009.10.07  

A vizsgált Rába-szakasz mind a biorégió, mind pedig a magasság-tipológia szerint egységes képet 

mutat, amit az osztrák fitobentosz-értékelés szerint történő ökológiai állapot meghatározása is 

alátámaszt. 

Mind a 18 mintavételi helyszín a „Keleti síkság és dombvidék“ biorégióban, az 1-es számú magasság-

tipológiai osztályban (>500 m) található, amely kiegészül a vízgyűjtő területen található „Hegyhát“ és a 

„Közép-Alpok nyúlványai“ biorégiókkal. Ennek megfelelően a Fitobentosz-értékelőrendszer egyes 

rész-moduljainak alapállapota a Trófia Modul szerint a „2 meso-eutróf“, a Szaprobitás Modul szerint a 
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II alapállapot-osztály, és a Referencia Faj-együttesek Modulja szerint a H1 biorégió-típus felelnek 

meg.  

Ezek az alapállapot-jellemzők jelentik a legtoleránsabbat az összes osztrák biorégió között, és 

ugyanezeket alkalmazzák a síkvidéki nagy folyók (pl. a Duna Krems és March/Thaya között 

elhelyezkedő szakaszára is. Ebből következően a magyar szakaszon folytatott Rába-vizsgálatok 

esetében is ezt az osztályozást alkalmazták, ami miatt bizonyára nem tapasztalható lényeges eltérés 

a két szakasz kiértékelésének eredményei esetében. A magyar tipológiai besorolás fontosabb 

jellemzői a 2. táblázatban láthatók. 

3. táblázat. A vizsgált mintavételi szelvények magyar tipológiai beosztása (B tipológia) a 

különböző jellemzők alapján 

Folyó Mintavételi 
 hely 

Tip. 
kód 

Domborzati 
jelleg 

Geológiai 
jelleg 

Vízgyűjtő 
méret 

Mederanyag 
szemcseméret 

Folyó  
méret 

Raab Mitterdorf 3 Hegyvidéki meszes közepes durva kicsi 
Raab Gleisdorf 3 Hegyvidéki meszes közepes durva kicsi 
Raab Takern I 3 Hegyvidéki meszes közepes durva kicsi 
Raab Gniebig 3 Hegyvidéki meszes közepes durva kicsi 
Raab Gritsch 5 Dombvidéki meszes közepes durva kicsi 
Raab Neumarkt 5 Dombvidéki meszes közepes durva kicsi 
Raab Mogersdorf 5 Dombvidéki meszes közepes durva kicsi 
Rába Szentgotthárd 6 Dombvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Csörötnek 6 Dombvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Körmend 6 Dombvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Rum 6 Dombvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Sárvár 13 Síkvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Ostffyasszonyfa 13 Síkvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Nick 13 Síkvidéki meszes nagy durva közepes
Rába Árpás 13 Síkvidéki meszes nagy durva közepes

Rába Győr 19 Síkvidéki meszes nagy 
közepesen 

finom nagy 
Lafnitz/ 
Lapincs Minihof 6 Dombvidéki meszes nagy durva közepes
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3. A vizsgálati program 
A vizsgálati programot a 2009-es Rába Survey biológiai munkaterve rögzíti. A program a projekt 

minden fázisában a magyar és az osztrák kutatók nagyon szoros együttműködésén alapul és az 

alábbi lényeges pontokban foglalható össze: 

A szóban forgó Fitobentosz biológiai minőségi komponens a kovaalgák (Bacillariophyceae) 

csoportjára vonatkozik, mivel a magyar módszer szerint csak ezt a csoportot vonták be fitobentosz 

vizsgálatába. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében az osztrák kiértékelés is csak a 

kovaalgákra irányult, jóllehet ők általában minden alga-csoportot figyelembe vesznek a fitobentosz 

értékelése során. Mivel egy ilyen, a kovaalgákra korlátozott kiértékelés az ide vonatkozó metodikai 

irányelvek (lásd 4. fejezet) szerint speciális esetekben mindenképpen alkalmazható, ezért a szóban 

forgó vizsgálat minden esetben megfelel az előírásoknak (módszer-konform). 

A fitobentosz-mintavételt a magyar és az osztrák kutatók közösen végezték, mindig azonos helyen és 

ugyanabban az időben. Mint a munkaterv előírta, mindegyik kutatócsoport saját bevonat-mintát vett, 

de ezeket még a helyszínen összekeverték annak érdekében, hogy ugyanaz a vizsgálati anyag 

kerüljön további feldolgozásra. Ennek az előnyei (hogy t.i. a minták fajösszetételében nem volt 

különbség) a későbbiekben mutatkoztak meg, hiszen a bevonatlakó kovaalga-mintavétel a magyar és 

az osztrák módszertanban nem különbözik egymástól. 

A mintavétel 2009. október 7-8-án történt az előre megállapodott időpontban, szép időjárási 

körülmények között, alacsony vízállásnál és nagyon jó látási viszonyok mellett (csak csekély, illetve 

közepes mértékű zavarosság volt), tehát összességében optimális feltételek mellett. Mivel 

mindezeken túlmenően mértékadó árvízi esemény nem történt a mintavételt megelőző időszakban, és 

a kovaalgák nagy mennyiségben fordultak elő minden mintavételi szelvényben a mintavételkor, a 

vizsgálati eredmények bizonyító erejűek. 

A fitobentosz mintavételt, az adatgyűjtést a magyar fél részéről Érczes Károly és Robotka Ákos 

Gábor, osztrák részről pedig Peter Pfister végezték. A minták további feldolgozásával, az eredmények 

kiértékelésével kapcsolatban szintén az említett személyek a felelősek. 

A fitobentosz alapján történő kiértékelés és az ökológiai állapot megállapítása mindkét országban az 

EU Víz Keretirányelv előírásai szerint történt. A vizsgálatok során mind a 18 vizsgálati hely értékelését 

és az ökológiai állapotának meghatározását a két fél egyaránt elvégezte. A szórványosan előforduló 

különbségek megvitatására az 5.4.3. fejezetben kerül sor. 

A szóban forgó Fitobentosz Kutatási Jelentés a munkaterv előírásai szerint bilaterális szakértői 

egyeztetés alapján közösen készült.
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4.  Módszer 
A kovaalgákra vonatkozó osztrák és magyar, Víz Keretirányelv alapú módszerek alapvetően számos 

ponton megegyeznek. Ez elsősorban a mintavétellel kapcsolatban áll fenn (mintavevő felszerelés, 

mederalzat megválasztása, előnyben részesített áramlási tartományok), de valójában igaz a további 

mintafeldolgozásra is (preparálás, taxonómiai meghatározás pontossága, taxonómiai irodalom, 

megszámolt kova-vázak mennyisége, gyakorisági mutatók, stb.). Mindezek, valamint a bilaterális 

módon megvalósított közös mintavétel a lekedvezőbb feltételeket biztosította ahhoz, hogy a 

mindenkori fajlisták a lehető legjobb megegyezést mutassák, hiszen ezek jelentik az ökológiai állapot 

további kiértékelésénél és a végső minősítésnél a kiindulópontot. 

 

4.1 Osztrák módszer 

A fitobentosz, illetve a kovaalgák vizsgálatának EU Víz Keretirányelv szerint történő részletes 

módszertanát az osztrák  Lebensministerium által kiadott „Vezérfonal a biológiai minőségi elemek 

vizsgálatához” (http://wisa.lebensministerium.at/article/articleview/74897/1/27032/) tartalmazza. A 

„Folyóvizekre vonatkozó Munkautasítás”-ban (Arbeitsanweisung Fließgewässer – A3-01g_PHB“,    

Qualitätselement Phytobenthos, Version Februar 2010) megtalálható a mintavételre vonatkozó, 

valamint a minták további kezelésén és kiértékelésén át az egyes értékelési mutatókig és 

számításokig terjedő, vagyis a fitobentosz teljes kiértékelésére vonatkozó részletes leírás. 

Ezért e helyen csak röviden ismertetjük az e leírásban foglalt módszertan elvi eljárásmódját. 

Mintavétel, feldolgozás: 

Minden mintavételi helyen lehetőleg a fő áramlási, illetve a gyors folyású  zónából 5-10 db követ, vagy 

más szilárd alzatot veszünk ki, amin jól fejlett kovaalga bevonat található. A helyszíni mintavételkor 

fogkefével ledörzsöljük az algaréteget, s az így nyert algaszuszpenziót egy felcímkézett mintavételi 

edénybe tesszük, tartósítószerrel rögzítjük és ezt használjuk a továbbiakban a kovaalga-

preparátumok készítéséhez. 

A kovaalga-preparátumok készítése alapvetően az EU-Norm EN 13946 (Water quality – Guidance 

standard for the routine sampling and pretreatment of benthic diatoms from rivers.: CEN, 2003 - 

Comite´ European de Normalisation, Geneva) alapján történik A legfontosabb lépések az alábbiak 

szerint foglalhatók össze: a minta kimosása, mésztelenítése (kovaalgák tisztítása a mésztartalom 

oxidációjával), a kovaalga-oldat megfelelőmértékű hígítása, az algaszuszpenzió fedőlemezre történő 

helyezése, majd száradás után Naphrax (magas fénytörésű beágyazószer) segítségével egy 

megfelelően feliratozott tárgylemezre. 

A minta feldolgozása (rendszertani azonosítása, sejtszámlálás) alapvetően az EU-Norm EN 14407 

(Water quality – Guidance standard for the identification, enumeration and interpretation of benthic 

diatom samples from running waters. CEN 2004. Commite´ European de Normalisation, Geneva) 
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szabvány előírásai szerint történik. Ennek a szabványnak, illetve az osztrák módszernek a lényeges 

pontjai a következők szerint foglalhatók össze: 

faj szintig történő határozás; 1000x-es nagyítás, olaj-immerzió és nagy felbontóképességű objektív 

segítségével történő taxonómiai feldolgozás, számlálás és határozás; egységes taxonómiai irodalom 

(lényegében a „Süßwasserflora Mitteleuropas“ - KRAMMER & LANGE-BERTAOLT (1986-1991) 4. 

Kovaalga-kötet) felhasználása; minden esetben 500 sejtig történő számlálás minden mintában; az 

eredmények % relatív gyakoriságban való megadása. 

Az eredményként kapott fajlista a relatív gyakoriság értékekkel (Függelék 1. táblázat) képezi a további 

vizsgálatok, számítások, valamint az ökológiai állapot meghatározásának az alapját. 

A Víz Keretirányelv (VKI) szerint történő értékelés: 

A VKI alapján történő osztrák fitobentosz (kovaalga) vizsgálat és értékelés 3 fő Modulon alapszik: 

● Trofikus-Modul (a Biorégió-specifikus Trofikus alapállapothoz viszonyított Trofikus indexen 

alapuló értékelés ROTT és mtsai (1999) szerint; 

● Szaprobikus-Modul (a Biorégió-specifikus Szaprób alapállapothoz viszonyított Szaprobitás-

indexen alapuló értékelés ROTT és mtsai (1997) szerint; 

● Referenciafaj-Modul (a megtalált, Biorégió-specifikus, valamint víztér-specifikusan kialakított 

alga-együttesek és az alga-társulások referencia-fajai alapján). 

A két első esetben mindenkor Trofikus- és Szaprobitás-indexet számolunk (ROTT és mtsai 1997, 

1999). Ezen indexek alapján történik az értékelés, mégpedig a biorégiótól és a magasság-tipológiától 

függően, ahová az illető mintavételi hely besorolható (az egyes aquatikus biorégiókban és magasság-

tipológiai osztályokban trofikus és szaprobikus alapállapotot definiáltak, amelyekhez megfelelőképpen 

alakították ki az öt, ökológiai minőséget kifejező osztály-határt. 

A Referenciafaj-Modul esetében biorégióra jellemző és általános érvényű referencia-fajokat 

definiáltak. Ezen referencia-fajok mindenkori, az össz-abundanciához viszonyított részaránya, 

valamint az össz-fajszámhoz viszonyított referencia-fajszám aránya (illetve ezek átlagértékei) alapján 

történik a modul segítségével az értékelés. 

A felsorolt modulok alapján számított 3 részeredmény (mindenkor átszámítva az EQR 0 és 1 közé eső 

standardizált értékeire, ahol 0 a legrosszabb, 1 pedig a legjobb állapot jellemzője) alapján a 

legrosszabbat választják ki mértékadónak („worst case” alapelv), s ennek alapján alakul ki a 

fitobentosz alapú végső értékelési eredmény. Kivételt képez, ha a legrosszabb eredményt nyújtó 

modul EQR értéke az osztály-határtól csupán 0,03-mal, vagy ennél is kevesebbel tér el, mivel ilyen 

esetekben a jobbik osztályba sorolható a minta.  

