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3 Ergebnisse / Eredmények 

3.1 Hydrologische Bedingungen / Hidrológiai viszonyok 

Während im Fall des Raab Survey 2009 die 

Wasserführung an einigen Stationen doppelt 

so hoch war wie der langjährige Mittelwert, 

lagen die Abflussmengen im Rahmen der Un-

tersuchungen von RaabSTAT 2019 im Bereich 

des mittleren jährlichen Niedrigwassers einer 

Langzeitreihe. Demnach waren die Abflüsse 

der Raab im Jahr 2009 zum Zeitpunkt der Pro-

benahme bis zu 6-mal höher als im Jahr 2019. 

Diese Differenz bedeutet, dass einerseits ein 

deutlich höheres Verdünnungspotenzial für 

punktuelle Einträge durch den Vorfluter im 

Jahr 2009 besteht und andererseits deutlich 

höhere Auswirkungen durch diffuse Einträge 

zu erwarten sind. Insbesondere für das Jahr 

2019 weist die Raab aufgrund des sehr gerin-

gen Abflusses ein minimales Verdünnungspo-

tenzial auf, so dass die Auswirkungen von Ein-

leitungen aus Punktquellen auf die 

Konzentrationen im Gewässer im Vergleich 

zur Situation im Jahr 2009 deutlich höher 

sind. 

Vergleiche von stoffspezifischen Immissions-

konzentrationen sowie Vergleiche von Frach-

ten an Pegeln sind nur unter diesem Gesichts-

punkt zu sehen, so dass ein direkter Vergleich 

(z.B. der Auswirkungen von Punktquellenein-

leitungen auf den Gewässerzustand) zwi-

schen den beiden Momentaufnahmen nicht 

möglich ist. 

Míg a 2009-es Rába felmérés idején néhány 

állomáson a vízhozam kétszerese volt a sok-

éves középvízhozamnak, a 2019-es felmérés 

idején a vízhozamok az átlagos éves kisvízho-

zam tartományában voltak. A vízhozam a 

2009-es Rába felmérés idején 6-szor nagyobb 

volt, mint 2019-ben. 

Ez a különbség azt jelenti, hogy egyrészt a 

befogadó víztest 2009-ben lényegesen na-

gyobb hígítási potenciállal bírt a pontforrá-

sok kibocsátásai számára, másrészt a na-

gyobb vízhozammal érkező diffúz terhelések 

hatásai lényegesen nagyobb mértékben érvé-

nyesülnek. 2019-ben a Rába minimális hígí-

tási potenciállal rendelkezett az alacsony 

vízhozamok következtében, ami azt jelenti, 

hogy a pontforrások által kibocsátott terhe-

lések hatása, súlya a koncentráció értékek 

alakulására lényegesen megnőtt a 2009-es 

helyzethez képest. 

A két vizsgált évben mért anyagspecifikus im-

missziós koncentrációk összehasonlítása, va-

lamint a folyó mérőállomásain mért terhelé-

sének összehasonlítása csak a fentiek szem 

előtt tartásával hajtható végre, ami azt je-

lenti, hogy a közvetlen összehasonlítás (pl. a 

pontforrás-kibocsátásoknak víztest állapo-

tára gyakorolt hatása) a két pillanatfelvétel 

között nem lehetséges. 

 

 

3.2 Physikalisch-Chemische Untersuchungen / Fizikai-kémiai vizsgálatok 

In diesem Kapitel werden gemessene Kon-

zentrationsverläufe der Raab und Emissions-

frachten von untersuchten kommunalen und 

industriellen Einleitern nur für ausgewählte, 

aussagekräftige Parameter dargestellt, die 

repräsentativ für eine Vielzahl der in diesem 

Ebben a fejezetben a Rába koncentráció-di-

agramjait és a vizsgált települési és ipari ki-

bocsátók koncentráció-diagramjait csak a ki-

választott, legfontosabb paraméterekre 
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Untersuchungsprogramm untersuchten Para-

meter sind. 

Eine Beschreibung aller gemessenen Parame-

ter ist in den jeweiligen nationalen Berichten 

verfügbar. 

Die folgenden acht Diagramme geben einen 

Überblick über die gemessenen Konzentrati-

onen in der Raab im Jahr 2019 (blaue Linie) 

im Vergleich zu den Analysewerten im Jahr 

2009 (grau gestrichelte Linie) und den gemes-

senen Konzentrationen in den Zubringern, 

die als grüne Dreiecke dargestellt sind. Die 

Einheiten der Konzentrationen sind auf der 

linken Ordinate (y-Achse) dargestellt. Die auf 

Basis von Tagesabflüssen berechneten Frach-

ten von industriellen oder kommunalen Klär-

anlagen werden durch Balken dargestellt, die 

entsprechenden Einheiten sind in der rechten 

Ordinate angegeben. 

Die x-Achse stellt von links nach rechts die 

Flusskilometer der Raab dar, beginnend bei 

Arzberg in Österreich (302,697 km) bis zur 

Probenahmestelle in Győr in Ungarn (0,716 

km), wo die Raab kurz darauf in die Donau 

mündet. 

mutatjuk be, amelyek a leginkább reprezen-

tatívak a vizsgálati programban mért számos 

paraméter közül. 

Az összes mért paraméter leírása megtalál-

ható a megfelelő nemzeti jelentésekben. 

Az alábbi nyolc ábra áttekintést nyújt a Rába 

2019-ben mért koncentrációiról (kék vonal) a 

2009-es analitikai értékekhez képest (szürke, 

szaggatott vonal), és a mellékfolyókban (zöld 

háromszög) mért koncentrációkról. A kon-

centrációk mértékegységeit a bal ordinátá-

ban (y-tengely) mutatjuk be. Az ipari vagy te-

lepülési szennyvíztisztító telepek napi 

kibocsátás alapján számított terhelését osz-

lopokkal szemléltetjük, a megfelelő egysége-

ket a jobb tengely mutatja. 

Balról jobbra az x-tengely a Rába folyamkilo-

méterét jelöli, az ausztriai Arzberg közelétől 

(302,697 km) egészen a magyarországi győri 

mintavételi helyig (0,716 km),ahonnan nincs 

messze a torkolat, ahol a Rába a Mosoni-Du-

nába folyik. 

 

 

3.2.1 Allgemein phys.-chem. Parameter / Általános fizikai-kémiai paraméterek 

Im Projekt RaabSTAT wurden folgende allge-

mein physikalisch-chemische Parameter un-

tersucht: Wassertemperatur, pH-Wert, 

elektr. Leitfähigkeit, Sauerstoffkonzentra-

tion, Sauerstoffsättigung und Oberflächen-

spannung. Während die ermittelten Konzent-

rationsverläufe von Wassertemperatur und 

pH-Wert eher unscheinbar waren, folgte der 

Verlauf der elektrischen Leitfähigkeit dem 

der Natrium- und Chlorid-Konzentrationen. 

Die beiden letztgenannten Parameter sind in 

Abschnitt 3.2.2 dargestellt. Hier wird der 

Verlauf der Oberflächenspannung entlang 

der Raab, sowie die dazu gemessenen Werte 

Az ebben a programban vizsgált általános fi-

zikai és kémiai paraméterek a vízhőmérsék-

let, a pH, az elektromos vezetőképesség, az 

oxigénkoncentráció, az oxigéntelítettség és a 

felületi feszültség. Míg a vízhőmérséklet és 

pH-érték görbék lefutása nem mutatott fel-

tűnő trendet, az elektromos vezetőképesség 

alakulása elsősorban a nátrium- és klorid-

koncentrációját követi. Az utóbbi két para-

métert a 3.2.2 fejezet szemlélteti. Az aláb-

biakban a felületi feszültség alakulását mu-

tatjuk be a Rába és a vizsgált kibocsátások 

mentén. 
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im Ablauf der untersuchten Einleiter darge-

stellt. 

 

3.2.1.1 Oberflächenspannung / Felületi feszültség 

  

Abbildung/Ábra 1: Oberflächenspannung entlang des gesamten Abschnitts der Raab / Felületi feszültség alakulása 
a Rába hossz-szelvénye mentén 

Auf der österreichischen Seite der Raab lagen 

die gemessenen Werte der Oberflächenspan-

nung bei etwa 72 mN/m und damit in der 

gleichen Größenordnung wie bei der Untersu-

chung von 2009. Die Werte im Ablauf der ös-

terreichischen Einleiter waren nicht signifi-

kant niedriger (69,5 mN/m bis 72,6 mN/m). 

Im Vergleich zu 2009 sind die deutlich besse-

ren Ergebnisse in den Abwässern der Leder-

fabriken erwähnenswert. Während 2009 die 

Werte zwischen 55,9 mN/m und 61,1 mN/m 

lagen, wurden in der aktuellen Erhebung 

Werte um 72 mN/m gemessen, womit sie 

wieder in derselben Größenordnung wie die 

Immissionsproben lagen.  

A Rába osztrák oldalán a felületi feszültség 

mért értéke 72 mN/m körüli volt, ugyanab-

ban a tartományban mozgott, mint a 2009-es 

vizsgálat során. Az osztrák szennyvízkibocsá-

tók értékei nem voltak szignifikánsan alacso-

nyabbak (69,5 mN/m - 72,6 mN/m). Érdemes 

megemlíteni, hogy a 2009-es értékekhez ké-

pest a bőrgyárak szennyvizei lényegesen jobb 

eredményeket mutattak. Míg 2009-ben az ér-

tékek 55,9 mN/m és 61,1 mN/m között vol-

tak, addig a jelenlegi felmérés értékei 72 

mN/m körül alakultak, tehát ugyanabban a 

tartományban, mint az immissziós mintáké. 

A határt átlépve Alsószölnök és a csörötneki 

közúti híd mintavételi helyszínek között je-

lentős csökkenést mértünk 72 mN/m-ről 69,3 

mN/m-re, ami részben a Lapincs hatásának 



   

30 

 

Zwischen den Messstellen „Alsószölnök“ und 

„Straßenbrücke in Csörötnek“ wurde ein sig-

nifikanter Abfall von 72 mN/m auf 69,3 

mN/m gemessen, der zum Teil auf den Zu-

sammenfluss mit der Lafnitz zurückzuführen 

ist, die zum Zeitpunkt der Probenahme eine 

Oberflächenspannung von 69,8 mN/m und ei-

nen 3-mal höheren Abfluss als die Raab auf-

wies. 

Bis zur nächsten Station „Körmend“ kam es 

wieder zu einem deutlichen Anstieg auf 72,3 

mN/m. Im weiteren Flussverlauf der ungari-

schen Seite schwankte die Oberflächenspan-

nung zwischen 70,9 mN/m und 73,7 mN/m. 

tudható be, amely felületi feszültsége 69,8 

mN/m és háromszor nagyobb volt a vízho-

zama a mintavétel időpontjában, mint a Rá-

báé. 

A következő mintavételi pontig (Körmend) a 

felületi feszültség ismét növekedett 72,3 

mN/m-re, majd a továbbiakban 70,9 mN/m 

és 73,7 mN/m között alakult. 

 

 

3.2.2 Grundlegende Parameter / Alapparaméterek 

Diese Gruppe umfasst verschiedene Parame-

ter für die Bestimmung der Wasserhärte (z.B. 

Karbonathärte, Säurebindungsvermögen), 

anorganische Anionen (wie Chlorid und Sul-

fat) und Alkali- und Erdalkalimetalle (wie 

Natrium, Calcium, Kalium und Magnesium). 

Während bei den Wasserhärteparametern 

und bei den Alkali- und Erdalkalimetallen 

(mit Ausnahme von Natrium) keine auffälli-

gen Werte und keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Untersuchungen 2009 

und 2019 festgestellt wurden, ist bei den an-

organischen Anionen (wie Chlorid, Sulfat) 

und auch bei Natrium ein Einfluss der Leder-

fabriken auf die Immissionskonzentration der 

Raab erkennbar. Daher werden im Folgenden 

die Daten für Chlorid und Natrium darge-

stellt. 

Ennek a csoportnak a paraméterei közé tar-

tozik a vízkeménység (pl. karbonátkemény-

ség, savmegkötő képesség), szervetlen anio-

nok (például klorid és szulfát), valamint 

alkáli- és alkáliföldfémek (például nátrium, 

kalcium, kálium és magnézium). 