Ez az összesített értékelés fejezi ki az ökológiai állapotot a megfelelő osztályba sorolva. Összesen 5 

osztályú az értékelés (1=nagyon jó (kiváló); 2=jó; 3=közepes; 4= nem megfelelő; 5= rossz), amely 

tehát 5.-től a 3. osztályig (azt is beleértve) beavatkozást igényel. 
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4.2 Magyar módszer 

A minősítést az Öko Zrt. Által készített „ A felszíni vizek biológiai minősítésének továbbfejlesztése 

(Ács Éva et. al.) alapján végeztük: 

http://www.vieink.hu/?module=doclista&lim=20&order=1&f=14&p=1. 

Minták feldolgozását az EU-Norm EN 14407 útmutató szabvány felhasználásával végeztük, 

felhasználtuk továbbá Ács Éva-Kiss Keve Tihamér Algológiai praktikum ELTE 2004 Bp. munkáját. 

A mintákat 5-10 kő-kavics aljzatról gyűjtöttük. Fogkefével lekapartuk a kovaalga bevonatot csapvízbe. 

Az így nyert kovaalga szuszpenziót Lugol-oldattal rögzítettük. 

A szerves anyagot hidrogénperoxid-sósav elegyével roncsoltuk. Az így kapott algaszuszpenziót, ha 

kellett vizsgálatra alkalmas koncentrációra higítottuk. Mosás után fedőlemezre cseppentve szárítottuk. 

A kovaalgákat Nahprax-ba (magas törésmutatójú anyag) ágyaztuk, amit a fedőlemezre 

cseppentettünk, majd ezt tárgylemezre borítva, óvatos melegítettük, majd hagytuk kihűlni. 

Az igy készült preparátumot vizsgáltuk 1000x-es nagyítású olajimmerziós objektívvel Differenciál 

Interferencia Kontraszt   (DIC) mikroszkóppal. A számlálást 800 egyedig végeztük. 

A taxonomiai meghatározáshoz a négy kötetből álló Süßwasserflora von Mitteleuropa K. Krammer & 

Lange-Bertalot 1986-1991 alapján végeztük. 

Az eredmények értékelését a tulajdonképpeni minősítést a magyarországi VKI vizsgálatok végzésére 

kialakított kovaalga adatbázissal és az OMNIDA program segítségével dolgoztuk fel.  

Itt egy multimetrikus ökológiai kovaalga indexet kaptunk. A program az idexet három tényezőből állitja 

elő. Figyelembe veszi a trofitást, a szaprobitást és az úgynevezett  integrált szennyezettségi  értéket. 

Az index összehasonlíthatóság érdekében  megadtuk az EQR értékeket, illetve az adatbázis 

segítségével kapott minősítést. Kiszámoltuk a fajok relatív abundanciáját.  

 

4.3 Az alga-együttesek összehasonlítása 

Annak érdekében, hogy az osztrák és a magyar kovaalga-fajok/gyakoriságok hasonlóságait, illetve 

különbözőségeit dokumentálni lehessen, az ún. „dominancia-azonosságokat“ számolták ki. Ez egy 

olyan egyszerű eljárás, amely a különböző helyekről, vagy időpontokban, vagy mint a jelen esetben 

történt, a különböző munkacsoportok által gyűjtött adatok összehasonlítására szolgál (pl. 

ENGELBERG 1987, RENKONEN nyomán 1938). Mindemellett egy minden fajra alkalmazható olyan 

számítási formulát dolgoztak ki, amely a relatív gyakoriság-értékek (százalékok) összehasonlítására 

alkalmas (a legkisebb közös többszörös módszere). Ezen értékek összege adja a Dominancia-

azonosságot, amely alapjában véve 0 %, ha egyetlen közös faj sincs a két listában, valamint 100 %, 

ha abban minden faj és az azokhoz tartozó gyakoriságok megegyeznek. 
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A Dominancia-azonosság előnye sok más hasonlósági mutatóval szemben (pl. Jaccard-, 

Schoerensen-index) az, hogy nemcsak a tiszta faj-spektrumok vethetők össze, hanem az egyes fajok 

relatív gyakoriságai és a hasonlósági/különbözőségi mutatók is. 

 

5. Eredmények, megbeszélés 
A következőkben a vizsgálati eredményeket taglaljuk. A fejezetben a mintavételi helyek rövid általános 

leírása mellett az összes megtalált kovaalga-együttes rövid jellemzése, valamint mindkét (magyar és 

osztrák) kovaalga-fajlista összehasonlítása szerepel, s a magyar és osztrák értékelés eredményei is 

megtalálhatók a tudományos megvitatással együtt. 

Végül a Függelékben található a két munkacsoport, a magyar és az osztrák szakértők) által 

meghatározott összes kovaalga részletes faj- és gyakoriság-listája, beleértve a mindenkori speciális 

értékelési mutatókat és az osztrák értékelési módszer alapján megállapított referencia-fajegyütteseket 

is. 

5.1 A mintavételi helyek leírása 

A fitobentosz mintavételi helyek az 1. táblázatban szerepelnek. Mivel a Makrogerinctelenek 

részjelentésben minden mintavételi hely részletes leírása szerepel, ezért ebben a bemutatásban csak 

rövid leírás történik. Lényegében az algológiai szempontból releváns mintavételi pontok, vagyis a 

fitobentosz mintavételi helyek és mintavételi időpontok (2009. október 7-8) körülményeit ismertetik. 

 

 

5.1.1 A1 helyszín – Raab / Mitterdorf   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (közvetlenül a Mitterdorf közúti 
híd alatt). 
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A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 50-60 cm/sec, 
az alzat a mezolithal mérettartományba esik. A mintavételi hely közepesen árnyékos, ( a parton fák, 
bokrok találhatók), a megfigyelés idején csekély a víz zavarossága. Nincs habképződés, sem reduktív 
feltételek, összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem tapasztalható. 

A patakmeder bevonatlakó algával való borítottsága 70-80 %-os, amelyből kb. 60-70 % a kovaalgák 
aránya. A domináns kovaalga bevonat mellett további makroszkopikus növekedési formák találhatók a 
Cladophora glomerata fonalas zöldalgából és néhány kövön szürkés-zöldes vékony algabevonatból. 

 

5.1.2 A2 helyszín – Raab / Gleisdorf   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (Gleisdorf település széle kb. 
250 m-re a  Wechselbundesstraße hídja fölött). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 60-70 cm/sec, 
az alzat a mezo- és a mikrolithal mérettartományba esik (egyértelműen inkább mezolithal). A 
mintavételi hely közepesen árnyékos, ( a parton fák, bokrok találhatók), a megfigyelés idején csekély 
a víz zavarossága. Nincs habképződés, sem reduktív feltételek, összességében semmi különleges, 
feltűnő jelenség nem tapasztalható. 

A patakmeder bevonatlakó algával való borítottsága 80-90 %-os, amelyből kb. 70-80 % a kovaalgák 
aránya. A domináns kovaalga bevonat mellett további makroszkopikus növekedési formák találhatók a  

Stigeoclonium sp. zöldalgából, a Bangia artropurpurea vörösalgából, valamint néhány kövön szürkés-
zöldes vékony algabevonatból. 



13 

 
5.1.3 A3 helyszín – Raab / Takern I   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (a Takern I Erőmű és 
duzzasztó alatt mintegy 50 m-re, s ezzel együtt kb. 50 m-re a makrogerinctelen mintavételi helytől). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 40-50 cm/sec, 
az alzat a mezo- és a mikrolithal mérettartományba esik (egyértelműen inkább mikrolithal). A 
mintavételi hely alig árnyékos. A megfigyelés idején csekély mértékű zavarosság volt látható. Nincs 
habképződés, sem reduktív feltételek, összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem 
tapasztalható. 

A patakmeder felszíne a megtelepedett algabevonat miatt heterogén képet mutat. A lassúbb folyású 
jobb part mentén a meder 100%-os borítottságú, míg a fő áramlásban részesülő baloldali ágban a 
mederalzat túlnyomórészt algamentes (lásd: bal oldali fotó). A jellemző alzat mikrolithal 
mérettartományba esik, nyilvánvalóan nem eléggé stabil a makroalgák bevonatának kialakulásához. A 
partszakaszt túlnyomó részt tiszta kovaalga-telepek borítják. Makroszkopikusan még láthatók 
szétszórtan elhelyezkedő telepek Stigeocionium sp. zöldalgából, valamint néhány  kövön szürkés-
zöldes vékony algabevonatból. 

5.1.4  A4 helyszín – Raab / Gniebig   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (kb. 50 m-rel a duzzasztómű 
alatt, illetve 20 m-re a közúti híd alatt, ezáltal mintegy 50 m-re a makrogerinctelen mintavételi helytől. 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 40-50 cm/sec, 
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a mintavételre a gyorsabb áramlású szakaszon került sor. Az alzat a mezo- és a mikrolithal 
mérettartományba esik (egyértelműen inkább mezolithal). A mintavételi hely eléggé árnyékos (néhány 
fa és bokor a parton). A megfigyelés idején csekély mértékű zavarosság volt látható. Nincs 
habképződés, sem reduktív feltételek, összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem 
tapasztalható. 

A patakmeder bevonatlakó algával való borítottsága 90-100 %-os, amelyből kb. 80-90 % a kovaalgák 
aránya. A domináns kovaalga bevonat mellett további makroszkopikus növekedési formák találhatók a  

Stigeoclonium sp. és a Cladophora glomerata zöldalgából, valamint néhány kövön szürkés-zöldes 
vékony algabevonatból. 

5.1.5 A5 helyszín – Raab / Ertlermühle   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (a duzzasztómű alatt, a kis 
sziget térségében). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 40-50 cm/sec, 
a mintavételre a gyorsabb áramlású szakaszon került sor. Az alzat a mezo- és a mikrolithal 
mérettartományba esik (egyértelműen inkább mikrolithal). A mintavételi hely eléggé árnyékos (néhány 
fa és bokor a parton). A megfigyelés idején csekély mértékű zavarosság volt látható. Nincs 
habképződés, sem reduktív feltételek, összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem 
tapasztalható. 

A patakmeder bevonatlakó algával való borítottsága 70-80 %-os, amely majdnem kizárólag 
kovaalgából állt. A domináns kovaalga bevonat mellett további makroszkopikus növekedési formák 
találhatók a Stigeoclonium sp. zöldalgából, valamint néhány kövön szürkés-zöldes vékony 
algabevonatból.
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5.1.6 A6 helyszín – Raab / Gritsch   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (a stajerországi-burgerlandi 
határ után egy fenékküszöb alatt). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 30-40 cm/sec, 
a mintavételre a gyorsabb áramlású szakaszon került sor. Az alzat a mezo- és a mikrolithal 
mérettartományba esik (egyértelműen inkább mikrolithal). A mintavételi hely közepesen árnyékos (fák 
és bokrok a parton). A megfigyelés idején csekély mértékű zavarosság volt látható. Nincs 
habképződés, sem reduktív feltételek, összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem 
tapasztalható. 

A patakmeder bevonatlakó algával való borítottsága 60-70 %-os, amely majdnem kizárólag 
kovaalgából állt. A domináns kovaalga bevonat mellett további makroszkopikus növekedési formák 
találhatók a Stigeoclonium sp. zöldalgából, valamint néhány kövön szürkés-zöldes vékony 
algabevonatból. 

 

5.1.7 A7 helyszín – Raab / Neumarkt   (2009. október 08.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (A mederrámpa és a 
Neumarkt-i Strassenbrücke  között). 
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A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 20-30 cm/sec. 
Az alzat a mezo- és a mikrolithal mérettartományba, valamint akal tartományba esik (egyértelműen 
inkább mikrolithal). A mintavételi hely kissé árnyékos (néhány nagy fa). A megfigyelés idején 
csekélytől közepes mértékig terjedt a zavarosság. Nincs habképződés, sem reduktív feltételek, 
összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem tapasztalható. 

A patakmedret a megfigyelés idején kb. 80-90 %-ban majdnem kizárólag kovaalga borítja. Egyéb 
makroszkopikusan látható algaképződmények a szórványos előfordulású szürkészöld algatelepek 
néhány kövön, de a kovaalga dominál. 

 

5.1.8 A8 helyszín – Raab / Mogersdorf   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (Mogersdorf keleti végén, kb. 
500 m-re azon hely felett, ahol a Rába végleg elhagyja Ausztriát). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető. A közepes áramlási sebesség mintegy 30-40 cm/sec, 
a mintavételre a kissé gyorsabb áramlású szakaszon került sor.. Az alzat együttesen mikro- és 
mesolithal. A mintavételi szakasz gyengétől a közepes mértékig árnyékos (részben sűrű, lehajló parti 
vegetáció miatt). A megfigyelés idején kevés, illetve közepes zavarosság volt tapasztalható. Nincs 
habképződés, sem reduktív feltételek, összességében semmi különleges, feltűnő jelenség nem 
tapasztalható. 

A patakmedret a megfigyelés idején kb. 90-100 %-ban majdnem kizárólag kovaalga borítja. Egyéb 
makroszkopikusan látható algaképződmények a domináns kovaalga bevonat mellett  a Stigeoclonium 
sp. zöldalgából, valamint néhány kövön szürkés-zöldes vékony algabevonatból.a szórványos 
előfordulású szürkészöld algatelepek. 
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5.1.9 L helyszín – Lafnitz / Minihof   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelen mintavétel helyével (Mintegy 700 m-rel a Rábába 
való torkollás és a határszelvény felett). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-
szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető.  