Míg a vízkeménységi paraméterek, valamint 

az alkáli- és alkáliföldfémek (a nátrium kivé-

telével) esetében nincsenek feltűnő értékek 

és nem mutattunk ki szignifikáns különbsége-

ket a 2009-es és 2019-es vizsgálat között, a 

szervetlen anionok (pl. klorid, szulfát) és a 

nátrium esetében felismerhető a bőrgyárak 

hatása a koncentrációkra. Ezért a kloridra és 

a nátriumra vonatkozó adatokat az alábbiak-

ban bemutatjuk. 
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3.2.2.1 Chlorid und Natrium / Klorid és Nátrium 

 

Abbildung/Ábra 2: Chlorid-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten Abschnitts der Raab / Klorid 
koncentráció és kibocsátás a Rába teljes hossz-szelvénye mentén 

Im Oberlauf der Raab lag die Chlorid-Immis-

sionskonzentration im Bereich von 14 mg/l 

bis 22 mg/l. Nach der Einleitung der ersten 

Lederfabrik Schmidt Wollsdorf wurde ein sig-

nifikanter Anstieg der Chlorid-Konzentration 

auf etwa 167 mg/l festgestellt. Diesem star-

ken Anstieg folgt bis zur nächsten Station ein 

steiler Abfall auf ca. 106 mg/l, so dass sich 

der hohe Konzentrationswert (ca. 1000 Meter 

stromabwärts Schmidt Wollsdorf) zum Teil 

dadurch erklären lässt, dass diese Messsta-

tion noch in der Abwasserfahne der Lederfab-

rik liegt.  

Im weiteren Flussverlauf auf österreichischer 

Seite schwankte die Konzentration mehr oder 

weniger um 100 mg/l. Zwischen den Mess-

stellen „Wehr bei Szentgotthárd“ und „Stra-

ßenbrücke in Csörötnek“ wurde ein deutli-

cher Abfall der Immissionskonzentration auf 

48 mg/l gemessen. Dieser Konzentrationsab-

fall ist auf den Zusammenfluss mit der Lafnitz 

A Rába felső folyásán a klorid koncentrációja 

14 mg/l és 22 mg/l között mozgott. Az első 

bőrgyár, a Schmidt Wollsdorf kibocsátása 

alatt a klorid koncentráció jelentősen növe-

kedett (167 mg/l). Ezt a meredek növekedést 

egy meredek esés követi a következő minta-

vételi helyig, kb. 106 mg/l-ig, így a magas 

koncentrációérték (Schmidt Wollsdorftól fo-

lyásirányban lefelé kb. 1000 méterre) rész-

ben azzal magyarázható, hogy ez a mintavé-

teli pont még a bőrgyár szennyvízcsóvájában 

található. A továbbiakban a koncentráció 100 

mg/l körül mozgott. A „szentgotthárdi duz-

zasztó” és a „csörötneki közúti híd” mintavé-

teli pontok között a koncentráció jelentős 

csökkenését mértük (48 mg/l). Ez a koncent-

rációcsökkenés a Lapinccsal való összefolyás-

nak tudható be, amely egyrészt egyértel-

műen alacsonyabb klorid-koncentrációt 

mutatott (kb. 38 mg/l), másrészt pedig há-
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zurückzuführen, die einerseits eine deutlich 

niedrigere Chloridkonzentration von ca. 38 

mg/l aufwies, und andererseits mit einem 3-

fach höheren Abfluss bei Szentgotthárd zum 

Zeitpunkt der Probenahme (Lafnitz: 5,2 

m3/s; Raab: 1,8 m3/s) ein hohes Verdün-

nungspotential für die Raab aufwies. Im wei-

teren Flussverlauf blieb die Konzentration 

zwischen 40 und 50 mg/l relativ stabil und 

stieg nur geringfügig auf 57 mg/l bei Győr.  

Die höchsten Werte der Emissionsfrachten 

(2546 kg/d bis 8725 kg/d) wurden in den Ein-

leitungen der drei Lederfabriken gemessen, 

in denen gesalzene Häute verarbeitet wer-

den. Im Vergleich zu 2009 war jedoch in der 

Untersuchung 2019 die Summe der Chlorid-

frachten, die von den Lederfabriken emit-

tiert wurden, um 8 % niedriger. Während für 

Schmidt Wollsdorf und Boxmark Jennersdorf 

im Jahr 2019 höhere Chloridfrachten berech-

net wurden, wurde für Boxmark Feldbach 

eine signifikante Reduktion auf ein Drittel 

des Wertes von 2009 ermittelt (von 7676 auf 

2546 kg/d).  

Die Immissionskonzentrationen für Chlorid 

(auch für die elektrische Leitfähigkeit, Nat-

rium und Sulfat) waren (insbesondere nach 

der Einleitung der ersten Lederfabrik 

Schmidt Wollsdorf) in der Momentaufnahme 

2019 höher als 2009. Trotz vergleichbarer 

Emissionen aus Punktquellen ist dieser An-

stieg vor allem auf einen geringeren Abfluss 

der Raab im Jahr 2019 zurückzuführen. 

Umgekehrt wurden am Pegel Neumarkt (nahe 

der österreichisch-ungarischen Grenze) im 

Jahr 2009 deutlich höhere Immissionsfrach-

ten, als im Jahr 2019 berechnet, was offen-

sichtlich auf erhöhte diffuse Emissionen im 

Jahr 2009 zurückzuführen ist. 

Die österreichische Qualitätszielverordnung 

Ökologie (QZV Ökologie) sieht für Chlorid ei-

nen generellen Grenzwert von 150 mg/l für 

romszor nagyobb volt a vízhozama a minta-

vétel idején, mint a Rábáé (Lapincs: 5,2 

m3/s; Rába: 1,8 m3/s). A továbbiakban a kon-

centráció meglehetősen stabilan 40 és 50 

mg/l között maradt, és csak minimális növe-

kedést mutatott Győrnél (57 mg/l). 

A legmagasabb kibocsátási értékeket (2546 

kg/nap - 8725 kg/nap) a három bőrgyár 

szennyvizében mértük, ahol sózott bőröket 

dolgoznak fel. A 2019-es vizsgálat során a 

bőrgyárak által kibocsátott kloridterhelések 

összege 8% -kal alacsonyabbnak bizonyult a 

2009-es értékhez képest. Míg Schmidt 

Wollsdorf és Boxmark Jennersdorf esetében 

2019-ben magasabb klorid-emissziós terhelés 

volt jellemző, a Boxmark Feldbach esetében 

a kibocsátás 2019-ben a 2009 évi érték egy-

harmadára csökkent (7676 kg/nap-ról 2546 

kg/nap-ra). A klorid (valamint az elektromos 

vezetőképesség, a nátrium és a szulfát) kon-

centrációja (különösen az első bőrgyár, 

Schmidt Wollsdorf kibocsátása alatt) maga-

sabb volt a 2019-es felmérésben, mint 2009-

ben. A pontforrásokból származó összehason-

lítható kibocsátás ellenére ezt a növekedést 

elsősorban 2019-ben a Rába alacsonyabb víz-

hozama okozta. Ezzel szemben a Neumarkt 

mintavételi ponton (az osztrák-magyar határ 

közelében) 2009-ben lényegesen magasabb 

immissziós terhelést kaptak 2019-hez képest, 

ami nyilvánvalóan a 2009-es megnövekedett 

diffúz emissziók következménye. 

Az osztrák vízminőségi célkitűzésről szóló 

rendelet - A felszíni vizek ökológiai állapota 

(QZVO Ecology) az összes osztrák folyóra 150 

mg/l általános határértéket ír elő a klorid te-

kintetében. Ez a határérték legalább 12 mé-

rés átlagos éves koncentrációjára alkalmaz-

ható. A határértéket egyszer túllépték a 

Schmidt Wollsdorf irányától 1000 méterre ta-

lálható állomáson, de a fent leírtak szerint ez 

az állomás továbbra is a bőrgyár szennyvíz-

csóvájában található. 
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alle österreichischen Fließgewässer vor. Die-

ser Grenzwert ist auf die mittlere, jährliche 

Konzentration, basierend auf mindestens 12 

Einzelmessungen, anzuwenden. Der Grenz-

wert wurde an der an der 1000 Meter unter-

halb von Schmidt Wollsdorf gelegenen Sta-

tion einmal überschritten. Wie wie oben 

beschrieben, liegt diese Station jedoch in der 

Abwasserfahne der Lederfabrik.  

Ein Vergleich der Datensätze der Probenah-

mestellen der Jahre 2009 und 2019 zeigt, 

dass die Chloridkonzentration im Jahr 2019 

im gesamten ungarischen Abschnitt der Raab 

höher war als im Jahr 2009. 

A magyarországi szakaszon 2009-es és 2019-

es megfigyelő állomások adatsorainak össze-

hasonlítása azt mutatja, hogy a klorid-kon-

centráció 2019-ben a Rába teljes magyaror-

szági szakaszán magasabb volt, mint 2009-

ben. 2009-ben a jó állapotnak megfelelő klo-

rid-koncentráció minden megfigyelési ponton 

jellemzőek voltak, míg 2019-ben ezt csak a 

Rába Szentgotthárd alatti szakaszain sikerült 

elérni. 
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Abbildung/Ábra 3: Natrium-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten Abschnitts der Raab / Nátrium 
koncentráció és terhelés a Rába teljes hossz-szelvénye mentén 

Der Konzentrationsverlauf von Natrium folgt 

weitgehend jenem von Chlorid. Während im 

Oberlauf die Natriumkonzentration im Be-

reich von etwa 10 mg/l lag, verursachte die 

Einleitung der Lederfabrik Schmidt Wollsdorf 

einen signifikanten Anstieg auf etwa 120 

mg/l. In der Folge sank (wie bei Chlorid) die 

Natriumkonzentration bis zur nächsten Sta-

tion deutlich auf ca. 71 mg/l ab, so dass der 

hohe Konzentrationswert (ca. 1000 Meter 

stromabwärts Schmidt Wollsdorf) teilweise 

dadurch erklärt werden kann, dass diese Pro-

benahmestelle in der Abwasserfahne der Le-

derfabrik liegt. 

Im weiteren Flussverlauf auf der österreichi-

schen Seite schwankte die Konzentration 

mehr oder weniger um 70 mg/l, wobei (in ge-

ringerem Ausmaß) auch Konzentrationserhö-

hungen bei den beiden anderen Lederfabri-

ken (Boxmark Feldbach und Boxmark 

Jennersdorf) festgestellt wurden. Auf der un-

garischen Seite sank nach der Einmündung 

A nátrium esetében a koncentráció lefutása 

követi a kloridét. Míg a felső szakaszon a nát-

rium koncentrációja körülbelül 10 mg/l volt, 

addig a Schmidt Wollsdorf bőrgyár kibocsá-

tása jelentős növekedést okozott (kb.120 

mg/l). Ezt követően (csakúgy, mint a klorid) 

a nátrium koncentráció a következő mintavé-

teli pontig meredeken, kb. 71 mg/l-re csök-

kent, így a magas koncentrációérték (kb. 

1000 méterre a Schmidt Wollsdorf irányától 

lefelé) részben azzal magyarázható, hogy ez 

a monitoring pont még mindig a bőrgyár 

szennyvízcsóvájában található. Az osztrák ol-

dalon a továbbiakban a koncentráció nagyjá-

ból 70 mg/l körül ingadozott, viszont kisebb 

mértékben mindkét bőrgyár (Boxmark 

Feldbach és Boxmark Jennersdorf) kibocsá-

tása után növekedett. A magyar oldalon a 

Lapinccsal való összefolyás után a csörötneki 

mintavételi pontra a koncentráció értéke je-

lentősen, körülbelül 45 mg/l-re csökkent. Ez 

a koncentráció csökkenés ismét a Lapinccsal 
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der Lafnitz der Konzentrationswert signifi-

kant auf etwa 45 mg/l an der Station „Stra-

ßenbrücke in Csörötnek“. Dieser Konzentra-

tionsrückgang ist wiederum auf den 

Zusammenfluss mit der Lafnitz zurückzufüh-

ren, mit einer Natriumkonzentration von ca. 

49 mg/l und einem 3-mal höheren Abfluss als 

die Raab zum Zeitpunkt der Probenahme. Im 

weiteren Flussverlauf blieb die Natriumkon-

zentration knapp unter 40 mg/l und zeigte ei-

nen leichten Anstieg auf 49 mg/l bei Győr.  

Ähnlich wie bei Chlorid und der elektrischen 

Leitfähigkeit war bei dieser Momentauf-

nahme auch der Anstieg der Natriumkonzent-

ration nach der Einleitung der Lederfabrik 

Schmidt Wollsdorf wesentlich ausgeprägter 

als bei der Untersuchung 2009. Bei vergleich-

barer Einleitemenge und Natriumkonzentra-

tion im Abwasser ist dieser Anstieg wiederum 

allein auf einen deutlich (etwa 6-mal) gerin-

geren Abfluss der Raab im Jahr 2019 im Ver-

gleich zu 2009 zurückzuführen. 

Die berechneten Emissionsfrachten der drei 

Lederfabriken lagen zwischen ca. 3000 kg/d 

und 6300 kg/d. Während die Natriumfracht 

im Abfluss der Lederfabrik Schmidt Wollsdorf 

(6300 kg/d) deutlich über jener von 2009 

(4300 kg/d) lag, wurde für Boxmark Feldbach 

(3000 kg/d) nur etwa die Hälfte des Wertes 

von 2009 berechnet (ca. 6400 kg/d).  

Auch wenn es auf österreichischer Seite kei-

nen wesentlichen Unterschied in der Gesam-

temissionsfracht zwischen der Untersuchung 

2019 und 2009 gab, wurde für 2019 eine deut-

lich geringere Immissionsfracht am Pegel 

Neumarkt (nahe der österreichisch-ungari-

schen Grenze) berechnet. Dies ist auf einen 

6-mal höheren Abfluss und damit verbunde-

nen höheren Natriumeintrag durch diffuse 

Quellen im Jahr 2009 zurückzuführen. 

In Österreich und in Ungarn sind keine Grenz-

werte für Natriumkonzentration in Oberflä-

chengewässern definiert. 

való összefolyásnak tudható be, amelynek 

nátriumkoncentrációja körülbelül 49 mg/l 

volt és háromszor nagyobb hozammal rendel-

kezett, mint a Rába a mintavétel időpontjá-

ban. A továbbiakban a nátrium koncentráció 

40 mg/l alatt maradt, majd Győrnél kissé 

megnövekedett 49 mg/l-re. 

A kloridhoz és az elektromos vezetőképesség-

hez hasonlóan, ennek a felmérésnek az ide-

jén a nátrium koncentráció növekedése a 

Schmidt Wollsdorf bőrgyár kibocsátása után 

sokkal hangsúlyosabb volt, mint a 2009-es 

vizsgálatban. Összehasonlítva a vízhozamo-

kat és nátriumkoncentrációkat a szennyvíz-

ben, ez a növekedés ismét kizárólag a Rába 

2019-ben eltérő (körülbelül hatszor kisebb) 

hozamának tudható be 2009-hez képest. 

A három bőrgyár számított kibocsátási terhe-

lése körülbelül 3000 kg/nap és 6300 kg/nap 

között van. Míg a Schmidt Wollsdorf bőrgyár 

kibocsátott nátrium terhelése (6300 kg/nap) 

jóval meghaladta a 2009-es értéket (4300 

kg/nap), a Boxmark Feldbach esetében (3000 

kg/nap) a számított érték a 2009-es fele volt 

(kb. 6400 kg/nap). 

Annak ellenére, hogy az osztrák oldalon a 

2019-es és a 2009-es vizsgálat között nem 

volt számottevő különbség, Neumarkt mita-

vételi pontnál (az osztrák magyar határ köze-

lében) szignifikánsan alacsonyabb immissziós 

terhelést számoltak 2019-re. Ennek oka a 

2009-ben mért hatszor nagyobb vízhozam és 

az ehhez kapcsolódó diffúz forrásokból szár-

mazó magasabb nátrium-bevitel. 

Ausztriában és Magyarországon nincs előírva 

nátrium-koncentráció határérték a felszíni 

vizekre. 
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3.2.3 Organische Schadstoffe / Szerves szennyezők 

Der Gehalt an organischen Schadstoffen 

wurde anhand repräsentativer Parameter wie 

gelöster organischer Kohlenstoff (DOC), bio-

chemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) und che-

mischer Sauerstoffbedarf (CSB) gemessen. 

A szerves szennyező anyagok jelenlétét olyan 

jellemző paraméterek alapján mértük, mint 

az oldott szerves szén (DOC), a biokémiai oxi-

génigény (BOI5) és a kémiai oxigénigény 

(KOI). 

 

3.2.3.1 Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) / Biokémiai oxigénigény (BOI5) 

 

Abbildung/Ábra 4: Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten 
Abschnitts der Raab / Biokémiai oxigénigény (BOI5) és terhelés a Rába teljes hossz-szelvénye mentén 

Im österreichischen Teil der Raab schwankte 

die Konzentration des biochemischen Sauer-

stoffbedarfs (BSB5) zwischen 1,2 mg O2/l und 

3,8 mg O2/l. Auf der ungarischen Seite lag die 

analytische Bestimmungsgrenze bei 2 mg O2/l 

und die Konzentration schwankte zwischen 

unterhalb der Bestimmungsgrenze (in der 

Grafik dargestellt mit 1 mg O2/l, was der 

Hälfte der Bestimmungsgrenze entspricht) 

A Rába osztrák részén a biokémiai oxigén-

igény (BOI5) koncentrációja 1,2 mg O2/l és 

3,8 mg O2/l között ingadozott. A magyar ol-

dalon az analitikai módszer méréshatára 2 

mg O2/l volt és a koncentráció a méréshatár 

alatt (1 mg O2/l-vel illusztrálva, ami a mérés-

határ fele) és 4 mg O2/l között ingadozott. 

Legnagyobb terhelést a szombathelyi szenny-

víztisztító telep kibocsátása jelentette (63 

kg/nap), amelynek közvetlen befogadója a 

Rába mellékfolyója, a Sorok-Perint. A Rába 



   

37 

 

und 4 mg O2/l. Die Konzentrationen der un-

tersuchten Zubringer lagen ebenfalls im Be-

reich von 4 mg O2/l. 

Die höchste Emissionsfracht wurde für die 

Kläranlage Szombathely (63 kg/d) ermittelt, 

die in den Sorok-Perint, einem Zufbringer der 

Raab, einleitet. Die höchsten Emissionsfrach-

ten, die direkt in die Raab eingeleitet wer-

den, wurden für die Kläranlagen Sárvár (33 

kg/d) und ARA Feldbach-Raabau (24 kg/d) 

berechnet. 

Für die österreichische Seite konnte eine sig-

nifikante Reduktion der BSB5-Emissionen aus 

Punktquellen zwischen den beiden Einzelpro-

benahmeereignissen 2009 und 2019 festge-

stellt werden (von ca. 191,3 kg/d auf 57,6 

kg/d). Während die Emissionen der kommu-

nalen Kläranlagen mehr oder weniger gleich-

blieben, sind die Verringerungen der organi-

schen Schadstofffrachten vor allem auf eine 

deutliche Reduktion der Einleitungen der 

drei Lederfabriken zurückzuführen. Diese re-

duzierten Emissionsfrachten sind ein Grund 

dafür, dass die Immissionskonzentrationen 

im Jahr 2019 trotz eines deutlich geringeren 

Abflusses in der gleichen Größenordnung wie 

2009 liegen. Das Diagramm zeigt keine di-

rekte Korrelation zwischen den Emissions-

frachten der untersuchten kommunalen und 

industriellen Einleiter und den Immissions-

konzentrationen in der Raab.  

Am Pegel Neumarkt (nahe der österreichisch-

ungarischen Grenze) wurde wie bei vielen an-

deren Parametern für BSB5 eine deutlich ge-

ringere Immissionsfracht im Jahr 2019 be-

rechnet. Neben reduzierten 

Emissionsfrachten auf österreichischer Seite 

ist dies vor allem auf einen 6-mal höheren 

Abfluss und damit verbundene höhere diffuse 

Einträge im Jahr 2009 zurückzuführen. 

Die gemessene BSB5-Konzentration betrug in 

Neumarkt 3,8 mg/l. Dieser Wert wurde durch 

die ungarische Vergleichsmessung von 4,0 

legnagyobb közvetlen terhelése a sárvári 

szennyvíztisztító telep (33 kg/nap) és az ARA 

Feldbach-Raabau (24 kg/nap) szennyvíztisz-

tító telep kibocsátásából adódott. 

Az osztrák oldalon a BOI5 terhelésben a 2009 

és 2019 mintavételi időpont között jelentős 

csökkenés mutatható ki (191.3 kg/nap-ról 

57,6 kg/nap). Mivel a települési szennyvíz-

tisztítók kibocsátásai nagyjából változatla-

nok maradtak, a szerves szennyező anyagok 

terhelésének csökkenése elsősorban a három 

bőrgyár kibocsátása jelentős csökkenésének 

tudható be.  Az alacsonyabb kibocsátási ter-

helés az egyik oka annak, hogy a 2019-es kon-

centrációk ugyanolyan nagyságrendűek, mint 

2009-ben, annak ellenére, hogy a 2019-es 

mérés jelentősen alacsonyabb vízhozam mel-

lett történt.  

A diagram azonban nem mutat közvetlen ösz-

szefüggést a vizsgált települési és ipari kibo-

csátók emissziós terhelései és a Rába immisz-

sziós koncentrációi között. 

A Neumarkt mintavételi helynél (az osztrák 

magyar határ közelében), a BOI5 esetében 

(számos más paraméteréhez hasonlóan) szig-

nifikánsan alacsonyabb immissziós terhelést 

számoltunk 2019-ben. Az osztrák oldalon a 

csökkent kibocsátási terhelések mellett ez 

főként a 2009-es hatszor nagyobb lefolyásnak 

és az ezzel járó magasabb diffúz eredetű ter-

helésnek tudható be. 

A mért BOI5 koncentráció Neumarktnál 3,8 

mg/l volt. Ezt az értéket megerősítette a 4,0 

mg/l-es magyar összehasonlító mérés, míg az 

osztrák 2,6 mg/l-es összehasonlító érték je-

lentősen eltért. 

Az osztrák vízminőségi célkitűzésről szóló 

rendelet - A felszíni vizek ökológiai állapota 

(QZVO Ecology) az osztrák Rába víztest típu-

sához 6 mg/l típusspecifikus irányértéket ír 

elő, amelyet a mérési eredmények nem értek 
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mg/l bestätigt, während der österreichische 

Vergleichswert von 2,6 mg/l deutlich abwich. 

Die österreichische Qualitätszielverordnung 

Ökologie (QZV Ökologie) sieht für den Gewäs-

sertyp der österreichischen Raab einen typ-

spezifischen Richtwert von 6 mg/l vor, der 

stets unterschritten wurde. Im ungarischen 

Teil des Flusses lagen die BSB5-Werte im er-

forderlichen Bereich, um auch hier einen gu-

ten ökologischen Zustand zu gewährleisten. 

el. A folyó magyarországi részén a BOI5 érté-

kek szintén a jó ökológiai állapot biztosításá-

hoz szükséges tartományban voltak.  

 

 

3.2.4 Nährstoffe / Tápanyagok 

Diese Gruppe umfasst im Wesentlichen Stick-

stoffparameter (wie Gesamtstickstoff, Nit-

rat, Ammonium und Nitrit) und Phosphorpa-

rameter (wie z.B. Gesamtphosphor und 

Orthophosphat).  

Bei allen Nährstoffparametern (mit Aus-

nahme von Nitrat) wurden zwischen den bei-

den Einzelprobenahmeereignissen in den 

Jahren 2009 und 2019 teilweise erhebliche 

Emissionsreduktionen bei den untersuchten 

Einleitern beobachtet. Dies führte dazu, dass 

die Immissionskonzentrationen im Jahr 2019 

trotz eines deutlich geringeren Wasserdurch-

flusses in der gleichen Größenordnung wie 

2009 lagen. Stellvertretend für die anderen 

Nährstoffparameter ist nachfolgend der Ver-

lauf der Gesamtphosphorkonzentrationen 

dargestellt. 

Ez a csoport alapvetően a nitrogénformákat 

(mint az összes nitrogén, nitrát, ammónium 

és nitrit) és a foszforformákat (például az 

összes foszfor és az ortofoszfát) tartalmazza. 