A közepes áramlási sebesség 40-50 cm/sec, az alzat főleg meso- és mikrolithal (dominánsan inkább 
meso). A mintavételi hely gyengén, illetve egyáltalán nem árnyékos. A megfigyelés idején csekélytől a 
közepes mértékig terjedt a zavarosság. Nincs habképződés, sem reduktív feltételek, összességében 
semmi különleges, feltűnő jelenség nem tapasztalható. 

A patakmedret a megfigyelés idején kb. 90-100 %-ban algabevonat borítja, aminek 70-80 %-a 
kovaalga-telepekből áll. Egyéb makroszkopikusan látható algaképződmények a domináns kovaalga 
bevonat mellett a Stigeoclonium sp. zöldalgából, valamint néhány kövön szürkés-zöldes vékony 
algabevonatból.a szórványos előfordulású szürkészöld algatelepek. 

 

5.1.10    H1 helyszín – Rába / Szentgotthárd   (2009. október 07.) 

  

A mintavételi hely messzemenően megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (kb. 100 m-
rel a duzzasztómű alatt, az alvíz és a szabadfolyású szakasz között, vagyis kb. 50 m-rel a 
makrogerinctelenek mintavételi helyszíne felett). A mintavételre szép időben, gyenge áramlási 
viszonyok mellett került sor. A kis folyó kereszt-szelvénye jól bejárható, lábalható és gyűjthető.  
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A közepes áramlási sebesség mintegy 40-50 cm/sec, az alzat főleg meso- és mikrolithal (elsősorban 
mikrolithal). A mintavételi szakasz lényegében árnyékmentes, A megfigyelés idején gyenge, illetve 
közepes mértékű volt a zavarosság. Csekély habképződés figyelhető meg, de redukciós jelenségek 
nincsenek, összességében semmiféle különös jelenség nem tapasztalható. 

A patakmedret 70-80 %-ban algabevonat borítja a megfigyelés idején, amennyire megítélhető, a 
bevonat kizárólag kovaalgából áll. 

 

5.1.11    H2 helyszín – Rába / Csörötnek   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (a csörötneki közúti híd 
alatt). 

A mintavételre szép időben, gyenge áramlási körülmények között került sor, hegy- és vízrajzi 
értelemben a jobb parton (!)). A közepes áramlási sebesség 20-30 cm/sec, a mintavétel a viszonylag 
gyorsabb folyású szakaszon történt. Az alzat többnyire meso- és mikrolithal (főleg ez utóbbi).A 
mintavételi szakasz túlnyomórészt árnyékmentes. A megfigyelés idején csekély, illetve közepes 
mértékű volt a zavarosság. Sem habképződés, sem pedig redukciós jelenségek nem mutatkoztak, 
összességében semmiféle rendkívüli jelenséget nem tapasztaltunk. 

A patakmedret kb. 90-100 5-ban algabevonat borította a megfigyelés idején, ebből mintegy 80-90 %-
nyi részesedésű a kovaalga. További makroszkopikusan látható algabevonat az egyértelműen 
domináns kova-állomány mellett a fejlett Stigeocionium sp zöldalga, valamint a szürkészöld vékony 
algabevonat néhány kövön. 
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5.1.12    H3 helyszín – Rába / Körmend   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (kb. 100 m-rel a kommunális 
szennyvíztisztító bevezetése alatt, az itt kiépített oldalág magasságában). A mintavételre szép időben, 
gyenge áramlási körülmények között került sor, a kis folyó teljes keresztmetszete jól lábalható és 
gyűjthető. A közepes áramlási sebesség 40-50 cm/sec, az alzat főleg meso- és mikrolithal 
(túlnyomóan mesolithal). A mintavételi hely viszonylag erősen árnyékos a sűrű, részben behajló parti 
vegetáció miatt. A megfigyelési időpontban csekélytől a közepes mértékig terjedt a zavarosság. Sem 
habképződés, sem pedig redukciós jelenségek nem mutatkoztak, összességében semmiféle 
rendkívüli jelenséget nem tapasztaltunk. 

A medret kb. 80-90 %-ban kifejlett algabevonat borította, amelynek mintegy 70-80 %-a volt kovaalga. 
További makroszkopikusan látható algataxonok, illetve -képződmények a domináns kovaalga mellett a 
fejlett Stigeocionium sp zöldalga, valamint a szürkészöld vékony algabevonat néhány kövön. 

 

5.1.13    H4 helyszín – Rába / Rum   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (kb. 50 m-rel a rumi közúti 
híd alatt, 100 m-rel a makrogerinctelenek mintavételi helyétől). A mintavételre szép időben, gyenge 
áramlási körülmények között került sor, hegy- és vízrajzi értelemben a kis folyó jobb partja mentén. 

A közepes áramlási sebesség 30-40 cm/sec, az alzat típusa mikrolithal és akal együttesen 
(elsősorban azonban mikrolithal). A mintavételi hely teljesen árnyékmentes. A megfigyelési 
időpontban gyenge, illetve közepes mértékű zavarosság volt tapasztalható. Sem habképződés, sem 
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pedig redukciós jelenségek nem mutatkoztak, összességében semmiféle rendkívüli jelenséget nem 
tapasztaltunk. 

A folyómedret nagyon kis méretű instabil algaképződmények borítják, a borítottság csekély mértékű 
(kb. 5 %). Makroszkopikusan látható algataxonok és -képződmények csak szórványosan fordulnak 
elő, Hildenbrandia rivularis vörösalga telepek, valamint aranysárga, vékony algabevonat figyelhető 
meg néhány kövön. 

 

5.1.14    H5 helyszín – Rába / Sárvár   (2009. október 07. 

   

A mintavételi hely mintegy 300 m-rel a makrogerinctelen mintavételi hely alatt található (A helyszín a 
sárvári vasúti híd és a közúti híd alatt van). A mintavételre szép időben, gyenge áramlási körülmények 
között került sor, hegy- és vízrajzi értelemben a kis folyó bal partja mentén. 

A közepes folyási sebesség mintegy 40-50 cm/sec, az alzat meso- és mikrolithal (túlnyomóan 
mesolithal). A mintavételi hely árnyékmentes. A megfigyelési időpontban gyenge, illetve közepes 
mértékű zavarosság volt tapasztalható. Sem habképződés, sem pedig redukciós jelenségek nem 
mutatkoztak, összességében semmiféle rendkívüli jelenséget nem tapasztaltunk. 

A folyómedret kb. 90-100%-ban algabevonat borította, melynek mintegy 80-90 %-át képeztek 
kovaalga. További makroszkopikusan látható algataxonok, illetve -képződmények a domináns 
kovaalga mellett a fejlett Stigeocionium sp zöldalga, valamint a szürkészöld vékony algabevonat 
néhány kövön. 

5.1.15    H6 helyszín – Rába / Ostffyasszonyfa   (2009. október 07.) 
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A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (közvetlenül a közúti híd 
alatt). A mintavételre szép időben, gyenge áramlási körülmények között került sor, hegy- és vízrajzi 
értelemben a kis folyó jobb partja mentén, többé-kevésbé a partszakasz technolithal alzatáról. 

A közepes áramlási sebesség mintegy 40-50 cm/sec, de a mintavétel pontos helyszínén kevesebb 
(20-30 cm/sec). A szakasz alzat-típusa makro- és mesolithal együtt. A mintavételi hely teljesen 
árnyékmentes. A megfigyelés idején csekély, illetve közepes mértékű zavarosság volt tapasztalható. 
Sem habképződés, sem pedig redukciós jelenségek nem mutatkoztak, összességében semmiféle 
rendkívüli jelenséget nem tapasztaltunk. 

A folyó medrét a mintavétel időpontjában algaképződmények borították, amennyire ez látható, kb. 80-
90 %-ban, majdnem kizárólag kovaalga. További makroszkopikusan látható algataxonok a domináns 
kovaalga mellett a szórványos előfordulású szürkészöld vékony algabevonat a köveken, illetve a 
közelebbről nem elérhető fonalas zöldalga-telepek 

 

5.1.16    H7 helyszín – Rába / Nick   (2009. október 07.) 

   

A fitobentosz-mintavételi hely mintegy 400 m-rel a makrogerinctelen mintavételi hely fölött volt (kb. 
100 m-rel a duzzasztómű zsilipje alatt). Ez az egyetlen jelentősen eltérő helyszín a 
makrogerinctelenek vizsgálati helyeihez képest (ez utóbbit a szabadfolyású alvízen, mg a fitobentoszt 
az erőmű többé-kevésbé álló vizén vizsgáltuk). 

A mintavétel szép időben, gyenge áramlási körülmények között történt, hegy- és vízrajzi mértelemben 
a bal parton. A közepes áramlási sebesség kevesebb mint 5 cm/sec. ez az egyetlen csaknem állóvíz-
jellegű helyszín az összes között. Az alzat főleg mikrolithal. A mintavételi helyszín teljesen 
árnyékmentes.  

A megfigyelés idején semmilyen említésre érdemes mértékű zavarosság, habképződés, reduktív 
viszonyok, vagy bármi egyéb különleges dolog nem volt tapasztalható. 

A folyómedret a mintavétel idején kovaalga bevonat fedte mintegy 90-100 %-ban. További 
makroszkopikusan látható algataxonok a domináns kovaalga mellett a szórványos előfordulású 
szürkészöld vékony algabevonat a köveken, illetve a közelebbről nem elérhető fonalas zöldalga-
telepek (mintegy 30-40 % fedettségben).  
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5.1.17    H8 helyszín – Rába / Árpás   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (közvetlenül a közúti híd 
alatt). A mintavételre szép időben, gyenge áramlási körülmények között került sor, hegy- és vízrajzi 
értelemben a kis folyó jobb partja mentén. 

A folyó közepes áramlási sebessége 30-40 cm/sec, az alzat típusa meso- és mikrolithal (túlnyomóan 
mikrolithal). A mintavételi szelvény teljesen árnyékmentes. A megfigyelés idején gyenge, illetve 
közepes mértékű a zavarosság. Habképződés, reduktív viszonyok, vagy egyéb említésre érdemes 
jelenség nem volt tapasztalható. 

A folyómeder algafedettsége a mintavételkor kb. 70-80 %-os, ebből mintegy 60-70 % tiszta kovaalga 
bevonat. További makroszkopikus algaképződmények az egyértelműen domináns kova mellett a 
Stigeoclonium sp. Zöldalga és a Cladophora glomerata fonalas zöldalga-telepek, valamint néhány 
kövön vékony szürkészöld algabevonat. 

 

5.1.18    H9 helyszín – Rába / Győr   (2009. október 07.) 

   

A mintavételi hely megegyezik a makrogerinctelenek mintavételi helyével (2 km-rel a Dunába való 
torkollás előtt, a város szélén, közvetlenül a vasúti hídnál). A mintavételre szép időben, gyenge 
áramlási körülmények között került sor, hegy- és vízrajzi értelemben a kis folyó jobb partja mentén. 

A folyó közepes áramlási sebessége 20-30 cm/sec, az alzat típusa akal és psammal, illetve a parti 
tájékon túlnyomórészt meso- és mikrolithal (túlnyomóan mikrolithal). A mintavételi szelvény csak kissé 
árnyékos (parti vegetáció).  
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Közepes mértékű zavarosság tapasztalható a mintavételkor. Habképződés, reduktív viszonyok, vagy 
egyéb említésre érdemes jelenség nem volt tapasztalható. 

A folyómeder algaborítása a megfigyelés idején kb. 70-80 %, és amennyire megítélhető, kizárólag 
kovaalga bevonatból áll. 

 

5.2 A feltárt kovaalgaflóra általános jellemzése 

A kovaalga-együttes a mintavétel idején gyakorlatilag minden vizsgálati helyszínen kifejezetten 

erőteljes növekedést mutat. A Rum helyszín kivételével a folyómeder Diatoma-borítottsága 60 % 

fölötti mértékű. Ezek a tisztán kovaalga-telepek szakaszosan többé-kevésbé zárt, 1-2 mm vastagságú 

bevonatot képeznek. Mindenesetre a kovaalgák képezik minden helyen a mennyiségi szempontból 

legjelentősebb csoportot.  

A regisztrált taxonszámot illetően a 18 mintavételi helyszínen a két kutatócsoport összesen 175 

különféle kovaalga-taxont tudott kimutatni. Ez az érték első pillantásra nagy, de egyáltalán nem 

tekinthető rendkívülinek. A taxonok nagy része a vizsgált területeknek csak bizonyos helyszínein 

jelenik meg. Így a 175 taxonból 37 csupán 1-1 helyszínről volt kimutatható, s közülük 28 csak egyetlen 

példányban jelent meg! =0 taxon (az összes taxon féleség mintegy 40 %-a) maximum 3 helyszínen 

fordult elő és sohasem érte el a 2 % relatív gyakoriságot. Csupán mintegy 12 faj gyakorisága volt 

jelentősebb, ami azt is jelenti, hogy csaknem mindegyik mintavételi helyen megtalálható volt, és 

ebben az esetben a Rábára jellemző módon a gyakoriság-érték meghaladta esetenként az 5 %-ot 

(lásd később!). 