Valamennyi tápanyagparaméter esetében (a 

nitrát kivételével) a vizsgált kibocsátások je-

lentős csökkenése volt megfigyelhető a két 

egyedi mintavételi esemény között 2009-ben 

és 2019-ben. Ez azt eredményezte, hogy az 

immisszió koncentrációk 2019-ben - a lénye-

gesen alacsonyabb vízhozam ellenére - 

ugyanolyan nagyságrendűek voltak, mint 

2009-ben. Az alábbiakban a többi tápanyag-

paraméter képviseletében az összes foszfor 

görbéjét mutatjuk be. 

 

 

3.2.4.1 Gesamtphosphor / Összes foszfor 

Im österreichischen Teil der Raab schwankte 

die Immissionskonzentration des Ge-

samtphosphors zwischen 0,02 mg P/l und 

0,09 mg P/l. Auf der ungarischen Seite lag die 

analytische Bestimmungsgrenze bei 0,1 mg 

P/l und in der Raab wurde nur einmalig eine 

Immissionskonzentration knapp über der Be-

stimmungsgrenze nachgewiesen. 

A Rába osztrák részén az összes foszfor im-

missziós koncentrációja 0,02 mg P/l és 0,09 

mg P/l között ingadozott. A magyar oldalon 

az analitikai módszer mérési határa 0,1 mg 

P/l volt, a Rábában csak egy mérési ponton 

detektáltak közvetlenül a mérési határ fe-

lett. 
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Auf Basis von Einzelmessungen konnte kein 

direkter Zusammenhang zwischen den Emis-

sionen der untersuchten Einleiter und den 

Immissionskonzentrationen in der Raab fest-

gestellt werden. Die höchsten Immissions-

konzentrationen mit 0,4 mg P/l wurden im 

Sorok-Perint bei Zsennye und in der Rabnitz 

bei Répcelak gemessen, aber auch diese Zu-

bringer hatten aufgrund sehr geringer Ab-

flüsse zum Zeitpunkt der Probenahme keinen 

Einfluss auf die Konzentration in der Raab. 

Die höchsten Emissionsfrachten wurden mit 

7,8 kg/d für die Kläranlage Szombathely, die 

in den Sorok-Perint, einem Zubringer der 

Raab, einleitet, für die Kläranlage Szany mit 

4,5 kg/d und für die Kläranlage ARA Feld-

bach-Raabau (3,8 kg/d) ermittelt. 

Egyetlen mérés alapján nem volt megállapít-

ható közvetlen összefüggés a vizsgált kibo-

csátások és a Rába immissziós koncentrációja 

között. 

A legmagasabb 0,4 mg P/l-es immissziós kon-

centrációt a zsennyei Sorok-Perintben és a 

Répce árapasztóban (Répcelak) mértük, de 

ezek a mellékfolyók sem voltak hatással a 

Rába koncentrációjára, mivel a mintavétel 

idejében nagyon alacsony volt a vízhozamuk. 

A legmagasabb terheléseket a szombathelyi 

szennyvíztisztító telep (7,8 kg/nap), amely-

nek közvetlen befogadója a Rába mellékfo-

lyója, a Sorok-Perint, a szanyi (4,5 kg/nap) 

szennyvíztisztító telep és az ARA Feldbach-

Raabau (3,8 kg/nap) szennyvíztisztító telep 

kibocsátásaiban mértük. Az utóbbi kibocsá-

tása a Lapincsba történik. 
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Abbildung/Ábra 5: Gesamtphosphor-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten Abschnitts der Raab / 
Összes foszfor koncentráció és terhelés a Rába teljes hossz-szelvénye mentén 

Wie bei den meisten anderen Nährstoffpara-

metern konnte auch für Gesamtphosphor 

eine deutliche Reduktion der Emissionsfrach-

ten im österreichischen Teil der Raab (von 

13,8 kg/d im Jahr 2009 auf 4,7 kg/d im Jahr 

2019) festgestellt werden. Die höchsten Re-

duktionen wurden für ARA Feldbach-Raabau, 

Agrana Gleisdorf und Boxmark Jennersdorf 

ermittelt. 

Die gemessenen Immissionskonzentrationen 

in der Raab lagen in den gleichen Konzentra-

tionsbereichen wie in der Studie von 2009, 

wobei wieder zu berücksichtigen ist, dass die 

Raab in der aktuellen Studie einen bis zu 6-

mal geringeren Abfluss als beim Raab Survey 

2009 aufwies. 

Am Pegel Neumarkt wurden zum Zeitpunkt 

der Probenahme im Rahmen des Raab Sur-

veys 2009 deutlich höhere Immissionsfrach-

ten berechnet, als im Jahr 2019. Dies ist ne-

ben den rückläufigen Emissionen aus 

Punktquellen (wie oben beschrieben) auch 

Mint a legtöbb egyéb tápanyagparaméter vo-

natkozásában, az összes foszfor esetében is a 

Rába osztrák részén jelentős kibocsátás csök-

kenés volt észlelhető (a 2009. évi 13,8 

kg/nap-ról 2019-re 4,7 kg/nap-ra). A legna-

gyobb csökkenést az ARA Feldbach-Raabau, 

Agrana Gleisdorf és a Boxmark Jennersdorf 

esetében volt meghatározható. 

A mért immisszió koncentrációk a Rábában 

ugyanolyan koncentrációtartományban vol-

tak, mint a 2009-es tanulmányban, bár figye-

lembe kell venni, hogy a jelenlegi vizsgálat 

során a Rába vízhozama akár 6-szor alacso-

nyabb volt, mint 2009-ben. 

Neumarkt-i mintavételi pontnál 2009-ben a 

mintavétel idején lényegesen magasabb im-

missziós terhelést számoltak 2019-hez ké-

pest. A pontforrásokból származó (fent leírt) 

csökkenő kibocsátás mellett ez a 2019-es 

mintavételi időpontban jellemző alacso-

nyabb vízhozamnak és az ehhez kapcsolódó 
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auf den geringeren Abfluss und die damit ver-

bundenen geringeren diffusen Einträge im 

Jahr 2019 zum Zeitpunkt der Probenahme zu-

rückzuführen. 

In Neumarkt wurde eine Gesamtphosphor-

konzentration von 0,05 mg P/l gemessen, die 

durch die ungarische Vergleichsmessung be-

stätigt wurde, während der österreichische 

Vergleichswert von 0,11 mg P/l deutlich da-

von abwich. 

In Österreich sind keine Grenzwerte für die 

Gesamtphosphorkonzentration in Oberflä-

chengewässern festgelegt.  

In Ungarn liegt der Grenzwert für Ge-

samtphosphor für den guten Zustand im hü-

geligen Abschnitt der Raab bei 0,2 mg/l, im 

18,62 km langen Tieflandabschnitt vor der 

Mündung in die Donau bei 0,25 mg/l. Ausge-

hend von den Ergebnissen der aktuellen Un-

tersuchungen überschritt der Gesamtphos-

phorgehalt der Raab diese Grenzwerte nicht. 

alacsonyabb diffúz terhelésnek is köszön-

hető.  

Neumarktnál 0,05 mg P/l összes foszforkon-

centrációt mértünk, amit a magyar összeha-

sonlító mérés is megerősített, míg az osztrák 

0,11 mg P/l összehasonlító érték jelentősen 

eltért. 

Ausztriában nincsen előírva a felszíni vizekre 

összes-foszfor koncentráció határérték, míg 

Magyarországon a jó vízminőségi állapothoz 

tartozó összes-foszfor koncentráció határér-

téke a Rába dombvidéki szakaszán 0,2 mg 

P/l, a torkolat előtti 18,62 km-es síkvidéki 

szakaszon 0,25 mg P/l. A felmérésben kapott 

eredmények szerint a Rába összes foszfor tar-

talma nem lépte túl ezeket a határértékeket. 

 

3.2.5 Metalle / Fémek 

Von den Metallen wurden im Jahr 2019 

Quecksilber, Nickel, Cadmium, Blei, Kupfer, 

Chrom und Eisen untersucht. Während für die 

meisten Metalle Einleitungen aus Punktquel-

len nur eine untergeordnete Rolle spielten, 

war Chrom das einzige Schwermetall, für das 

ein Zusammenhang zwischen Emissionsfrach-

ten aus Punktquellen und einem Anstieg der 

Immissionskonzentrationen in der Raab er-

kennbar war. Daher werden im Folgenden die 

Daten für Chrom dargestellt. 

A fémek esetében 2019-ben a higany, a nik-

kel, a kadmium, az ólom, a réz, a króm és a 

vas vizsgálata történt meg. Míg a pontforrá-

sokból származó kibocsátásoknál a fémek 

többsége csak csekély szerepet játszik, a 

króm volt az egyetlen nehézfém, amelynél 

nyilvánvaló a korreláció a pontforrásokból 

származó emissziós terhelések és a Rába im-

missziós koncentrációjának növekedése kö-

zött, így a krómra vonatkozó adatokat az 

alábbiakban tárgyaljuk. 
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3.2.5.1 Chrom / Króm 

 

Abbildung/Ábra 6: Chrom-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten Abschnitts der Raab / Króm kon-
centráció és terhelés a Rába teljes hossz-szelvénye mentén 

 

Im Falle von Chrom wiesen die drei Lederfab-

riken im Jahr 2019 die höchsten Emissionen 

auf (ca. 0,03 kg/d bis 0,07 kg/d) und diese 

Frachten führten auch in der Raab zu signifi-

kanten Anstiegen der Immissionskonzentrati-

onen, wobei der höchste Messwert mit 2,6 

µg/l stromabwärts der Einleitung der Leder-

fabrik Boxmark Feldbach lag.  

Im Vergleich zum Raab Survey 2009 konnten 

die Emissionen der Lederfabriken jedoch 

leicht von ca. 0,2 kg/d auf 0,14 kg/d redu-

ziert werden. Hinsichtlich der Immissions-

konzentrationen ist ein Vergleich mit den Da-

ten von 2009 nicht möglich, da 2009 die 

meisten Schwermetalle in Immissionsproben 

(und auch in den meisten Emissionsproben) 

nicht nachgewiesen wurden. In der aktuellen 

Erhebung konnten deutlich niedrigere analy-

tische Bestimmungs- und Nachweisgrenzen 

A króm esetében 2019-ben a három bőrgyár-

nál lehetett kimutatni a legmagasabb káros-

anyag kibocsátást (kb. 0,03 kg/nap-tól 0,07 

kg/nap-ig), és ezek a terhelések az immisz-

sziós koncentrációk jelentős növekedését is 

okozták a Rába vizében. A legnagyobb mért 

érték, 2,6 µg/l-el a Boxmark bőrgyár 

Feldbachi bevezetése után adódott. 2009-

hez képest azonban a bőrgyárak kibocsátása 

kissé csökkent, kb. 0,2 kg/nap-ról 0,14 

kg/nap-ra. Az immissziós koncentrációk te-

kintetében a 2009-es adatok összehasonlítása 

nem lehetséges, mert 2009-ben a legtöbb ne-

hézfém nem volt kimutatható az immissziós 

(és a legtöbb emissziós) mintában. A jelen 

felmérésben szignifikánsan alacsonyabb 

kvantifikációs határokkal (LOQ) és kimutat-

hatósági határokkal (LOD) rendelkező mód-
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erzielt werden, weshalb 2019 deutlich mehr 

Werte oberhalb der Bestimmungsgrenze ge-

messen wurden. 

Die österreichische Qualitätszielverordnung 

Chemie (QZV-Chemie) sieht für Chrom ein 

Umweltqualitätsziel von 9 µg/l im Jahres-

durchschnitt vor. Der höchste gemessene 

Wert in der aktuellen Studie betrug 2,6 µg/l 

und liegt damit deutlich unter diesem Grenz-

wert. 

In Ungarn liegt der Wasserqualitätsgrenzwert 

für gelöstes Chrom bei 20 µg/l, der zu 90 % 

eingehalten werden muss. Dieser Wert wurde 

immer unterschritten. 

szereket használtunk, ezért 2019-ben lénye-

gesen több értéket mértünk a méréshatár fe-

lett. 

Az osztrák vízminőségi célkitűzés - A felszíni 

vizek kémiai állapota (QZVO Chemistry) elő-

írja, hogy a króm éves átlagos környezetmi-

nőségi határártéke 9 µg/l. Magyarországon az 

oldott krómra megállapított vízminőségi ha-

tárérték 20 µg/l, aminek 90%-os tartóssággal 

kell teljesülnie. A jelenlegi vizsgálatban mért 

legmagasabb érték 2,6 µg/l volt, ami még 

mindig jóval e határérték alatt van.  