A mintavételi helyenként tapasztalt taxonszámok 53 (Ertlermühle) és 105 (Ostffyasszonyfa, Nick és 

Győr) közötti tartományban változtak (vagyis az eltérés csaknem 100 %). 

A taxonszám a hossz-szelvény mentén tendenciózusan nő (1. ábra). Miközben az osztrák szakasz (a 

kimagasló Neumarkt-i 85 taxon kivételével) 55-65 taxonszámmal jellemezhető tartománnyal 
rendelkezik (átlagos taxonszám 63), a magyar Rába-szakaszon kevés kivételtől eltekintve minden 

esetben 70 fölöttiek a hasonló értékek, sőt, a taxonok száma a három legalsó elhelyezkedésű 

helyszínén eléri 105-öt is. Ostffyasszonyfától lefelé a taxonszám átlagértéke 81, a mintegy 30 %-kal 

meghaladja az osztrák szakaszon tapasztalt átlagértékeket. A jelenség, hogy t.i. Egy adott folyó 

hossz-szelvénye mentén jelentősen nő a megtalálható bevonatlakó kovaalga taxonok száma, 

általában jól ismert, nem számít különlegesnek. Mindenesetre megállapítható, hogy a taxonszámok 

ilyen jellegű változásából sem negatív, sem pedig pozitív interpretáció nem adható a vízminőséggel 

kapcsolatosan. Már csak azért sem, mert a megfigyelt taxonszámok minden esetben a szóban forgó 

víztípus természetes ingadozási tartományaiban mozognak. 
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1. ábra. Kovaalga taxonok száma az egyes mintavételi helyeken a 2009. október 7-8-án végzett Rába vizsgálat 
során (az osztrák és a magyar kutatók egyesített adatai alapján 

A kimutatott kovaalga fajspektrum alapján összefoglalóan a következők állapíthatók meg:  

A kimutatott taxonok jelentős többsége a széleskörűen elterjedt, ubikvista fajokhoz tartozik, 

amelyeknek nincsenek különösebb igényei az élőhelyükkel szemben, valamint messzemenően 

toleránsak a különféle (szerves és szervetlen) környezeti terhelésekkel szemben.  

A mintavétel időpontjában a Rábában talált leggyakoribb 12 kovaalgafaj Navicula lanceolata, Amphora 

pediculus, Nitzschia dissipata, Cocconeis placentula, Navicula saprophila, Navicula gregaria, Navicula 

cryptotenella, Nitzschia inconspicua, Navicula subminuscula, Gomphonema olivaceum var.olivaceum, 

Navicula reichardtiana és a Navicula atomus var. permitis) általában a széles körben elterjedt fajok 

közé tartoznak, a viszont több mint felük (Navicula lanceolata, Amphora pediculus, Navicula 

saprophila, Navicula gregaria, Nitzschia inconspicua, Navicula subminuscula és a Navicula atomus 

var. permitis) olyan (magas, vagy rossz) faj-specifikus jellemzőkkel bír a mindenkori értékelő rendszer 

alapján, melynek következményeként negatív hatást gyakorolnak az ökológiai állapotra. 

Ez utóbbi fajok közé többé-kevésbé eutróf és szennyvíztűrő fajok tartoznak, sőt a Navicula saprophila 

és a Navicula atomus esetében klasszikus szennyvíz-indikátorokról van szó. 

Az osztrák értékelési rendszer szerinti referencia fajok (valamint az olyan fajok is, melyek természetes 

körülmények között bármely víztípusban előfordulnak) a mintavétel időpontjában mindenütt 

kimutathatók és részben említésre méltó mértékben fordultak elő. Összesen 27 faj (a fajszinten 

meghatározott taxonok 16 %-a) tarozik ebbe a csoportba (lásd Függelék 1. táblázat). Az egyes 

vizsgálati helyeken előforduló részarányuk a teljes fajszám 11 és 39 %-a között változik (illetve 4 és 
49 % a mindenkori össz-gyakoriságuk). A referenciafajok nagyobb arányban találhatók a Rába felső 

szakaszán (Mitterdorf és Gleisdorf) és a Rum és Sárvár közötti magyar szakaszon (lásd 5.4. fejezet). 
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A terhelési tűrőképesség vonatkozásában a lehetőségek teljes spektruma megfigyelhető, így néhány 

nagyon éárzékeny faj is előfordul (pl.  Navicula radiosa, Achnanthes pusilla, Eunotia bilunaris, 

Pinnularia microstauron, Fragilaria arcus, Fragilaria capucina var. rumpens, Gomphonema pumilum, 

Fragilaria capucina var. gracilis Navicula minuscula var. minuscula, Navicula lenzii, Navicula decussis 

vagy a Achnanthes biasolettiana), de vannak kifejezetten eutrófikus és szennyvíz-tűrő fajok is, melyek 

az egyes szakaszokon, a szennyvízbefolyóknál pl. nagyobb számban is előfordulnak. Ehhez a 

csoprtohoz tartoznak pl Achnanthes lanceolata, Achnanthes eutrophila, Craticula accomoda, 

Fragilaria ulna, Gomphonema parvulum, Navicula atomus inklusive var. permitis, , N. capitatoradiata, 

N. goeppertiana, N. molestiformis, N. perminuta, N. pupula, N. saprophila, N. seminulum, N. 

subminuscula, N. veneta, Nitzschia capitellata, N. communis, N. inconspicua és a N. palea. 

Florisztikai szempontból a kimutatott kovaalga-csoportok nem látványosak. Majdnem mindig gyakran 

előforduló fajok dominálnak, a megfigyelt osztrák referenciafajok esetén is. Bár szórványosan 

kimutathatók ritka, illetve veszélyeztetett fajok is (Vörös Lista), de csak kis számban (az összes taxon 

3- 29 %-a) és ritkán (majdnem mindig 1 % relatív gyakoriság alatt). A Vörös Lista fajokhoz tartoznak 

(német vörös lista, mivel Ausztriában és Magyarországon eddig ilyen még nincs) az Achnanthes 

pusilla, Amphora inariensis és a Navicula lenzii. A megnevezett fajok a legalacsonyabb 

veszélyeztetettségű 3. csoportba tartoznak (LANGE-BERTALOT 1996).  

5.3 A magyar és az osztrák fajlisták összehasonlítása 

A függelékben (A 1 táblázat) megtalálható az Ausztriában és Magyarországon talált kovaalgák 

részletes fajlistája és az előfordulásuk gyakorisága. 

Ha összehasonlítjuk az egyes vizsgálati helyek fajlistáit, feltűnő, hogy a magyar listában feltüntetett 

össz-taxonszám majdnem mindig magasabb, mint az osztrák listában (18 mintavételi helyből 16 

esetben – lásd 2. ábra). Az osztrák mintavételi helyeken talált átlagos össz-taxonszám 45 faj, míg a 
magyar helyszíneken egy mintavételben 57 fajt jeleznek (így kb. 27 %-kal többet). Ennek a 

különbségnek valószínűleg az az oka, hogy a relatív gyakoriságot vizsgáló eljárás során a kovaalga 

héjakat számolják. Az osztrák mintavételi helyeken egyenként 505 héjat számoltak (az osztrák 

iránymutató darabszámnak megfelelően, amely 500), míg a magyar mintavételi helyek átlagos 

héjszáma 737 (amely érték 46 %-kal több). A nagyobb héj-darabszám rendszerint több fajt tartalmaz. 

Mivel a megfigyelt fajszámok (és ezzel együtt a velük összefüggő diverzitásmutatók stb.) nem 

szerepelnek egyik értékelési rendszerben sem a további értékelésben, a megfigyelt különbség a 

végleges állapotminősítés szempontjából nem releváns. 
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2. ábra.  Az egyes mintavételi helyeken mért algafajok taxonszáma az osztrák és a magyar 
kutatócsoport vizsgálatai alapján 

 

Bár bizonyos különbségek mutatkoznak a két adatsor összehasonlításakor a fajszámot illetően, de az 

állapotfelmérés szempontjából nem döntő jelentőségű az eltérés. 

Kizárólag a magyar fajlistákban fordul elő 48 faj (az összesen kimutatott 175 faj 27 %-a), miközben 31 

olyan faj ( az összes taxon 18%-a) hiányzik, melyek csak az osztrák listákban fordulnak elő 

(összefoglalva az összes faj 45 %-a tehát csak az egyik listában szerepel). Ez az első pillantásra 

szembeötlő különbség mégsem döntő az állapotminősítés szempontjából, mert mindegyik, csak az 

egyik fél által kimutatott faj nagyon ritkán fordul elő az összesített nyilvántartás alapján. A nagyon 

ritkán előforduló fajok észlelése véletlenszerű (elvileg attól függ, hogy a preparátum mely részét 

számoljuk, illetve hogy összesen hány héjat számolunk), ezáltal előfordulhatnak a módszerből fakadó 

pontatlanságok. 

Miközben a Rábában előforduló nagyon ritka fajokat illetően a fajlisták észrevehetően különböznek, 

mindegyik (az értékelés szempontjából releváns) fontos és gyakori faj megtalálható mindkét faj 

listájában, méghozzá azonos, vagy közel azonos relatív gyakorisággal. Így tehát a 63 leggyakoribb 

taxonból mindössze 2 olyan van (Nitzschia microcephala és Surirella minuta), amelyik csak az egyik 

fajlistában fordul elő (a magyarban). Ez a két faj azon ritka fajok közé sorolható, amelyeknél a két 

munkacsoport taxonómiai felfogása nyilvánvalóan különböző (az osztrák listában a „magyar  Nitzschia 

microcephala“ valószínűleg az „osztrák Nitzschia inconspicua“ szerepel, és a „magyar Surirella 

minuta“ az „osztrák Surirella brebissonii“-nak felel meg). Ennek a két fajnak a gyakorisága egyik 

mintavételi helyen sem több mint 3 %, és ezen kívül mindekét meghatározási variáns faj-specifikus 

minőségmutatója ugyanabban a nagyságrendben mozog, így a taxonómiai különbség nem 

befolyásolja a megfelelő minőségmutatókat, illetve a végső ökológiai állapot-meghatározást sem. 
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Az említett különbségek ellenére is nagymértékben egyezik a magyar és az osztrák fajlista minden 

lényeges ponton, és megfelel a kimutatott hasonlósági mutatóknak is. Ez esetben a dominancia-
azonosság (RENKONEN-szám) is alkalmazásra került, mivel ez sok más hasonlóság-mutatóval 

ellentétben (pl. JACCARD-index, SOERENSEN-index) nem csak fajspektrumok összehasonlításán 

alapul, hanem az egyes fajok relatív gyakoriságát is egybeveti a hasonlósági mutatóval. Ez kiváltképp 

akkor fontos, ha - mint jelen esetben is – több ritkán előforduló fajról van szó (és így a kimutatás 

bizonyos módszertani pontatlanságot mutat). 

Az alábbi 2. számú táblázatban jelzett dominancia-egyezések az egyes helyszínek 

összehasonlításakor a sárvári helyszín 47%-a és a neumarkti helyszín 76%-a között ingadoznak. 

Legtöbb esetben mégis 60 % fölött vannak, amikor már a fajösszetétel nagyfokú egyezéséről 

beszélhetünk, sőt az értékek részben már a 80 %-ot is megközelítik, ami már azonos fajösszetételnek 
tekinthető. 

A magyar és osztrák fajösszetétel között említésre méltó különbség csak két helyen fordul elő, 

Ostffyasszonyfa és Nick mintavételi helyeken, amikor is a dominancia-azonosság 47, illetve 50 %-os 

egyezést mutat. Az itt tapasztalt átlagon aluli hasonlóság egyrészt a fajszámon (105 taxon) belül a 

ritka fajok nagy arányával indokolható, amelyek eltérnek a fajlistában (lásd Függelék 1. táblázat), 

másrészt a gyakorisági megoszlás szerint észrevehető különbségek vannak a domináns fajok között 

is. Így az osztrák fajlista két domináns faja (Cocconeis placentula és Rhoicosphenia abbreviata) 

Ostffyasszonyfánál az összes példány 36 %-át teszi ki, míg a magyar listában ugyanez a két faj csak 

3 %-ot ér el. Hasonló a helyzet Nicknél. A domináns fajok gyakorisága itt is lényegesen eltér (az 

osztrák lista 4 leggyakrabban előforduló faja itt az össz-példányszám majdnem 50 %-át teszi ki, míg a 
magyar listában ugyanezek a fajok összesen csak 24 %-ot érnek el). Ezen különbségek okát nem 

lehet egyértelműen meghatározni, de az biztos, hogy nem az eltérő taxonómiai felfogásban rejlik az 

ok, mivel az érintett fajoknál szó sincs nagyobb taxonómiai nehézségekről. 
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2. táblázat : A Rábán vett fitobentosz minták alapján készített osztrák és magyar fajlista dominancia-
egyezése (%-os egyezés). (A sárga szín nagyfokú egyezésre utal) 

 

Mindezek alapján összefoglalóan megállapítható, hogy magyar és az osztrák fajlisták összességében 

jó egyezést mutatnak és a két munkacsoport egyeztette és harmonizálta az eredményeket. Továbbá 

teljesen kizárható, hogy az esetenkénti eltérő állapotminősítés oka a két munkacsoport különböző 

taxonómiai felfogása lenne.
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5.4 Az ökológiai állapot értékelése a fitobentosz alapján 

5.4.1 Ausztria 

Az alábbi 3. táblázat és 3. ábra az osztrák fitobentosz vizsgálat értékelését tartalmazza, beleértve az 

egyes értékelési módok részletes részeredményeit is. 