 

 

3.2.6 Synthetische Schadstoffe / Szintetikus szennyezőanyagok 

In dieser Studie wurde eine Reihe von synthe-

tischen Schadstoffen untersucht. Diese Para-

meter lassen sich grob in drei Gruppen unter-

teilen: Summenparameter (wie AOX und 

MBAS), endokrine Disruptoren (Nonylphenol 

und Derivate wie Nonylphenolethoxylat, 

Octylphenol und Derivate wie Octylpheno-

lethoxylat, Bisphenol A) und andere syntheti-

sche Schadstoffe (wie lineare Alkylbenzolsul-

fonate (LAS), Naphthalinsulfonate, 

unterschiedliche Naphthalindisulfonate, 

Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)). In diesem 

Bericht werden die Ergebnisse von Bisphenol 

A (repräsentativ für endokrine Disruptoren) 

und 1,5-Naphthalindisulfonat (eine Substanz, 

die als Gerbstoff in der Lederindustrie weit 

verbreitet ist) diskutiert. 

A felmérés során a szintetikus szennyező-

anyagok egész sorát vizsgáltuk. Ezeket a pa-

ramétereket nagyjából három csoportba so-

rolhatjuk: csoportparaméterek (például AOX 

és ANA), endokrin rendszert károsító anyagok 

(nonilfenol és származékai, például nonilfe-

nol-etoxilátok, oktil-fenol és származékai, 

mint oktil-fenol-etoxilátok, biszfenol A) és 

egyéb szintetikus szennyezők, mint például 

lineáris alkil-benzol-szulfonátok (LAS), nafta-

lin-szulfonátok, különböző naftalin-di-

szulfonátok, bisz(2-etil-hexil)-ftalát. Ebben a 

tanulmányban a biszfenol-A (reprezentatív 

az endokrin rendszert károsító szerek közül) 

és az 1,5-naftalin-diszulfonát (a bőriparban 

barnítószerként széles körben használt 

anyag) eredményeit mutatjuk be. 

 

 



   

44 

 

3.2.6.1 Bisphenol A (BPA) 

 

Abbildung/Ábra 7: Bisphenol A (BPA)-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten Abschnitts der Raab 
/ A biszfenol-A koncentráció és terhelés a Rába teljes hossz-szelvénye mentén 

 

Im österreichischen Teil der Raab wurden die 

höchsten Immissionskonzentrationen (zwi-

schen 0,05 µg/l und 0,10 µg/l) im Oberlauf 

gemessen. Von der Messstelle flussaufwärts 

Schmidt Wollsdorf bis zum Bahnhof Takern I 

wurde ein deutlicher Abfall auf unterhalb der 

Bestimmungsgrenze (0,01 µg/l) festgestellt 

und kurz vor der österreichisch-ungarischen 

Grenze begann die Konzentration wieder auf 

etwa 0,04 µg/l anzusteigen. Zusammenfas-

send kann für die österreichische Raab ein 

fallender Trend festgestellt werden und das 

Diagramm zeigt auch keinen direkten Zusam-

menhang zwischen den Emissionsfrachten 

der untersuchten österreichischen Einleiter 

und den Immissionskonzentrationen in der 

Raab.  

Auf ungarischer Seite wurde die höchste Im-

missionskonzentration in der Raab mit 0,06 

A Rába osztrák részének felső szakaszán mér-

tük a legmagasabb (0,05 µg/l és 0,10 µg/l kö-

zött) immissziós koncentrációkat. A Schmidt 

Wollsdorf feletti mintavételi ponttól a 

Bahnhof Takern I mintavételi pontig jelentős 

csökkenést észleltünk (alacsonyabb, mint 

0,01 µg/l), de közvetlenül az osztrák-magyar 

határ előtt a mért koncentráció ismét körül-

belül 0,04 µg/l-re emelkedett. Összefoglalva 

csökkenő tendenciát lehet megállapítani az 

osztrák oldalon a Rába esetében, és a diag-

ram sem mutat közvetlen összefüggést a vizs-

gált osztrák kibocsátások terhelései és a 

Rába immissziós koncentrációi között. 

A magyar oldalon a Rábában legnagyobb kon-

centráció (0,06 µg/l) a Csörötnek mintavételi 

ponton volt. A folyóban a továbbiakban a 
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µg/l an der Station Csörötnek gemessen. Im 

weiteren Verlauf des Flusses konnte auch 

eine fallende Tendenz der Bisphenol A Kon-

zentration unter die Bestimmungsgrenze 

(0,01 µg/l) in Győr beobachtet werden. 

Da Bisphenol A im Raab Survey 2009 nicht ge-

messen wurde, ist ein Vergleich nicht mög-

lich. An der Station Neumarkt wurde eine Bi-

sphenol A Konzentration von 0,038 µg/l 

gemessen. Dieser Wert wurde durch die un-

garische Vergleichsmessung mit 0,041 µg/l 

bestätigt, während der österreichische Ver-

gleichswert mit 0,019 µg/l davon abwich. 

Die österreichische Qualitätszielverordnung 

Chemie (QZV-Chemie) sieht für Bisphenol A 

eine Jahresdurchschnitts-Umweltqualitäts-

norm von 1,6 µg/l vor. Die Messwerte lagen 

immer deutlich unter diesem Grenzwert. 

biszfenol-A koncentráció folyamatos csökke-

nése volt megfigyelhető, amely Győrnél a 

mérési határ alá csökkent (0,01 µg/l). 

Mivel a 2009-es vizsgálat során a biszfenol-A-

t nem vizsgálták, így az összehasonlítás nem 

lehetséges. A Neumarkt mintavételi ponton 

0,038 µg/l koncentrációjú biszfenol-A kon-

centrációt mértünk. Ezt az értéket a magyar 

összehasonlító mérés 0,041 µg/l-rel erősí-

tette meg, míg az osztrák 0,019 µg/l össze-

hasonlító értéke eltér. 

Az osztrák minőségi célkitűzés - A felszíni vi-

zek kémiai állapota (QZVO Chemistry) elő-

írja, hogy a biszfenol-A éves átlagos környe-

zeti minőségi normája 1,6 µg/l. A mért 

értékek egyértelműen mindig e határérték 

alatt voltak. 
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3.2.6.2 1,5-Naphthalindisulfonat / 1,5-naftalin-diszulfonát (1,5-NDSA) 

 

Abbildung/Ábra 8: 1,5-Naphthalindisulfonat (1,5-NDSA)-Konzentrationen und -frachten entlang des gesamten Ab-
schnitts der Raab 1,5- naftalin-diszulfonát (1,5-NDSA) koncentráció és terhelés a Rába teljes hossz-szelvénye 
mentén 

Im Verlauf der österreichischen Raab verur-

sachte die Einleitung der Lederfabrik 

Schmidt Wollsdorf einen signifikanten An-

stieg der 1,5-Naphthalindisulfonat-Immissi-

onskonzentration von 0,1 µg/l auf 13 µg/l. 

Wie auch bei anderen Parametern (z.B. Chlo-

rid und Natrium) folgt auf diesen deutlichen 

Anstieg ein steiler Abfall auf 7,7 µg/l bis zur 

nächsten Messstelle, so dass der hohe Kon-

zentrationswert (ca. 1000 Meter stromab-

wärts Schmidt Wollsdorf) teilweise dadurch 

erklärt werden kann, dass diese Messstelle in 

der Abwasserfahne der Lederfabrik befindet. 

Im weiteren Flussverlauf sinkt die Konzentra-

tion auf etwa 5 µg/l und steigt stromabwärts 

der Einleitung von Boxmark Feldbach wieder 

auf 13 µg/l an. Bei der Station Neumarkt an 

der österreichisch-ungarischen Grenze wurde 

ein Wert von 11 µg/l gemessen. 

Az osztrák oldalon a Rába vizében az 1,5 naf-

talin-diszulfonát koncentráció jelentős 

hossz-szelvény-menti növekedését a Schmidt 

Wollsdorf bőrgyár okozta (0,1 µg/l-ről 13 

µg/l-re). Csakúgy, mint más egyéb paraméter 

esetében (pl. klorid és nátrium), ezt az emel-

kedést meredek (7,7 µg/l-es) zuhanás követi 

a következő monitoring pontig, így a magas 

koncentrációérték (körülbelül 1000 méterre 

a Schmidt Wollsdorf bőrgyártól folyásirány-

ban lefelé) részben azzal a ténnyel magya-

rázható, hogy ez a monitoring állomás még 

mindig a bőrgyár szennyvízcsóvájában talál-

ható. A továbbiakban a koncentráció körül-

belül 5 µg/l-re csökken, majd ismét 13 µg/l-

re emelkedik a Boxmark Feldbach kibocsá-

tása alatt. Az osztrák magyar határ melletti 

Neumarkt állomáson 11 µg/l értéket mértek. 
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Auf der ungarischen Seite wurde nach der

Messstelle „Wehr bei Szentgotthárd“ ein sig-

nifikanter Abfall der Immissionskonzentra-

tion auf 3,4 µg/l festgestellt. Dieser Konzent-

rationsabfall ist wiederum auf den 

Zusammenfluss mit der Lafnitz zurückzufüh-

ren. In der Lafnitz wurde ein Wert unterhalb 

der Bestimmungsgrenze (0,06 µg/l) gemessen 

und stellte (wie oben gezeigt) mit einem 3-

fach höheren Abfluss bei Szentgotthárd am 

Probenahmetag ein hohes Verdünnungspo-

tential für die Raab dar. Im weiteren Fluss-

verlauf schwankte die Konzentration mehr o-

der weniger um 2 µg/l und zeigte einen 

leichten Anstieg auf etwa 3,9 µg/l bei Győr. 

Der höchste Emissionswert mit 2,6 kg/d 

wurde für die Lederfabrik Boxmark Feldbach 

berechnet. Im Ablauf der Lederfabrik 

Schmidt Wollsdorf wurde ein Wert unterhalb 

der Bestimmungsgrenze (0,12 µg/l) ermit-

telt, wobei der Anstieg der Immissionskon-

zentration nach dem Ablauf von Schmidt 

Wollsdorf auf einen höheren Emissionswert 

schließen lässt. Dies kann entweder auf 

Schwankungen der 1,5-NDSA-Konzentratio-

nen im Abwasser während der Probenahme o-

der auf analytische Probleme bei dieser 

Probe zurückzuführen sein. 

Bei zwei Lederfabriken konnte ein deutlicher 

Einfluss der Einleitung auf die Immissionskon-

zentration der Raab gezeigt werden. Der 

Grund liegt darin, dass 1,5-Naphthalindisul-

fonat als synthetischer Gerbstoff in der Le-

derverarbeitung eingesetzt werden kann. Der 

Vergleich mit der Untersuchung aus dem Jahr 

2009 zeigt, dass in der gegenstänglichen Stu-

die die Immissionskonzentrationen stromab-

wärts der Einleitungen der ersten beiden Le-

derfabriken etwa doppelt so hoch waren wie 

im Jahr 2009. Dies ist wiederum auf einen 

(bis zu 6-mal höheren) Abfluss der Raab wäh-

rend des Raab Surveys 2009 zurückzuführen. 

A magyar oldalon a szentgotthárdi mintavé-

teli pont után az immissziós koncentráció je-

lentős csökkenését mértük (3,4 µg/l). Ez a 

koncentráció csökkenés ismét a Lapinccsal 

való összefolyásnak tudható be. A Lapincsban 

méréshatár alatti (0,06 µg/l) volt a koncent-

ráció, valamint a Rábánál háromszor nagyobb 

vízhozam nagy hígítási potenciált biztosított. 

A továbbiakban a koncentráció nagyjából 2 

µg/l körül ingadozott, és Győrnél enyhe nö-

vekedést, mintegy 3,9 µg/l-re  mutatott. 

A legmagasabb, 2,6 kg/nap-os kibocsátási ér-

téket a Boxmark Feldbach bőrgyár esetében 

mértünk. A Schmidt Wollsdorf bőrgyár 

szennyvízében a koncentráció a mérési határ 

alatt (0,12 µg/l) volt, míg az immissziós kon-

centráció emelkedése a Schmidt Wollsdorf 

kibocsátása alatt magasabb emissziós értékre 

utal. Ennek oka lehet a mintavétel során a 

szennyvíz 1,5-NDSA koncentrációjának inga-

dozása, vagy analitikai problémák. 