3. táblázat: Ausztria fitobentosz-értékelésének releváns mutatói a VKI (Víz Keretirányelv) szerint, valamint ezen 
értékek hozzárendelése a Rábán mért ökológiai állapotminősítéséhez a mintavételi helyek felsorolásával. 

 

 

Eszerint az osztrák értékelési módszernek megfelelően a kovaalgák 18 mintavételi helyből 4-nél jó 

ökológiai állapotot jeleznek, összesen 13 helyen közepes az ökológiai minősítés és az osztrák 

módszer szerinti osztályozás (lásd 3. táblázat) csak egyetlen mintavételi helyen jelez elégtelen 

állapotot. 

A helyzet részletes értékelése a következő: 

A két legfelső mintavételi helynél (Mitteldorf és Gleisdorf) a kovaalgák nem jeleznek mérvadó 

problémát (deficitet). Mindhárom értékelési modul alapján (Szaprobitás-modul, ami a szervesanyag-

terhelés, a Trofitás-modul, amely a szervetlen növényi tápanyag-forgalmi mutatók terhelésének, 

valamint a Referencia-modul, amely a víztípushoz kötődő sajátos alga-fajokat/csoportok jelzője) 

egybehangzóan jó állapotot mutat (lásd 4. ábra), és ezáltal a fitobentosz nyújtotta értékelés is 

egyértelműen jó. 
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3. ábra. EQR-értékek (Ecological Quality Ratio) az osztrák fitobentosz értékelő rendszerben használt 
részmodulok szerint, hozzárendelve az ökológiai állapot-osztályokat is 
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A Takern 1 helyszínen mindhárom részmodul mutatói észrevehetően csökkennek, miközben a 

Szaprobitás-modulnál éppúgy, mint a Referencia-modul esetében éppen csak túllépik a közepes 

határértéket (tehát közepes részértékeket adnak, kivéve a trofitás részértéket, amely éppen jó. Lásd 

4. ábra). Ennek megfelelően ez a mintavételi hely a fitobentosz összesített értékelésnél csak közepes 

osztályba sorolható, bár az itteni értékek nem sokban térnek el a jó állapottól.  

Hasonló a helyzet Gniebignél. Az egyes részmodulok mutatói itt is majdnem mindig alacsonyabbak, 

mint a két legfelső mintavételi helyen; különösen a referenciamodul jelez észrevehető visszaesést (a 

három felső helyszínnel ellentétben – lásd 4. ábra). Bár a Trofitás- és a Referencia-Modul 

részeredmények mindig jó állapotot jeleznek, az összesített értékelés az egyértelműen közepes 

ökológiai állapotot mutat. Ebben az esetben is megállapítható, hogy az össz-besorolás nincs messze 

a jó állapottól. 

Az Ertlermühle mintavételi szakaszon a fent említett helyhez viszonyítva említésre méltó változás 

nincs: a fitobentosz összesített értékelés közepes ökológiai állapotot jelez, mivel itt is a referenciafaj-

modul közepes részértéke a mérvadó, bár a másik két részmodul (még éppen) jó állapotot jelez 

(szaprobitás), illetve a trofitás esetén jó és közepes tartomány határán ingadozik (lásd. 4. ábra). 

Ebben az esetben is a jó állapot felé tendál a közepes besorolás. 

Gritsch térségében a referenciafaj-index tovább csökken, most már a közepes minősítés középső 

tartományába kerül (lásd 4. ábra). Ezzel szemben a trofitás-modul és a szaprobitás-modul továbbra is 

a jó és közepes köztes tartomány határán van (a trofitás kicsit fölötte, tehát jó, a szaprobitás kicsit 

alatta, ezáltal közepes), így nem jelentős a csökkenés), A fitobentosz összesített besorolás szerint az 

ökológiai állapot itt is közepes (mindenekelőtt a referenciafaj-modul a mérvadó) és csak kevéssé 

tendál a jó minősítés felé. 

A Neumarktnál vizsgált szakasz a fitobentosz értékelése szerint közepes ökológiai állapotú, a 

kovaalgák együttesén alapuló mutatók itt a legrosszabbak az összes osztrák mintavételi hely közül. Itt 

mindhárom részmodul csak közepes minősítésű, miközben a referencia-faj modul már az elégtelen 

határához közelít (lásd 4. ábra) és így már mérvadó különbséget mutat. Mindenesetre emiatt a 

közepes besorolás semmiképpen sem hajlik a jó állapot felé. 

Bár a Rába folyó legalsó osztrák mintavételi szakaszán Mogersdorfnál a referencia-fajindex valamivel 

magasabb, mint a fölötte lévő helyen Neumarktnál és a trofitás-érték is éppen a jó tartományban van 

(lásd 4. ábra), ennek ellenére itt is egyértelműen közepes a minősítés (a jó állapothoz hajló tendencia 

nélkül). Az összehasonlítást alapul véve nagyon alacsony a referencia-faj index (a közepes osztály 

legalsó negyedében) éppúgy, mint a legrosszabb Szaprobitás-index miatt Neumarkt után, így ez a 

második legrosszabb eredményt mutató helyszín az összes osztrák mintavételi hely közül (a 

fitobentosz együttesén alapuló értékelő-rendszer szerint). 

A Szentgotthárd melletti első magyar mintavételi helyen is egyértelműen közepes állapotot tükröz a 

fitobentosz, hiszen mind a három részmodul egybehangzóan közepes minősítésű (lásd 4. ábra). Az 

osztrák értékelés itt teljesen megegyezik a magyar vizsgálati eredménnyel. 

A Csörötnek melletti mintavételi hely nem mutat számottevő eltérést a fölötte lévő helyhez képest. A 

fitoentosz összértékelés itt is közepes ökológiai állapotot jelez és a három részmodul mindegyike a 

közepes tartományban van (még akkor is, ha az egyes minőségmutatók mindig valamivel jobbak, mint 
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a fölötte lévő szentgotthárdi helyen, lásd 4. ábra). Az osztrák módszer szerinti értékelés itt teljesen 

megegyezik a magyar eredménnyel. 

Körmendig emelkednek az értékelési mutatók, különösen a szaprobitás és a trofitás esetén (a trofitás 

éppen hogy jó állapotot jelez, míg a szaprobitás jó/közepes állapotot, lásd 4. ábra). A referencia-faj 

modul a közepes állapotosztály középső tartományában mozog. Ez az konstelláció közepes ökológiai 

állapotba való besorolást eredményez (bár ismét a jó állapothoz hajló tendenciával). Az osztrák 

módszer szerinti értékelés itt teljesen megegyezik a magyar vizsgálati eredménnyel. 

A rumi mintavételi helyen mindegyik osztrák értékelési mutató emelkedést mutat a fölötte lévő helyhez 

viszonyítva. Mindhárom részmodul esetében (szaprobitás, trofitás és referencia-fajok) az értékek 

átlépik a jó állapot határát (lásd 4. ábra). Ennek megfelelően a fitobentosz vizsgálat szerint ezen a 

szakaszon egyértelműen jó az ökológiai helyzet. Az osztrák módszer szerinti értékelés itt is teljesen 

megegyezik a magyar vizsgálati eredménnyel. 

A minőségi besorolás tekintetében Sárvár sem mutat lényeges különbséget az előbbi mintavételi 

helyhez képest, mivel itt is mindhárom részmodul jó ökológiai állapotot jelez a fitobentosz alapján. 

Rum állapotához hasonlóan itt sem mutatkozik jelentős csökkenés, a Rába legfelső szakaszán 

(Mitterdorf és Gleisdorf) regisztrált helyzettel azonosak a körülmények. 

Bár Ostffyaszonyfa mintavételi helyén a trofitás-modul és a szaprobitás-modul, mint mindig, a 

szokásos jó állapotot jelzi, a referencia-faj index megint csökkent az előző helyhez képest (Sárvár) és 

a közepes tartományban van. Ezen a helyen kizárólag a referenciafaj-modul felelős a közepes 

fitobentosz értékelésért. Bár itt a közepes besorolás a jó állapot felé tendál, az osztrák vizsgálati 

módszer szerinti értékelés nem egyezik meg a magyar vizsgálati eredménnyel ezen a mintavételi 

helyen, mert ez utóbbi összességében jó ökológiai állapotot mutat. 

A 18 vizsgálati hely közül algák tekintetében Nick kapta a legrosszabb minősítést az osztrák értékelési 

módszer szerint. Amíg a szaprobitás érték nem feltűnő és megfelel a többi vizsgálati hely átlagának 

(közepes tartomány a jóhoz közeli határértékkel, lásd 4. ábra), addig a trofitás-érték alapján Nick a 

második legrosszabb minősítésű helyszín a 18 mintavételi hely közül (a közepes állapotosztály 

közepén) és a referencia-faj értéke messze a legrosszabb. A referencia-faj index itt az elégtelen 

állapot alsó tartományában mozog, tehát már a rossz állapot felé tendál (lásd 4. ábra). Az itt 

mutatkozó romlás egyik oka lehet, hogy a mintavételi hely nagyban különbözik a többitől - itt ugyanis 

egy duzzasztómű állóvizében történt a vizsgálat és Nick az egyetlen helyszín, ami nem folyóvizes 

szakaszon található. Ennek következtében nem csoda, hogy itt a referencia-faj modul (mint az 

algaflóra víztípushoz kapcsolódó jellemzője), nagymértékben eltér a  referencia-értékektől és 

elégtelen minősítést mutat, miközben a klasszikus terhelési indikátorok (trofitás s szaprobitás) a 

közepes és annál jobb tartományban mozognak (a magyar IPS-el megegyezően, amely itt éppúgy 

közepes terhelést mutat). Következésképpen ezen a mintavételi helyen az osztrák módszer szerinti 

összesített értékelés nem egyezik meg a magyar vizsgálati eredménnyel, amely itt, mint ahogy 

említettük, közepes ökológiai állapotot jelez. 

Árpásnál ismét nagyon hasonló a helyzet, mint Ostffyaszonyfánál (Nick felett). A trofitás és a 

szaprobitás modulok mindig (éppen hogy) jó állapotot jeleznek, miközben a referencia-faj index 

csökken és csak a közepes tartományban van (lásd 4. ábra). Ezen a mintavételi helyen is kizárólag a 
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referenciafaj-modul felelős a közepes besorolásért, amely itt is bizonyos mértékig a jó állapot felé 

tendál. Ezen a helyen az osztrák módszer szerinti értékelés megint megegyezik a magyar 

eredménnyel. 

A Rába legalsó mintavételi helye Győr fölött az osztrák fitobentosz módszer szerint szintén a közepes 

ökológiai osztályba sorolható, hiszen itt mindhárom modul egyformán közepes minősítést 

eredményez. Az osztrák módszer szerinti értékelés ezen a helyen megegyezik a magyar vizsgálati 

eredménnyel. 

Végül a Lapincs torkolatvidéke is közepes állapotba sorolható a megfigyelési időpontban a fitobentosz 

alapján. Csak a trofitás-modul található a jó tartományban, a másik két modul (szaprobitás és 

referencia-faj) egyértelműen közepes minősítésű (sőt a referencia-faj modul a közepes osztály alsó 

tartományába esik). Az osztrák módszer szerinti értékelés ezen a helyen megegyezik a magyar 

vizsgálati eredménnyel. 

Az osztrák eredmények áttekintésekor szembetűnik, hogy az egyes modulok, legalábbis részben, 

különböző besorolást eredményeznek.  

A Szaprobitás-modul mutatói a teljes hossz-szelvény mentén csak kis ingadozást mutatnak és az 

átlagot meghaladó szaprobitás terhelést jeleznek a Rába bizonyos szakaszain. Minőségromlás nem 

állapítható meg a Rába hossz-szelvény menti értékei alapján. Az idevágó értékek mindig a jó és 

közepes állapotosztály értékei között mozognak (lásd 4. ábra középső szakasza), mégpedig összesen 

8 helyen jó és 10 helyen közepes szaprobitás értékkel. Hasonló képet mutat a Trofitás-modul. Itt is 

kismértékű a megállapított értékek ingadozása és a legtöbb mutató a jó és közepes trofikus 

állapotosztály között mozog. 12 jó és 6 közepes részeredménnyel a trofitás-modul minősíthető a 

legjobbnak.  