Két bőrgyárnak egyértelmű hatása van az im-

missziós koncentrációra, mivel az 1,5-NDSA 

szintetikus barnítószerként használható a bőr 

feldolgozásban. 

A 2009-es vizsgálattal való összehasonlítás 

azt mutatja, hogy a 2019-es mintavétel ide-

jén az első két bőrgyár kibocsátási szintje kö-

rülbelül kétszer olyan magas volt, mint 2009-

ben. Ez ismét a Rába 2009-es (akár 6-szor na-

gyobb) vízhozamának tudható be. 

Ausztriában és Magyarországon sincs előírva 

határérték az 1,5-naftalin-diszulfonát kon-

centrációjára a felszíni vizekben. 
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In Österreich und in Ungarn sind keine Grenz-

werte für 1,5-Naphthalindisulfonat in Ober-

flächengewässern festgelegt. 

 

3.2.7 Diskussion / Diszkusszió 

Der Vergleich der berechneten, stoffspezifi-

schen Emissionsfrachten zwischen den Unter-

suchungen 2009 und 2019 kann nur unter der 

Voraussetzung erfolgen, dass es sich bei bei-

den Studien um Momentaufnahmen auf Basis 

von Stichproben handelt und die berechneten 

Frachten daher für längere Zeiträume (z.B. 

für das jeweilige Untersuchungsjahr) keines-

falls repräsentativ sind. 

Ein Vergleich der Emissionssituation in den 

Jahren 2019 und 2009 (auf Basis von Stichpro-

ben) zeigt eine signifikante Reduktion der 

Emissionen aus Punktquellen. Insbesondere 

die Emissionen aus industriellen Direkteinlei-

tern, vor allem aus Lederfabriken, konnten 

durch verschiedene Maßnahmen zur Verbes-

serung der Reinigungskapazität der betriebs-

eigenen Kläranlagen deutlich reduziert wer-

den. Dies gilt vor allem für den Eintrag von 

organischen Schad- und Nährstoffen (mit Aus-

nahme von Nitrat-Stickstoff), aber auch für 

andere Stoffe wie adsorbierbare organisch 

gebundene Halogene (AOX), Eisen und 

Chrom. Auch für die kommunalen Kläranla-

gen konnten weitere signifikante Emissions-

minderungen für Ammonium-Stickstoff und 

die Phosphorfraktionen (Phosphat und Ge-

samtphosphor) ermittelt werden. Bei den 

meisten anderen Stoffen lagen die Emissions-

frachten im gleichen Bereich wie in der Stu-

die von 2009. Eine Erhöhung der Ein-

leitefracht konnte nur für einige wenige 

Parameter (z.B. Kalium, Nitrat-Stickstoff) er-

mittelt werden. Für andere Stoffe, wie z.B. 

Endokrine Disruptoren, ist ein Vergleich der 

berechneten Emissionsfrachten zwischen den 

Studien der beiden Jahre 2009 und 2019 oft 

A számított, anyagspecifikus kibocsátási ter-

helések összehasonlítása a 2009 és 2019-es 

vizsgálatok között csak azzal a feltétellel vé-

gezhető el, hogy mindkét vizsgálat véletlen-

szerű mintavételen alapuló pillanatkép, 

ezért a számított terhelések korántsem rep-

rezentatívak hosszabb időre vonatkozóan (pl. 

a vizsgálat adott évére). 

A 2019-es és 2009-es kibocsátási helyzet ösz-

szehasonlítása (véletlenszerű minták alap-

ján) a pontforrásokból származó kibocsátá-

sok jelentős csökkenését mutatja. Különösen 

a közvetlen ipari kibocsátások, főképp a bőr-

gyárak kibocsátása csökkent jelentősen, a  

saját szennyvíztisztítóik tisztítási kapacitásá-

nak javítását célzó intézkedések eredménye-

ként. Ez különösen vonatkozik a szerves 

szennyező anyagok és tápanyagok kibocsátá-

sára (a nitrát-nitrogén kivételével), de más 

anyagokra is, mint például az adszorbeálható 

szerves halogénekre (AOX), a vasra és a 

krómra. A települési szennyvíztisztító tele-

pek esetében az ammónia-nitrogén és a fosz-

for frakciók (foszfát és összes foszfor) to-

vábbi jelentős csökkentése is kimutatható 

volt. A többi anyag esetében az emissziós ter-

helések ugyanabban a tartományban voltak, 

mint a 2009-es tanulmányban. A kibocsátási 

terhelés növekedését csak néhány paramé-

ternél lehetett meghatározni (pl. kálium, 

nitrát-nitrogén). Bizonyos anyagoknál, pél-

dául az endokrin rendszert károsító anyagok 

esetében a 2009 és 2019 közötti tanulmány 

számított kibocsátási terhelésének összeha-

sonlítása nem lehetséges, mivel a koncentrá-

ciók a mérési határ alatt vannak, és ezek 

megegyezés szerint a mérési határ értékének 
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nicht angebracht, da die ermittelten Kon-

zentrationen unterhalb der Bestimmungs-

grenzen liegen und nach Konvention berech-

net wurden (halber Wert der 

Bestimmungsgrenze für Konzentrationen un-

terhalb der Bestimmungsgrenze). Folglich 

kann die Bestimmungsgrenze die Berechnung 

der Emission stärker beeinflussen als die ge-

messenen Konzentrationen. 

Aufgrund deutlich niedrigerer Einleitemen-

gen in der gegenständlichen Untersuchung 

2019 und trotz einer Verringerung der Emis-

sionen aus Punktquellen für die meisten 

Stoffe zeigen die aktuellen Daten 2019 für 

bestimmte Stoffe höhere Konzentrationen als 

2009. Dies gilt für Chlorid-, Sulfat-, Natrium- 

und Kaliumkonzentrationen, die entlang der 

Raab in Österreich zunehmen. 

Im Jahr 2019 erfüllte der Abschnitt Raab zwi-

schen der Grenze und Szentgotthárd für meh-

rere Parameter nicht die ungar. Anforderun-

gen zur Aufrechterhaltung eines guten 

ökologischen Zustands, während die Nitrat-

Stickstoff-Konzentration im Abschnitt Győr 

des Flusses über dem Grenzwert lag.  

Bei anderen Stoffen waren die 2019 gemes-

senen Konzentrationen ähnlich hoch oder so-

gar niedriger als jene aus dem Jahr 2009, 

trotz einer deutlich geringeren Verdünnungs-

kapazität der Raab. Die Gründe dafür sind 

zum einen die zum Teil deutlichen Reduktio-

nen der Emissionen aus Punktquellen (wie 

oben beschrieben) und zum anderen die ge-

ringeren diffusen Einträge bei der Niederwas-

sersituation im Jahr 2019.  

Ein direkter Vergleich der Immissionskon-

zentrationen zwischen den beiden Untersu-

chungen in den Jahren 2019 und 2009 ist vie-

len Einschränkungen unterworfen. Dies gilt 

insbesondere für den signifikanten Einfluss 

auf das Verdünnungspotential, die Änderung 

der Rückhalte- und Abbaubedingungen in der 

fließenden Welle und die bereits erwähnte 

felével lettek számolva. Következésképpen a 

mérési határérték jobban meghatározhatja 

az emisszió számítását, mint a mért koncent-

rációk. 

A 2019-es Rába felmérésben jelentősen ala-

csonyabbak a kibocsátási arányok, és annak 

ellenére, hogy a legtöbb anyag esetében a 

pontforrásokból származó kibocsátás csök-

kent, a 2019-es felmérés bizonyos anyagok-

nál magasabb koncentrációt mutat 2009-hez 

képest. Ez igaz a klorid, szulfát, nátrium és 

kálium koncentrációkra, amelyek a Rába 

osztrák szakaszán növekedtek. 

Más anyagok esetében a mért 2019-es kon-

centrációk hasonlóak vagy alacsonyabbak 

voltak a 2009-ben mért koncentrációknál, 

annak ellenére, hogy a folyó lényegesen ala-

csonyabb hígító képességgel bírt. Ennek oka 

egyrészt a pontforrásokból származó kibocsá-

tások jelentős mértékű csökkenésében (lásd 

fentebb), másrészt a 2019-es kisvizes időszak 

során jelentkező alacsonyabb diffúz kibocsá-

tásban keresendő. 

A koncentrációk közvetlen összehasonlítása 

2019 és 2009 között csak korlátozottan lehet-

séges. Ennek oka a két év mérési időpontjá-

ban a hígítási potenciálban jelentkező kü-

lönbség, a retenciós és lebomlási viszonyok 

változása a vízfolyás mentén, valamint a dif-

fúz forrásokból származó emisszió eltérő 

nagysága. 

A mellékvizek közül a Rába vízminőségére és 

kémiai állapotra a legnagyobb hatást a Lap-

incs gyakorolja, ezért a Rába jó állapotának 

megőrzése érdekében fokozott figyelmet kell 

fordítani a Lapincs vízminőségének védel-

mére. 

A Rába felmérések eredeti oka az az ezred-

forduló környékén, Szentgotthárdi térségé-

ben előforduló habképződés volt. A tényleges 

vizsgálat során habképződést nem figyeltek 

meg, amit a bőrgyárak kibocsátásában mért 
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unterschiedliche Freisetzung von Emissionen 

aus diffusen Quellen. 

Unter den Zufbringern hat die Lafnitz den 

größten Einfluss auf die Wasserqualität und 

die chemische Beschaffenheit der Raab, wes-

halb dem Schutz der Wasserqualität der Laf-

nitz besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden muss, um den guten Zustand der 

Raab zu erhalten. 

Ursprünglicher Anlass für die Untersuchungen 

an der Raab waren Beobachtungen von 

Schaumbildungen beim Wehr in Szentgott-

hárd um die Jahrtausendwende. Bei den ge-

genständlichen Untersuchungen wurde keine 

Schaumbildung beobachtet, was durch eine 

deutliche Verbesserung der Oberflächen-

spannung bei den Emissionen der Lederfabri-

ken bestätigt wurde. 

felületi feszültség értékek egyértelmű javu-

lása is igazolt. 
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3.3 Biologische Untersuchungen / Biológiai vizsgálatok 

Tabelle/Táblázat 5: Ökologische Zustandsbewertung anhand der Qualitätselemente Phytobenthos und Makro-
zoobenthos für die Flüsse Raab und Lafnitz. In Österreich wurden auch Zustandsklassen für die trophische Belas-
tung anhand des PHB und die organische Verschmutzung anhand des MZB ermittelt. / Rába és Lapincs ökológiai 
állapotértékelése a bevonatlakó kovaalgák és a vízi makrogerinctelenek alapján. Ausztriában a PHB tápanyag 
terhelés és az MZB szervesanyag terhelésre vonatkozó  állapot értékelés is meghatározásra került. 