Szentgotthárd és Nick térségében mutatkoznak az átlagosnál rosszabb trofitás értékek (lásd 4. ábra 

fent) ami ennek megfelelően átlagon felüli terhelést jelez az említett szakaszokon. A Rába hossz-

szelvénye mentén mért értékek alapján általánosságban nem állapítható meg folyamatos változás 

(rosszabbodás) sem a szaprobitás- sem a trofitás-modul alapján.  

A Referenciafaj-modul már észrevehetően más képet mutat. Ez a legrosszabb értéket mutató modul a 

4 jó, 13 közepes és 1 elégtelen eredménnyel, Ennek oka, hogy a közepes részértékek többnyire a 

közepes állapotosztály középsőtől az alsóig terjedő tartományában mozognak (lásd 4. ábra). A 

referencia-faj index észrevehetően és folyamatosan romlik a legfelső helytől, Mitteldorftól Neumarktig 

egy még éppen közepes állapotig (lásd 4. ábra lent). A továbbiakban azután ismét javul a referencia-

faj index Rumig, ahol már újra jó állapotot jelez, majd a továbbiakban megint gyorsan és folyamatosan 

csökken a Nicknél tapasztalt elégtelen értékre. Ez alatt Árpás és Győr térségében a kissé javuló 

értékek közepes állapotot eredményeznek. 

A Referenciafaj-modul mind a 18 mintavételi helyen a leggyengébb minősítése ellenére is csak 4 

vizsgálati helyszínen számít mérvadónak az ökológiai állapot rosszabb megítélésre szempontjából 

(Gniebig, Ostffyasszonyfa, Árpás összegezve közepes minősítésű a jó szaprobitás és trofitás 

részérték ellenére is, illetve Nick elégtelen minősítésű a közepes szaprobitás és trofitás részérték 

ellenére is). Minden más esetben legalább a másik két részmodul egyike ugyanolyan rossz állapotot 

jelez, mint a referencia-faj modul (lásd 3. táblázat). 
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A Referencia-faj modul által jelzett minőségromlás gyakorlatilag minden helyszínen csak részben 

tekinthető a mérsékelt trofikus és szaprobikus terhelés szinergikus, vagy együttes hatásának (bár 

normál esetben ez gyakran előfordul). Következésképpen a referenciafaj értékek többszöri 

rosszabbodását a Rába teljes hosszában más stresszorok okozhatják. Mivel a fitobentosz elsősorban 

a vízben lévő szerves- és szervetlen tápanyagok változásaira reagál, az lehet a magyarázat, hogy a 

referencia-faj modul által jelzett minőségromlást az érintett szakaszokon szennyvízterhelés okozza, 

ami több mint egy egyszerű tápanyag-, illetve szervesanyag-terhelés. A folyamatos változások nem 

egy konkrét ponton bekövetkező masszív terhelésre utalnak, mivel akkor inkább a referencia-faj arány 

ugrásszerű változását lehetne megfigyelni. 

Mivel a referencia-faj modul által jelzett minőségromlás nem ad konkrét jelzést a szennyezés 

jellegére, a tényleges okot jelenleg egzakt módon nem tudjuk megnevezni. Ez akkor sem lehetséges, 

ha részletesebben összehasonlítjuk a fajlistákat, mivel ezek sem utalnak egyértelműen a terhelési 

módra. Mindenképpen kizárható az átlagon felüli sóterhelés, mivel a Rábában csak kis számban 

mutathatók ki halofil és halobiont (sókedvelő) fajok és ezek is ritkán. 

Arra a kérdésfeltevésre, miszerint az osztrák területen működő gyárak szennyvízkibocsátása okozza-

e az átlagon felüli terhelést, a fitobentosz vizsgálat eredményei a következőképpen foglalhatók össze: 

Bár az osztrák mintavételi helyek egybevetése során a fitobentosz által jelzett ökológiai állapot a Rába 

teljes hosszán bizonyos rosszabbodást mutat, mindez nem vezethető vissza egyes kibocsátókra. 

Egyrészt azért nem, mert az állapotromlás többé-kevésbé folyamatos, másrészt a vizsgálati 

időpontban a fitobentosz összesített értékelésének vonatkozásában nem volt különbség a 

szennyvízkibocsátó bőrgyárak alatti és feletti mintavételi helyek összehasonlításakor. Úgy a gleisdorfi 

mintavételi hely ( a wollsdorfi bőrgyár alatt), mint az ertlermühlei (a feldbachi bőrgyár alatt), a 

neumarkti (a jennerdorfi bőrgyár alatt) a kovaalgák által történő minősítések mindig ugyanazt az 

ökológiai állapotot mutatják, mint a fölöttük fekvő mintavételi helyekéi ( a jó minősítésű Gleisdorf és 

Mitteldorf, illetve a közepes minősítésű Ertlermühle és Giebig, éppúgy mint a Neumarkt és Gritsch, 

lásd 3. ábra). Ugyanezt az eredményt hozza a magyar értékelési módszer is, amely éppúgy nem jelez 

állapotromlást a szennyvíz-bevezetések alatti mintavételi helyeken (sőt a feldbachi bőrgyár alatti 

Ertkermühle még jobb állapotot jelez – jó minősítésű! - mint a Gniebig referenciahely, amely közepes 

minősítésű. 

5.4.2 Magyarország 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a Rába kovaalga flórájában előforduló taxonok 

döntő többségükben kozmopolita fajok. Ezek széles ökológia toleranciával rendelkeznek. A minősítés 

eredményét is ezek a fajok határozzák meg magas abundancia értékeikkel. Ezen taxonok mellett a 

ritka ill. alacsony egyedszámú taxonok kis mennyiségük, valamint alacsony abundacia-értékeik nem 

tudják érdemben befolyásolni az említett kozmopolita  taxonok meghatározó tömegét. Igy a minősítést 

ill. az ökológiai kovaalga index értékét is ezek túlsúlya dönti el. 

A kapott minősítés értékeit összevetve megállapítható, hogy az osztrák és magyar fél által adott 

minősítés jó egyezést mutat. Négy helyen van eltérés a tizennyolcból: Takern I, Ertlermühle, 
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Ostffyasszonyfa, Nick. Ezeknek a mintavételi helyeknek az értékelésénél a magyar szakértői csapat 

jobb minőséget állapít meg, mint az osztrák. Ennek oka egyrészt a két minősítési rendszer finomabb 

eltéréseiből, belső szerkezetéből adódhat, másrészt pedig az elérő referenciális szituációból, amely a 

síkvidéki vízfolyás alsó szakaszain egyre inkább fontos tényezővé válik . 

 

 

4. ábra. A magyar fitobentosz értékelés EQR-értékei (Ecological Quality Ratio) az osztrák fitobentosz 
értékelő rendszerben használt részmodulok szerint, hozzárendelve az ökológiai állapot-osztályokat is 
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5.4.3 Az értékelési eredmények összehasonlítása  

A következő 4. számú táblázatban az osztrák és magyar fitobentosz vizsgálat eredményeit hasonlítjuk 

össze.  

4. táblázat: A Víz- Keretirányelv szerint elvégzett magyar és osztrák fitobentosz vizsgálat értékeinek 
összehasonlítása  (az osztrák módszer osztrák adatsorral, a magyar módszer magyar adatsorral) 

 

Az eredmények összességében egyezést mutatnak. A 18 vizsgált helyből 14 helyszínen ugyanaz az 

ökológiai állapot minősítése. Csak 4 helyen (Takern 1, Ertlermühle,  Ostffyasszonyfa és Nick) tér el az 

eredmény egy osztállyal, mégpedig minden esetben a magyar minősítés a jobb az osztrákhoz képest 

(jó a közepes helyett, illetve közepes az elégtelen helyett Nicknél, lásd 4. táblázat). Az értékelési 

különbségek részletezéséből kitűnik, hogy az érintett helyeken többnyire igen csekély a tényleges 

minőségkülönbség, mindenképpen kevesebb, mint egy egész állapotosztály. A magyar módszer 

szerinti jó minősítésű helyszínek (Takern 1, Ertlermühle, Ostffyasszonyfa ) a magyar értékelési skálán 

mindig a jó besorolás legalsó tartományában vannak ( csak 0,003, 0,017 és 0,002 EQR egységgel a 

közepes állapotosztály határa fölött, lásd 4. ábra). Ugyanezek a helyszínek az osztrák értékelési 

módszer alapján a közepes állapotosztály felső határán vannak (az összes mintavételi helyen egy 
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modul legalább egy részeredménnyel jó és gyakorlatilag mindegyik közepes részeredmény a jó 

állapot határát súrolja, lásd 3. ábra). Eszerint ez a három helyszín a magyar értékelési rendszer 

szerint jó állapotot jelez a közepes felé tendálva, míg az osztrák rendszer szerint közepes állapotot 

mutat a jó felé tendálva (abszolút értelemben összehasonlítva igen csekélyek a különbségek). 

Valamelyest más a helyzet Nicknél. Ez a helyszín az osztrák rendszer szerint elégtelen állapotba 

sorolható (bár két részmodul közepes értéket mutat). A referencia-faj modul viszont egyértelműen 

elégtelen (mégpedig a rossz felé tendálva), miközben a magyar rendszer szerint inkább jó közepes 

minősítésű. Eszerint Nick az egyetlen olyan helyszín, ahol az állapotkülönbség mindkét értékelési 

módszer szerint egy egész besorolási osztállyal különbözik. Ennek az egészen egyértelmű 

különbségnek az oka egyrészt az osztrák és magyar fajlisták fajösszetételében rejlő különbség (Itt 

csak 50% a dominancia azonosság). Emellett azonban szerepet játszik az is, hogy ez a vizsgálati 

szakasz egyértelműen különbözik a többitől. (A mintavétel itt egy duzzasztómű állóvizében történt, ez 

az egyetlen olyan helyszín, ahol nem folyóvízben.). Ezek után nem csoda, hogy ezúttal az osztrák 

módszerben éppen a referencia-faj modul az (mint az algaflórát jelző víztípus-specifikus mutató), 

amely a legrosszabb eredményt mutatja és az összesített értékelésben az elégtelen minősítést 

eredményezi, míg a terhelési indikátorok(az osztrák trofikus és szaprobitás index éppúgy, mint a 

magyar IPS)  mindig egyformán a közepes tartományban mozognak. Mindezeket összegezve 

megállapítható, hogy a vizsgálati eredmények nagyfokú egyezést mutatnak és nincs a módszerekből 

fakadó mérvadó különbség az ökológiai állapot megítélésében a fitobentosz alapján.  

A magyar és az osztrák eredmények egybevetésekor tekintetbe vették a különböző ökológiai 

állapotmérő besorolást, amit a munkaterv is rögzít ( az osztrák mintavételi helyeken az osztrák 

értékelési eredmények a meghatározóak, míg a magyar mintavételi helyeken a magyar eredmények). 

A vizsgálat alapján a következő kép alakult ki: 

A Rába legfelső vizsgált szakaszain (Mittelsfdorf és Gleisdorf térségében) a kovaalgák jó ökológiai 

állapotot jeleznek a megfigyelés idején. A továbbiakban rosszabbodik a helyzet, mivel a magyar 

határig minden osztrák mintavételi hely közepes minősítésű (Takern1, Gniebig, Ertlermühle, Gritsch, 

Neumarkt, Mogersdorf - melyek közül az első három helyszín értékei a jó állapot felé tendálnak). A 

magyar határnál a Rábába torkolló Lapincs a torkolatvidéken (Minihof) közepes ökológiai állapotú a 

fitonbentosz szerint a vizsgálat időpontjában. A Rába kovaalgák által jelzett közepes ökológiai 

minősítése Körmendig folytatódik a magyar területen (a mintavételi helyek: Szentgotthárd, Csörötnek, 

Körmend).  

A további szakaszokon kismértékű javulás figyelhető meg, ami Rum, Sárvár és Ostffyasszonyfa 

térségében már a jó minősítési besorolásban is megmutatkozik. Továbbhaladva a Rábán (Nick, 

Árpás, Győr) ismét egy csekély mértékű helyzetromlás figyelhető meg és ennek megfelelően közepes 

az ökológiai állapot besorolása.  
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6.  Összefoglalás  
A két kutatócsoport a szóban forgó tanulmányban 18 mintavételi helyszínen összesen 175 különböző 

kovaalga-taxont mutatott ki. A magyar és osztrák fajlistákat közvetlenül összehasonlítva 

megállapítható, hogy nagymértékű az egyezés és nincsenek említésre méltó, az értékelést érdemben 

befolyásoló taxonómiai különbségek. Ebben az összefüggésben mindenképpen ki lehet zárni hogy az 

esetleges állapot-minősítési különbségek a két munkacsoport eltérő taxonómiai felfogásából 
következnének. 

A feltárt algaflóra a következőképpen jellemezhető: a kimutatott fajok jórészt azon általánosan 

elterjedt ubiquista formákhoz tartozik, amelyek a környezetükkel kapcsolatban különösebben nem 

igényesek, sőt, messzemenően toleránsak a különféle táp- és szervesanyag-terhelésekkel szemben. 