 

  

Probencode / 
Mintavételi kód 

Unter-
suchungsstelle / 
Mintavételi hely 

PHB 
trophische Be-

lastung /  
 tápanyag terhe-

lés 

PHB 
Gesamtzustands-

klasse /  
összesített ökoló-

giai állapot 

MZB 
org. Belastung 

/ 
 szervesanyag 

terhelés 

MZB 
Gesamtzustands-

klasse /  
összesített ökoló-

giai állapot 

Raab/Rába 

1 Raab_Arz Arzberg 3 3 2 2 

2 Raab_Mit Mitterdorf 2 2 1 2 

3 Raab_ohS Wollsdorf oh. 
Schmidt 

2 2 1 2 

4 Raab_uhS Wollsdorf uh. 
Schmidt 

2 2 2 2 

5 Raab_Tak Takern I 3 2 2 2 

6 Raab_Gni Gniebing 3 3 2 3 

7 Raab_Ert Ertlermühle 3 3 2 3 

9 Raab_StM St. Martin 3 3 2 3 

10 Raab_Neu Neumarkt 4 4 2 3 

11 Raab_Mog Mogersdorf 3 3 3 3 

RÁB_4362 (RÁB_3471) Alsószölnök – 3 – 3 

RÁB_4909 (RÁB_3470) Szentgotthárd – 3 – 2 

RAB_516 Szentgotthárd – 3 – 2 

RÁB_4316 
(RÁBA12708) 

Csörötnek - 3 - 2 

RÁB_4315 Körmend - 3 - 2 

RÁB_4314 (RÁB_2158) Rum - 3 - 2 

RÁB_4313 (RÁB_2929) Sárvár - 3 - 2 

RAB_078 (RÁBA12702) Uraiújfalu - 3 - 3 

RÁB_4312 (RÁB_2099) Kenyeri - 3 - 3 

RÁB_4361 (RÁB_231) Árpás - 3 - 3 

RÁB_4908 (RÁB_2583) Győr - 2 - 3 

Lafnitz/Lapincs 

12 Lafnitz_Elt Eltendorf 3 3 2 2 

LAP_3851 (LAP_4876) Szentgotthárd - 3 - 2 
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Tabelle/Táblázat 6: Vergleich der Bewertung des ökologischen Zustands anhand der Qualitätselemente Phyto-
benthos und Makrozoobenthos zwischen 2009 und 2019 für die Flüsse Raab und Lafnitz. Die Ergebnisse des Phy-
tobenthos basieren nur auf Kieselalgen. Für beide Länder sind die Ergebnisse der jeweiligen nationalen Methoden 
angegeben. / A Rába és Lapincs folyók ökológiai állapotértékelésének összehasonlítása bevonatlakó kovaalgák és 
vízi makrogerinctelenek alapján, a 2009 és 2019 között elvégzett vizsgálatok alapján. A bevonatlakó kovaalga 
eredmények a diatóma fajok vizsgálatán alapulnak. Mindkét ország esetében a saját nemzeti módszerek ered-
ményei kerülnek bemutatásra. 

Probencode / 
MIntavételi kód 

Untersuchungsstelle / 
Mintavételi hely 

PHB 
Gesamtzustandsklasse / 

összesített ökológiai 
állapot

MZB 
Gesamtzustandsklasse / 

összesített ökológiai 
állapot 

2009 2019   2009 2019 2009 2019
Raab/Rába   
  1 Raab_Arz Arzberg    3   2
A1 2 Raab_Mit Mitterdorf 2 2 2 2
  3 Raab_ohS Wollsdorf oh. Schmidt    2   2
  4 Raab_uhS Wollsdorf uh. Schmidt    2   2
A2   Gleisdorf 2 2 
A3 5 Raab_Tak Takern I 3 2 2 2
A4 6 Raab_Gni Gniebing 3 3 2 3
A5 7 Raab_Ert Ertlermühle 3 3 2 3
A6   Gritsch 3 2 
  9 Raab_StM St. Martin 3   3
A7 10 Raab_Neu Neumarkt 3 4 3 3
A8 11 Raab_Mog Mogersdorf 3 3 2 3
  RÁB_4362 (RÁB_3471) Alsószölnök 3   3
  RÁB_4909 (RÁB_3470) Szentgotthárd 3   2
H1 RAB_516 Szentgotthárd 3 3 2 2
H2 RÁB_4316 (RÁBA12708) Csörötnek 3 3 2 2
H3 RÁB_4315 Körmend 3 3 2 2
H4 RÁB_4314 (RÁB_2158) Rum 2 3 2 2
H5 RÁB_4313 (RÁB_2929) Sárvár 2 3 2 2
H6 RAB_078 (RÁBA12702) Uraiújfalu / Ostffyasszonyfa 2 3 2 3
H7 RÁB_4312 (RÁB_2099) Kenyeri / Nick 3 3 2 3
H8 RÁB_4361 (RÁB_231) Árpás 3 3 2 3
H9 RÁB_4908 (RÁB_2583) Győr 3 2 3 3
Lafnitz/Lapincs   
  12 Lafnitz_Elt Eltendorf 3   2
L   Minihof 3 2 
  LAP_3851 (LAP_4876) Szentgotthárd 3   2

 

3.3.1 Phythobenthos 

Die benthische Algengemeinschaft indizierte 

im Längsverlauf der Raab eine tendenzielle 

Zunahme der Trophiezeiger, die auch in ver-

gangenen Untersuchungen beobachtet 

wurde. Punktuelle Anstiege der Trophiein-

dices fielen räumlich mit Nährstoffanstiegen 

zusammen.  

Es konnten im Jahresvergleich erhebliche Un-

terschiede zwischen den Untersuchungsjah-

ren festgestellt werden. Beim Vergleich 

mussten jedoch methodische Unterschiede 

A bevonatlakó algatársulások, mint tápanyag 

indikátorok növekedésének tendenciáját jel-

zik a Rába osztrák szakaszának hossz-szelvé-

nyében, melyet már korábbi tanulmányokban 

is megfigyeltek. A trófikus szint mutatószá-

mok szelektív növekedése térbelileg egybe-

esett a növekedő tápanyag tartalommal. Az 

évek szerinti összehasonlítás során jelentős 

különbségeket találtunk az eltérő vizsgálati 

évek között. Habár az összehasonlítás során 

figyelembe kellett venni a módszertani kü-

lönbségeket csakúgy, mint a részben eltérő 
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sowie teilweise unterschiedliche Bewer-

tungsansätze berücksichtigt werden. Auch 

die Abflusssituation beeinflusste die Zusam-

mensetzung des Phytobenthos. Insgesamt 

konnte von 2009 bis 2013 eine tendenzielle 

Verbesserung der Trophie beobachtet wer-

den, von 2013 bis 2019 eine Zunahme der 

Nährstoffbelastung. 

Die Untersuchung des Qualitätselements Phy-

tobenthos ergab 2019 so wie in den meisten 

Jahren des Vergleichszeitraums 2009-2019 

eine Zunahme der Trophieindices im Längs-

verlauf der Raab zwischen Arzberg und der 

Staatsgrenze. Während im Oberlauf (bis 

Bahnhof Takern I) meistens der gute ökolo-

gische Zustand festgestellt werden konnte, 

indizierten die Aufnahmen ab Gniebing wie in 

den meisten Jahren davor den mäßigen öko-

logischen Zustand. Die Bewertungen der Laf-

nitz waren 2009-2019 ähnlich bzw. tendenzi-

ell besser als jene der Raab vor der Lafnitz-

Einmündung. 

Im österreichischen Verlauf der Raab wurden 

153 Kieselalgentaxa identifiziert. Von Arz-

berg bis Wollsdorf variierte die Taxaanzahl 

zwischen 38 und 45. Von Takern bis Mogers-

dorf wurden zwischen 49 und 59 Kieselalgen-

arten gefunden, wobei die höchste Zahl in 

Mogersdorf verzeichnet wurde. 

Im ungarischen Abschnitt der Raab wurden 94 

Kieselalgenarten identifiziert. Die vorherr-

schenden Arten der Raab waren oligohalobe 

Arten, die hauptsächlich in pH-neutralen Ge-

wässern vorkommen. Die dominierenden Ar-

ten können als stickstoffautotroph, β-me-

sosaprob und eutroph beschrieben werden. 

Die mittlere Artenzahl (± Standardabwei-

chung) der Proben lag bei 37 ± 11. Die nied-

rigsten Artenzahlen wurden bei Rum und 

Győr gefunden, die höchste Anzahl bei Alsós-

zölnök. Trotz der schwankenden Artenzahlen 

konnte ein abnehmender Trend entlang des 

Verlaufs der Raab beobachtet werden. Die 

megközelítését az értékelésnek. A bevonat-

lakó kovaalgák összetételét ráadásul a kibo-

csátás is befolyásolta. Összességében, a tró-

fikus feltételek esetében 2009-től 2013-ig 

javuló trend figyelhető meg, illetve  a táp-

anyag terhelés növekedése 2013-tól 2019-ig  

A bevonatlakó kovaalgák vizsgálata növekvő 

trófikus indexet mutatott a Rába hossz-szel-

vényében Arzberg és a határ között 2019-

ben, csakúgy, mint 2009-2019 között a leg-

több évben. Amíg a felső szakaszokon (egé-

szen Takern I mintavételi helyig) jó ökológiai 

állapotot találtunk a legtöbb esetben, az 

eredmények mérsékelt ökológiai állapotot 

jeleztek Gniebingtől lefelé csakúgy, mint a 

korábbi vizsgálatokban. A Lapincs értékelése 

2009-2019-ben hasonlót vagy tendenciózusan 

jobbat mutatott, összehasonlítva a Rábával 

történő összefolyása előtt. 

A Rába osztrák szakaszán 153 kovaalga taxont 

határoztunk meg. Arzbergtől Wollsdorfig a 

taxonszám 38-45 között változott. Takerntől 

Mogersdorfig 49-59 diatóma fajt találtunk a 

felmérések során, a legmagasabb fajszámot 

Mogersdorfnál jegyeztük fel. 

A Rába magyarországi szakaszán 94 kovaalga 

fajt azonosítottunk. A Rába domináns fajai 

oligohalob fajok, melyek elsősorban semle-

ges ph-jú vizekben fordulnak elő. Ezen fajok, 

néhány kivételtől eltekintve nitrogén autot-

róf, β-mezoszaprób, eutróf fajok. A minták 

átlagos fajszáma és szórása 37±11 faj volt. A 

legkisebb fajszámot Rumnál és Győrnél talál-

tuk. A legnagyobb fajszámot pedig Alsószöl-

nöknél. A fluktuáló fajszám ellenére csök-

kenő trend figyelhető meg a Rába hossz-

szelvénye mentén. A minták átlagos Shannon 

diverzitása és szórása 4,0±0,7 volt. A legki-

sebb diverzitást Árpásnál tapasztaltuk, a leg-

nagyobbat pedig Kenyerinél kaptuk. A faj-

számhoz hasonlóan a fluktuáló diverzitás 

ellenére, csökkenő trend figyelhető meg. 
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mittlere Shannon-Diversität (± Standardab-

weichung) der Proben betrug 4,0 ± 0,7. Die 

niedrigste Diversität wurde in Árpás gefun-

den, die höchste in Kenyeri. Auch bei der 

Shannon-Diversität war ein abnehmender 

Trend zu beobachten.  

Bei der Bewertung des ökologischen Zustands 

stieg der EQR-Wert nach Alsószölnök leicht 

an und sank an den nächsten beiden Probe-

nahmestellen wieder ab, wo er ein Minimum 

erreichte. Die niedrigsten Werte wurden in 

Körmend erzielt, während die beiden höchs-

ten EQR-Werte in Rum und Győr erreicht wur-

den. Der ökologische Zustand blieb mäßig. 

Die einzige Ausnahme bildete der Probenah-

meabschnitt bei Győr, der einem anderen 

Wasserkörpertyp zugeordnet wird und sich 

daher in den Klassengrenzen von den anderen 

Untersuchungsstellen unterscheidet. In die-

sem Abschnitt wies die Raab den guten öko-

logischen Zustand auf. 

Insgesamt indizierte das Phytobenthos im 

Oberlauf des österreichischen Abschnitts der 

Raab den guten ökologischen Zustand, wäh-

rend von Gniebing bis zur Grenze und im ge-

samten ungarischen Abschnitt der mäßige 

ökologische Zustand vorherrschte. Im Ver-

gleich zu 2009 änderte sich der ökologische 

Zustand der Raab bei Takern und Györ von 

mäßig zu gut, während an drei Standorten 

(Rum, Sárvár und Uraiújfalu) eine Verände-

rung von gut zu mäßig beobachtet wurde. In 

Neumarkt indizierten die Kieselalgen eine 

Änderung vom mäßigen zum unbefriedigen-

den ökologischen Zustand. Da keine Auswir-

kungen auf den Zustand der stromab liegen-

den Raababschnitte beobachtet wurden, 

kann dieses Ergebnis als lokale und kurzfris-

tige Abweichung angesehen werden. 

Az ökológiai állapot-értékelés során azt ta-

pasztaltuk, hogy Alsószölnök után kissé nőtt 

az EQR értéke, majd csökkent a következő 

két mintavételi helyen, és elérte minimu-

mát. A legkisebb értéket Körmendnél kaptuk, 

míg a két legnagyobbat Rumnál és Győrnél 

tapasztaltuk. Az ökológiai állapot mindvégig 

mérsékelt maradt, kivételt képezett a győri 

mintavételi szelvény. Mivel a mintavételi 

szelvény más típusba tartozik, így más minő-

sítési határok vonatkoznak rá. Ebben a szel-

vényben a Rába jó ökológiai állapotot muta-

tott. 