Gyakran előfordulnak az osztrák értékelési rendszerben szereplő referenciafajok is – részben 

említésre méltó részarányban (mindenekelőtt a legfelső szakaszokon lévő mintavételi helyeken. 

Összesen 27 faj tartozik ebbe a csoportba. A terhelési tolerancia alapján a teljes spektrum megjelenik, 

kezdve az igen érzékeny formáktól a kifejezetten eutrofikus és szennyvíz-tűrő fajokig. Florisztikai 

szempontból a kimutatott kovaalga-csoport nem különösebben látványos. Majdnem mindig a gyakorta 

előforduló formák dominálnak (a referenciafajok tekintetében is), és jószerével csaknem hiányoznak a 

ritka és veszélyeztetett fajok (az osztrák Vörös Könyv listájában szereplő taxonok), három ide tartozó 

és a vizsgálatok során előforduló fajt kivéve. 

Ha a kovaalgákat az ökológiai állapot értékelésére használjuk, akkor a következő eredmények 

állapíthatók meg: 

A magyar és az osztrák eredmények jó egyezést mutatnak-. A 18 mintavételi hely közül 14 ugyanazon 
minősítésű az ökológiai állapotot tekintve. Csupán négy helyszínen különböznek az eredmények egy 

teljes osztálynyit, amikor is a magyar értékelés jobb állapotot mutat, mint az osztrák. Ha 

részletesebben szemügyre vesszük az értékelési különbségeket, akkor megállapítható, hogy a 

tényleges különbség abszolút értelemben nagyon csekély (mindenképpen kevesebb, mint amit egy 

egész állapot-osztály intervalluma átfed). Ebben a tekintetben Ausztria és Magyarország között nincs 

mérvadó eltérés az ökológiai értékelésben a fitobentosz együttesre vonatkozó vizsgálati 

módszerekből adódóan. 

Tekintettel a munkatervben is rögzített eltérő minősítési módszerekre (melynek alapján az osztrák 

mintavételi helyeken az osztrák eredmények az elsődleges érvényűek, illetve a magyar vizsgálati 

helyeken a magyar eredmények a mértékadóak), az ökológiai állapottal kapcsolatban a következők 

összegezhetők: 

• A Rába felső szakaszán (Mitterdorf és Gleisdorf mintavételi helyein) a kovaalgák jó ökológiai 

állapotot jeleznek; 

• A következő helyeken rosszabbodik a helyzet, és minden további osztrák mintavételi hely 

egészen a magyar határig közepes minősítésű (miközben Takern1, Gniebig és Ertlermühle a 

jó állapot felé közelít); 

• A magyar határ közelében a torkolat feletti Lapincs (Minihof térsége) a fitobentosz alapján 

közepes ökológiai állapotban volt a megfigyelés időpontjában; 



39 

 
• A kovaalgák fajösszetétele alapján megállapítható közepes ökológiai állapot A Rába magyar 

szakaszán folytatódik Körmendig (a vizsgált szelvények Szentgotthárd, Csörötnek és 

Körmend); 

• A további szakaszon kis mértékben javul a helyzet, amit a jó állapot-besorolás is mutat Rum, 

Sárvár és Ostffyasszonyfa helyszíneken; 

• A Rába legalsó vizsgált szakaszain (Nick, Árpás, Győr) ismét kismértékű romlás mutatkozik 

és az ökológiai minőségi állapot ezen a szakaszon közepesnek bizonyul. 

Az osztrák mintavételi helyek áttekintésekor a fitobentosz együttes alapján jelzett ökológiai állapot a 

Rába teljes hossza mentén romlást mutat, de mindez nem rendelhető hozzá közvetlenül egyes 

kibocsátásokhoz. Már csak azért sem, mert a romlás többé-kevésbé egyenletes, folyamatos, másrészt 

pedig mivel a megfigyelési időpontban a fitobentosz alapján nincs különbség a szennyvíz-

kibocsátóbőrgyárak alatti és fölötti helyszínek összehasonlításakor. Úgy a Gleisdorf (a wollsdorfi 

bőrgyár alatt), mint Ertmühle (a feldbachi bőrgyár alatt) és a Neumarkt (a jennersdorfi bőrgyár alatt) 

esetében ugyanolyan ökológiai állapotot jeleznek a kovaalgák, mint a felettük lévő „referencia-helyek“ 

mindegyike. 

Egyébként ugyanez mondható el a magyar fitobentosz-vizsgálatok eredményeivel kapcsolatosan is, 

amely az osztrákokéhoz hasonlatosan szintén nem mutat állapot-romlást a mintavétel során a 

pontszerű beömlések alatt lévő helyszíneken. 

 

 

 

 

 

 

     

 Peter Pfister       Érces Károly 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 

 ARGE Limnologie GesmbH   Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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8.  FÜGGELÉK 
Bevonatlakó kovaalgák faj- és gyakorisági listái 
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 táblázat. Kovaalgák egyesített fajlistája magyar és osztrák kutatók munkája nyomán a Rába vizsgálat során 2009. október 07-08-án, valamint az egyes fajok gyakoriság értékei (%-ban a 
leszámlált 500-800 kovaalga váz alapján). A faj-specifikus indexek értékei (Ausztria: Szaprobitás-index és Trofitás-érték, valamint az egyes súlyozások értékei ROTT és mtsai 1997, 1999 

szerint, valamint a Referencia-fajok statusa (A = általános  Referenciafaj, B = biorégió-specifikus Referenciafaj,  

Fortsetzung Tab.A-1: 
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AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN

IndexGew.IndexGew.
Fragilaria capucina var. rumpens (KÜTZ.) L.-B. 1,6 3 1,0 2 A 0,2 0,2
Fragilaria capucina var.vaucheriae (KÜTZ.) L.- 2,5 2 1,8 1 B 0,8 1,8 0,2 0,8 0,8 1,0 0,8 0,6 1,0 0,4 0,3 2,7 0,2 0,9 0,8 0,5 0,4 0,6 1,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,6
Fragilaria construens f.venter (EHR.) GRUN. 0,2
Fragilaria fasciculata (AG.) L.-B. 2,5 3 3,5 3 0,5
Fragilaria pinnata EHR. 1,4 3 2,2 1 0,2 0,2 0,2
Fragilaria sp. 1,0 0,2 0,2 0,6
Fragilaria ulna (NITZSCH) L.-BERT. 3,2 1 3,5 4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 1,8 0,4
Fragilaria ulna acus-Sippen KRAMMER & L.-B. 1,8 2 0,1 0,5
Frustulia vulgaris (THWAITES) DE TONI 2,0 3 2,0 2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1,0 1,7 0,2 0,8
Gomphonema angustatum var. aequalis 0,1
Gomphonema augur EHR. 2,1 3 3,1 1 0,3 0,7
Gomphonema clavatum EHR. 1,2 4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,7
Gomphonema gracile EHR. 1,2 4 A 0,1 0,5 0,5 0,4
Gomphonema insigne GREGORY 0,3 0,3
Gomphonema lingulatuliforme L.-BERT. & REICH. 0,2
Gomphonema micropus KÜTZING 1,9 4 2,0 B 0,3 0,2 0,2
Gomphonema minutum (AGARDH) AGARDH 2,0 5 2,2 1 0,2 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 0,4 0,9 0,4 0,4 0,4 1,7 2,0 1,0 1,6 1,3 1,4 1,6 1,0 0,7 3,2 2,4 3,6 0,2 1,0 1,6 1,2 1,2 1,5
Gomphonema olivaceum var.olivaceum (HOR 2,1 4 2,9 1 B 3,0 2,4 2,4 1,8 5,1 3,8 3,6 3,4 5,0 3,5 5,4 4,1 2,0 1,6 2,8 3,4 2,8 3,7 1,8 3,8 4,8 4,1 1,4 1,9 2,0 4,0 1,8 0,2 0,9 1,6 2,4 1,9 5,8 2,5
Gomphonema parvulum KÜTZ. 3,2 2 3,6 2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0,9 0,6 0,6 1,1 0,2 0,8 0,5 0,6 2,0 2,4 2,2 2,2 0,6 0,8 0,6 1,9 0,4 1,0 0,6 0,5 0,2
Gomphonema pumilum (GRUN.)REICH.& L.-B1,6 3 1,1 1 A 0,4 0,6 0,2 1,0 1,3 0,2 0,6 0,9 2,0 0,2 0,8 0,8 1,1 1,0 2,0 3,1 3,9 1,8 3,6 0,6 0,2 0,6 1,2 0,6 0,8
Gomphonema sp. 0,2 0,2 2,5 1,6 3,1 0,4 1,2 3,0 3,2 1,8 2,5 2,5 1,1 4,3 1,4 1,6 1,4 2,2 1,5 0,4 1,9
Gomphonema tergestinum FRICKE 1,9 4 1,4 1 A 3,9 3,9 5,5 4,2 1,4 1,5 3,4 4,0 2,2 6,2 0,4 3,2 0,6 0,9 0,2 0,6 0,9 0,2 0,8 0,2 0,1 0,6
Gomphonema truncatum EHR. 1,5 2 1,9 1 0,9 0,3 0,2
Gyrosigma acuminatum (KÜTZ.) RABENH. 1,9 3 3,7 3 0,1 0,2 0,6 0,3 0,1 0,8 1,2 0,4 0,2 0,9
Gyrosigma attenuatum (KÜTZ.) RABENH. 2,6 3 0,2 0,1 0,1 0,3 1,2 0,9
Gyrosigma nodiferum (GRUN.) REIMER 2,0 4 2,7 2 0,6 0,2 0,2
Gyrosigma scalproides (RABENH.) CLEVE 2,3 1 0,2 0,2 0,6 0,6 0,7 2,0 0,8 0,8 0,9 0,2 0,5 2,4 0,9
Gyrosigma spenceri (W.SMITH) CLEVE 0,4
Hantzschia amphioxys (EHR.) GRUN. 1,8 1 3,6 3 0,2 0,3 0,2 0,1
Melosira varians AG. 2,3 2 2,9 4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 1,4 0,6 1,0 0,6 2,4 2,6 0,6 1,0 3,4 4,3
Navicula amphiceropsis 0,2 0,1 0,4 2,5
Navicula atomus (KÜTZ.) GRUN. 3,4 2 2,8 3 1,2 0,2 0,4 1,0 0,3 1,0 0,3 0,8 1,2 0,4 3,0 2,0 0,2 0,4 2,1 2,0 1,0 0,6 0,6 1,0 0,2 1,8 0,4 1,4 4,0 3,8
Navicula atomus var. permitis (HUST.)L.-BERT. 3,4 2 3,1 4 3,9 6,9 4,2 4,5 0,3 6,8 2,9 4,2 2,2 1,0 0,4 3,0 6,9 4,3 3,6 1,6 6,6 0,4 3,6 2,1 1,0 3,0 2,7 0,6 1,4 2,6 0,5 3,2 5,4
Navicula buderi 0,5
Navicula capitata EHR. 2,7 3 3,4 3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 1,4 0,2
Navicula capitatoradiata GERMAIN 2,3 3 3,3 4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,9 0,2
Navicula cari EHR. 1,5 3 2,6 1 0,1
Navicula cincta (EHR.) RALFS 2,6 2 3,4 2 0,2
Navicula confervacea 0,2
Navicula contenta GRUNOW 1,4 3 1,4 0,1 0,2 0,2
Navicula cryptocephala KÜTZING 2,5 2 3,5 4 0,3 0,6 0,2 0,1 0,2 0,5 0,2 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,9
Navicula cryptotenella L.-BERT. 1,5 2 2,3 1 B 0,8 1,1 2,4 5,9 1,4 2,9 3,2 2,8 3,6 3,4 5,5 4,5 2,0 0,8 2,2 2,4 1,0 4,2 2,8 3,8 4,8 4,0 4,5 6,8 3,8 3,1 0,6 2,4 0,8 2,1 11,1 8,0 1,6 2,4 1,8 4,0
Navicula decussis ÖSTRUP 1,7 3 1,2 1 0,3 0,1 0,1 0,5
Navicula erifuga L.-B. 2,3 3 2,9 2 0,2 0,2 0,4 1,0 0,3
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Fortsetzung Tab.A-1: 
 

AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN

IndexGew.IndexGew.
Navicula goeppertiana (BL.) H.L.SMITH 3,3 2 3,6 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,9 0,8 0,3 0,4 0,4 1,2 0,2 0,7 0,2
Nav icula gregaria DONKIN 2,5 2 3,5 4 6,3 4,9 3,4 3,1 4,1 3,9 1,4 6,3 11,9 9,1 3,8 4,1 8,0 6,2 2,0 1,3 4,6 5,2 2,2 1,8 1,2 2,7 1,4 0,6 1,0 0,7 2,0 2,6 1,8 1,0 0,8 1,0 3,2 3,0 1,9
Nav icula ignota var. accepta (HUST.) L.-BERT. 1,8 2 0,2 0,2 0,4
Navicula lanceolata (AGARDH) EHR. 2,3 3 3,5 4 10,0 25,1 17,8 27,4 21,6 29,4 15,2 13,6 18,7 20,2 8,6 5,5 14,9 14,7 7,7 8,5 40,8 31,2 27,3 24,0 11,0 19,5 11,9 29,1 13,4 16,9 5,7 5,5 1,0 6,0 9,9 16,5 8,6 13,2 11,4 18,5
Nav icula lenzii HUSTEDT 1,1 4 1,2 2 A 0,6
Navicula longicephala var.  v ilaplanii L.-BERT. & SABATER 0,4
Navicula menisculus SCHUMANN 1,1 5 2,7 2 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 2,2 1,4
Nav icula menisculus var. grunowii L.-B. 2,2 2 2,1 2 0,4 0,2 0,4 0,2 1,2 1,4 0,2
Navicula meniscus 0,6
Nav icula minima GRUNOW 2,6 2,9 2 0,2 2,0 1,0 0,2 0,4 0,3 0,2 1,0 0,6 0,9 0,2 0,2 0,4 1,8 1,8 0,2 1,6 2,5 0,7 0,6 0,4 2,2 1,4 1,4 1,0 0,5 0,6 0,5 0,4
Navicula minuscula var. minuscula GRUNOW 1,1 0,2 0,2 0,2
Navicula molestiformis HUSTEDT 3,1 2 2,9 2 0,2 0,2 0,2
Navicula monoculata HUSTEDT 2,2 4 2,9 2 0,2 0,2
Navicula mutica KÜTZING 2,0 3 2,9 1 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2
Navicula pelliculosa (BREB.) HILSE 2,5 3 0,4
Navicula perminuta GRUNOW 2,3 3 3,4 3 0,8 0,6 0,4
Navicula protracta (GRUN.) CLEVE 2,1 4 2,9 2 0,3 0,1 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2
Nav icula pupula KÜTZING 2,4 2 3,7 5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5
Nav icula radiosa KÜTZING 1,3 4 0,6 3 A 0,6 0,6
Navicula reichardtiana L.-BERT. 2,1 4 2,3 1 B 10,6 5,8 7,1 5,0 3,7 5,2 3,2 6,4 3,2 6,2 1,0 1,5 0,8 1,6 0,2 0,4 0,2 1,6 0,8 1,7 0,7 0,2 0,6 1,6 0,4 1,4 0,2 0,2 1,1 2,6 0,8
Nav icula rhynchocephala KÜTZING 1,7 2 2,3 1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2 1,0
Nav icula saprophila L.-BERT. 3,5 2 2,6 1 8,9 7,1 1,0 2,2 6,9 5,4 5,6 5,1 3,8 2,2 10,3 7,4 5,6 4,3 6,0 5,2 3,0 2,7 8,0 6,1 3,0 2,7 1,4 1,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 13,2 9,8
Nav icula schroeteri MEISTER 0,4 1,0 0,2 1,5 0,2 1,0 1,1 0,4 0,7 1,0 1,6 1,2 1,5 0,2 1,2 1,4 2,0 0,4
Navicula seminulum GRUNOW 3,2 2 3,2 2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 2,0 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4
Navicula slesvicensis GRUNOW 2,0 5 3,0 2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3
Nav icula sp. 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 2,5 0,4 0,3 0,2 2,2 0,6 1,7 0,2 1,3 1,1 0,2 1,0 1,0 2,2 1,8 1,2 1,5 1,2 1,8 1,8 0,8
Navicula subhamulata GRUNOW 1,9 3 2,5 1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2
Navicula subminuscula MANGUIN 3,4 2 3,5 4 0,6 0,8 1,0 0,6 1,6 1,8 1,2 0,8 4,6 2,8 3,8 3,8 10,5 8,5 6,3 3,1 4,4 2,5 6,4 3,4 1,6 0,4 2,2 0,3 0,4 1,0 0,8 1,4 7,7 5,3 5,8 5,0 2,2 1,9
Navicula tripunctata (O.F.MÜLLER) BORY 2,0 3 3,1 3 0,8 1,7 0,8 0,5 0,4 2,0 0,4 1,7 0,6 3,7 0,8 1,4 0,4 1,6 0,2 2,9 0,8 1,9 0,4 1,4 1,7 3,7 3,1 4,0 4,3 2,4 4,7 0,8 1,5 7,3 4,5 2,2 3,3 0,2 3,1
Nav icula triv ialis L.-BERT. 2,7 3 3,3 1 0,7 0,3 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,6 1,4 0,5
Nav icula upsaliensis 0,1 0,2 0,3
Nav icula veneta KÜTZING 3,3 2 3,5 5 0,3 0,2 0,3 0,2 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,8 0,2 0,5 0,2 0,4 0,6 1,1 0,6
Nav icula v iridula (KÜTZ.) EHR. 2,2 4 3,5 4 0,1 0,2 0,6 1,7 0,4 0,5
Nav icula v iridula var. germainii (WALLACE) L.-B. 2,2 4 3,5 4 0,3 0,5 0,3 1,2 0,3 1,0 0,3 1,2 1,0 2,8 1,6 1,2 1,1 0,4 1,5 1,6 1,6 0,8
Nav icula v iridula var. linearis HUSTEDT 2,2 4 3,5 4 0,2
Navicula v iridula var. rostellata (KÜTZ.) CLEVE 2,2 4 3,5 4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Nitzschia acicularis (KÜTZ.) W.SMITH 2,5 2 3,6 5 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 1,3 0,2 0,2 1,8 0,3 1,4 0,4 0,8 14,7 0,2 0,4 0,8 0,2 0,2
Nitzschia amphibia GRUNOW 2,5 2 3,8 5 0,2 0,6 1,3 1,0 0,6 0,4 1,3 0,2 3,4 1,4 0,2 0,2 0,6
Nitzschia angustata GRUNOW 1,3 4 1,9 1 0,2 0,4 1,4 0,3
Nitzschia capitellata HUSTEDT 3,4 2 3,8 5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 1,0 0,5 0,4
Nitzschia clausii HANTZSCH 2,9 4 3,9 2 0,2
Nitzschia communis RABENH. 3,3 3 3,9 2 0,8 1,1
Nitzschia constricta (GREGORY) GRUNOW 2,8 4 3,9 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 4,2 0,1 0,3 0,4 1,2 1,0 0,2 1,5
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Fortsetzung Tab.A-1: 
 

AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN AUT HUN

IndexGew.IndexGew.
Nitzschia dissipata (KÜTZ.) GRUN. 2,0 3 2,4 2 6,7 4,7 7,1 5,9 6,7 4,9 10,4 4,4 19,2 10,8 4,4 5,0 10,8 7,5 6,7 4,6 2,2 0,5 4,4 5,8 1,8 2,0 4,1 3,9 3,2 4,6 4,2 8,1 10,1 6,7 5,7 3,7 6,2 4,3 18,6 11,9
Nitzschia draveillensis COSTE & RICARD 0,6 14,3 10,3 0,4
Nitzschia dubia W.SMITH 2,9 2 0,2 0,1
Nitzschia fonticola GRUNOW 2,1 4 1,9 B 13,0 6,5 7,3 2,5 8,4 4,0 2,4 1,4 3,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,6 1,2 2,4 0,2 0,4 0,6
Nitzschia frustulum (KÜTZ.)GRUN. 2,2 4 3,3 4 0,3 0,5 0,7 0,2 1,4 0,4 0,9 0,8 0,3 0,5 0,9
Nitzschia gracilis HANTSCH 1,3 4 2,5 2 0,2 0,1 1,0 0,6 0,6 5,6 0,2 0,6
Nitzschia heufleriana GRUNOW 2,0 5 3,3 4 0,3 3,1 0,1 0,4 0,2 0,2
Nitzschia hungarica GRUNOW 2,9 4 3,9 3 0,2
Nitzschia incognita 0,4 0,7
Nitzschia inconspicua GRUNOW 2,2 4 3,1 1 0,2 0,4 1,6 0,3 2,8 0,6 0,8 5,7 4,0 2,8 1,2 5,2 4,3 4,0 2,7 3,0 3,2 28,5 5,0 1,0 0,3 0,8 0,6 0,8 1,8 0,9 11,5 5,5 1,4 1,6 5,0 4,4
Nitzschia intermedia HANTZSCH 2,9 2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 1,0 0,4 0,9 0,2
Nitzschia lev idensis (W.SM.) GRUN. 2,9 4 3,7 4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4
Nitzschia liebetruthii 1,4
Nitzschia linearis (AGARDH) W.SMITH 1,9 2 3,4 4 0,4 0,3 0,1 0,5 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 1,2 0,4 0,6 1,5
Nitzschia linearis var. subtilis (GRUNOV) HUSTEDT 3,9 3 0,2 0,2 2,0 0,8
Nitzschia microcephala GRUNOW 2,5 2 3,9 3 1,5 1,7 1,0 2,1 1,0 3,1 0,4 1,7 1,7 1,9 3,0 0,9 1,4 1,6 2,9
Nitzschia palea (KÜTZ.) W.SMITH 3,4 2 3,3 3 3,0 1,0 1,0 1,5 1,2 0,4 0,2 0,8 1,2 0,2 1,4 0,4 1,0 0,8 2,0 1,0 0,4 0,2 1,7 0,2 2,7 3,3 1,1 2,6 1,6 4,2 3,0 10,1 7,1 2,2 1,9 6,4 2,8 2,2 1,7
Nitzschia paleacea GRUNOW 2,7 3 2,3 2 1,6 2,4 2,6 2,5 4,1 2,1 1,0 0,8 1,7 0,4 1,9 0,9 0,4 0,2 1,0 0,6 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 0,6 2,8 2,6 0,9 0,2 0,6 0,2
Nitzschia pumila HUSTEDT 0,8 0,8 0,2 0,2
Nitzschia pusilla GRUNOW 2,4 3 2,7 2 0,6 0,5 0,2 0,6 0,5 0,4 0,8 1,0 0,2 0,4
Nitzschia recta HANTZSCH 1,5 2 3,0 3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 2,8 1,8 0,2 0,5
Nitzschia sigma (KÜTZ.) W.SMITH 2,9 4 2,9 2 0,2
Nitzschia sigmoidea (NITZSCH) W.SMITH 2,1 4 3,8 4 0,1 0,4 0,2
Nitzschia sinuata (THWAITES?) GRUN. 1,8 0,1
Nitzschia sociabilis HUSTEDT 2,1 4 2,8 1 0,2 0,4 0,2 0,6 1,6 0,3 0,2 0,6 1,2 0,5 0,4 2,4 0,6 2,0 0,2 0,6 0,8 0,4 0,8 1,1 0,6 0,8 1,0 2,4 3,4 2,2 0,6 0,2 1,0 1,8 0,9 0,4
Nitzschia solita HUSTEDT 3,4 2 0,3 0,2 0,6 0,9 0,3 0,5 0,8 0,8
Nitzschia sp. 3,7 0,2 2,9 0,4 1,7 0,2 2,1 0,2 3,1 1,8 0,6 1,3 2,9 0,4 0,4 1,4 1,0 1,2 1,0 0,6 2,4 1,2 0,6 6,3 0,8 1,8 1,8 2,3
Nitzschia subacicularis (HUSTEDT) 2,0 3 2,9 0,4 0,2 0,6 0,8
Nitzschia supralitorea L.-BERT. 2,7 3 2,9 4 0,2
Nitzschia tryblionella HANTZSCH 2,4 4 3,8 4 0,2
Nitzschia tubicola GRUNOW 2,1 4 3,4 2 0,7 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8
Nitzschia wuellerstorffii L.-BERT. 2,1 4 0,2
Pinnularia borealis EHR. 1,4 3 1,9 1 A 0,1 0,2
Pinnularia microstauron (EHR.) CLEVE 1,0 B 0,2
Pinnularia sinistra KRAMMER 0,2
Pinnularia sp. 0,4
Reimeria uniseriata 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 1,0 1,0 1,8
Rhoicosphenia abbrev iata (AG.) L.-BERT. 2,1 4 2,9 2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,8 3,2 3,7 4,1 3,3 4,2 5,3 14,9 3,2 0,4 0,9 4,7 3,2 0,4 0,2 1,5
Stauroneis smithii GRUNOW 1,5 2 3,3 2 0,1
Stauroneis sp. 0,1
Stauroneis thermicola (PETERSEN) LUND 1,4 3 1,8 0,2
Surirella angusta KÜTZING 2,2 2 3,7 3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,9 0,2
Surirella brebissonii KRAM.& L.-BERT. 2,5 2 3,6 5 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 1,0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 1,2 0,3
Surirella minuta BREB. 2,4 3 3,8 3 0,3 0,4 1,1 1,2 1,2 0,2 0,8 0,6 1,2 1,0 1,0 0,5 0,4

Summe der gezählten Kieselalgenindividuen: 508 721 506 827 509 717 501 653 504 776 523 780 502 901 496 715 505 911 502 840 502 706 512 718 506 675 505 506 503 818 506 776 501 737 500 480
Taxazahl Kieselalgen: 32 50 40 53 38 58 38 53 38 46 30 49 48 71 36 47 40 51 41 67 36 55 49 62 50 52 66 76 63 82 48 53 81 66 42 41
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