Összességében, Ausztriában a bevonatlakó 

kovaalgák a Rába felső szakaszain jó ökoló-

giai állapotot jeleznek, míg Gniebingtől a ha-

tárig és a teljes magyarországi szakaszon a 

mérsékelt ökológiai állapot az uralkodó. A 

2009. évi vizsgálatokkal összevetve, az öko-

lógia állapota a Rábának Takernnél és Győr-

nél mérsékeltről jóra változott, míg három 

mintavételi helyszínen (Rum, Sárvár és Urai-

újfalu) jó állapotról mérsékeltre módosult. 

Neumarktnál a diatóma fajok alapján az öko-

lógiai állapot mérsékeltről gyenge állapotúra 

változott. Mivel folyásirány mentén további 

hatás a Rába minőségére nem volt megfigyel-

hető, ez az eredmény lokális és rövid távú el-

térésnek tekinthető. 
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3.3.2 Makrozoobenthos 

Die Makrozoobenthosgemeinschaft zeigte im 

Längsverlauf der Raab eine zunehmende Be-

lastung mit leicht abbaubaren organischen 

Verbindungen. Dieser Befund aus dem Jahr 

2019 stimmt mit früheren Ergebnissen aus 

der Raab-Survey 2009 überein. Verschiedene 

Untersuchungsjahre zeigten zwischen 2009 

und 2019 an den einzelnen Messstellen eine 

hohe Variabilität der organischen Belastung, 

ein zeitlicher Trend war jedoch nicht gege-

ben. In einzelnen Jahren wurde tendenziell 

ein höherer bzw. niedrigerer Saprobienindex 

beobachtet, was neben der natürlichen Vari-

abilität auf unterschiedliche Abflusssituatio-

nen während der Erhebungen rückgeführt 

werden kann. Über mehrere Jahre waren Zu-

leitungen von Abwasserreinigungsanlagen 

und von Industriebetrieben durch Anstiege 

des Saprobienindex auf Höhe St. Rup-

recht/Wollsdorf, Boxmark Feldbach und 

Boxmark Jennersdorf erkennbar. Die hohe 

natürliche Variabilität kann eine mögliche 

Verbesserung der saprobiellen Situation 

überdecken, die als Folge der seitens der le-

derverarbeitenden Betriebe gesetzten Maß-

nahmen zu erwarten wäre. 

Innerhalb des Moduls Allgemeine Degradation 

war im Vergleich der Jahre 2009 und 2019 

eine Entspannung der Raab bis Takern er-

kennbar, ab Gniebing indizierte die Zönose 

eine verstärkte Abweichung vom Referenzzu-

stand. Die Ergebnisse ab Gniebing könnten 

neben anthropogenen Einflüssen wie z.B. 

strukturellen Defiziten (auch indirekter Ein-

fluss der Stauräume) auch durch die niedri-

geren Abflussverhältnisse 2019 erklärt wer-

den. 

Die Gesamtbewertung nach dem Qualitäts-

element Makrozoobenthos ergab 2019 so wie 

in den meisten Jahren des Vergleichszeit-

raums 2009-2019 eine Veränderung des öko-

logischen Zustands im Längsverlauf der Raab. 

A vízi makroszkópikus gerinctelen közösség 

növekvő mennyiségű könnyen lebontható 

szervesanyagok jelenlétét tükrözi a Rába 

osztrák hosszanti szakaszán. Ez a 2019-es 

megállapítás egyezik a 2009-es Rába felmé-

rés korábbi eredményeivel. 2009 és 2019 kö-

zött számos vizsgálat  mutatott nagy változé-

konyságot a szerves szennyezőkben az egyes 

mintavételi helyeken, de nem lehetett kimu-

tatni egyenletes időbeli trendet. Az egyes 

években megfigyelt magasabb vagy alacso-

nyabb szapróbikus index, a természetes vari-

abilitáson felül, a mintavételezési időszakon 

belüli, különböző mértékű kibocsátásoknak 

tulajdonítható. Éveken keresztül kimutat-

ható volt szennyvíztisztítókból és ipari üze-

mekből a beömlő szennyezés a szapróbikus 

index növekedéséből St. Rup-

recht/Wollsdorf, Boxmark Feldbach és 

Boxmark Jennersdorf menti szakaszoknál. A 

magas természetes változékonyság elfedheti 

a szaprobiológiai állapot lehetséges javulá-

sát, amely a bőrfeldolgozó üzem intézkedé-

sei nyomán várható volt. 

Az “általános degradáció” modulban a Rába 

javulást mutatott Takernig a 2009 és 2019 

éveket összehasonlítva, míg Gniebingtől a 

határig a referencia állapottól egy növekvő 

eltérés volt megfigyelhető. Gniebingtől le-

felé az eredmények nem csupán az antropo-

gén hatásokkal magyarázhatók, mint pl. 

strukturális hiányok (vagy a duzzasztások in-

direkt hatásai), de a 2019-ben megfigyelhető 

alacsonyabb vízhozam viszonyokkal is. 

A makrozoobentosz minőségi elem szerinti 

átfogó értékelés 2019-ben, a 2009-2019-es 

összehasonlítási időszak legtöbb évéhez ha-

sonlóan, az ökológiai állapot változását mu-

tatta a Rába folyása mentén. Amíg jó ökoló-

giai állapotot főképp a felső szakaszokon 

találtunk (Takernig), addig Gniebingtől a ha-
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Während im Oberlauf (bis Bahnhof Takern I) 

meistens der gute ökologische Zustand fest-

gestellt werden konnte, indizierten die Auf-

nahmen ab Gniebing, wie in den meisten Jah-

ren zuvor, einen mäßigen ökologischen 

Zustand. 

Betrachtet man nur den Saprobienindex, dem 

für die Fragestellung des Projekts RaabSTAT 

eine größere Bedeutung zukommt als den 

multimetrischen Indices MM1 und MM2, so lie-

gen die meisten Stellen im guten Zustand; 

zwei Standorte bei Mitterdorf und stromauf 

Wollsdorf wurden als sehr gut, die Grenzstre-

cke Mogersdorf als mäßig bewertet. Wie beim 

Phytobenthos waren die Bewertungen der 

Lafnitz 2009-2019 ähnlich bzw. tendenziell 

besser als jene der Raab vor der Lafnitz-Ein-

mündung. 

Die Ergebnisse der Raab und der Lafnitz in 

Ungarn zeigten, dass die Makroinvertebra-

tenfauna außergewöhnlich vielfältig und be-

deutsam ist. Viele Arten der Makroinver-

tebratengemeinschaft haben einen 

besonderen Schutzwert. Bei der Analyse der 

quantitativen Daten der Untersuchungsstel-

len ist für jede Variable (Gesamttaxazahl, In-

dividuendichte, Gesamtzahl der charakteris-

tischen Arten, Individuendichte der 

charakteristischen Arten, Gesamtzahl der ge-

schützten Arten, Individuendichte der ge-

schützten Arten) ein abnehmender Trend mit 

Fluktuation von der Grenze bis zur Müdnung 

zu beobachten. Dieser Trend könnte in der 

Abnahme der Habitatheterogenität, in Ver-

änderungen der hydromorphologischen Ver-

hältnisse und der anthropogenen Verschmut-

zung begründet liegen. 

Die Bewertung des ökologischen Zustands an-

hand des HMMI ergab, dass der obere (unte-

rer Abschnitt des Alsószölnök-Staudamms) 

und die vier der Mündung am nächsten gele-

genen Untersuchungsstellen den mäßigen Zu-

stand aufwiesen, während sich alle anderen 

tárig, mint a legtöbb évben, mérsékelt öko-

lógiai állapotot határoztunk meg. Amennyi-

ben csak a szaprobitás indexet vesszük figye-

lembe, ami a RaabSTAT projektben 

fontosabb, mint a MM1 és MM2 multimetrikus 

indexek, a legtöbb hely jó állapotúnak te-

kinthető. Két mintavételi hely közel Mitter-

dorfhoz és Wollsdorftól felfelé kiváló, míg a 

Mogersdof mintavételi hely a határnál, mér-

sékelt ökológiai állapotú.  

Csakúgy, mint a bevonatlakó kovaalgáknál a 

Lapincs értékelése 2009-2019–ben hasonló, 

vagy kicsit jobb volt mint a Rábáé a Lapincs 

torkolata fölött. 

A Rába és a Lapincs magyarországi felmérési 

eredményei azt mutatják, hogy a vízfolyás 

makroszkópikus vízi gerinctelen faunája ki-

emelkedően gazdag és értékes. A makroge-

rinctelen közösséget alkotó fajok között szá-

mos faj képvisel természetvédelmi 

szempontból jelentős értéket. A mintavételi 

szelvények mennyiségi adatainak elemzése 

során minden egyes változó (összes taxon-

szám, összes denzitás, összes karakterfaj 

szám, összes karakterfaj denzitás, védett fa-

jok száma, védett fajok denzitása) esetében, 

a folyásiránynak lefelé haladva csökkenő ten-

denciát figyelhetünk meg, bár ez a változás 

kisebb-nagyobb fluktuációt mutat a torkolat 

felé haladva. Ezt az élőhelyi heterogenitás 

csökkenésén túl, a hidromorfológiai tulaj-

donságok változása és az antropogén eredetű 

szennyezések is befolyásolhatták. 

A HMMI minősítés szerinti ökológiaiállapot-

értékelés azt mutatja, hogy a legfelső (alsó-

szölnöki duzzasztómű alvize) és a torkolathoz 

legközelebb eső 4 mintavételi szelvény mér-

sékelt, míg az összes többi jó ökológiai álla-

potú. Általánosságban elmondható, hogy a 

Sárvár feletti szakaszokon, ahol a hidromor-

fológiai változatosság – és az ebből adódó 

élőhelyi változatosság – magasabb, a folyó 

ökológiai szempontból jobb állapotú (HMMI 
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Stellen im guten ökologischen Zustand befan-

den. Das Gewässer indizierte einen besseren 

ökologischen Zustand (HMMI-Bewertung: gut) 

oberhalb von Sárvár, wo die hydromorpholo-

gische Vielfalt - und die Vielfalt der Lebens-

räume - höher ist als in den Abschnitten un-

terhalb von Sárvár sowie in den der Mündung 

näher gelegenen Abschnitten (HMMI-Bewer-

tung: mäßig). 

Insgesamt zeigte die Makroinvertebratenge-

meinschaft im Oberlauf der Raab den guten 

ökologischen Zustand an. Von Gniebing bis 

zur Staatsgrenze wird der Fluss als mäßig, 

von Szentgotthárd bis Sárvár als gut und für 

die mündungsnahen Abschnitte wieder als 

mäßig eingestuft. Im Vergleich zu 2009 haben 

sich einige Standorte in den Unterläufen Ös-

terreichs und Ungarns vom guten in den mä-

ßigen ökologischen Zustand verändert. 

minősítés: jó), mint a Sárvár alatti, és főkép-

pen a torkolathoz közelebbi szakaszokon, 

ahol a minősítés nagyrészt mérsékelt. 

Összességében megállapítható, hogy a vízi 

makroszkópikus gerinctelen közösség felmé-

rési eredményei jó ökológiai állapotra utal-

nak a Rába felső szakaszán. Gniebingtől az 

országhatárig mérsékelt az ökológiai állapot, 

Szentgotthárdtól Sárvárig jó, majd a torkola-

tig újra mérsékelt. A 2009. évi felmérési 

eredményekkel összehasonlítva megállapít-

ható, hogy néhány mintavételi szelvény 

Ausztriában és Magyarországon jó ökológiai 

állapotról mérsékeltre változott.  
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3.3.3 Fische / Halak 

Tabelle/Táblázat 7: Ökologische Zustandsbewertung anhand der Fische für die Flüsse Raab und Lafnitz. Untersu-
chungsstellen, zugehörige Probencodes, Untersuchungsdatum, Erhebungsmethode und Zustandsklassen. / Ökoló-
giai állapotértékelés a Rába és Lapincs folyók halfaunája alapján. Mintavételi hely, kapcsolódó mintavételi kód, 
mintavétel időpontja, módszer, állapot osztály. 

Probencode / 
Mintavételi kód 

Untersuchungsstelle /
Mintavételi hely 

Unter-
suchungsdatum 

/ 
Mintavétel 

ideje 
Erhebungsmethode / 

Módszer 

Zustandsklasse 
/ 

Állapot 

Raab/Rába    
9769 Grillbichl 2015-07-14 watend/ gázolva 2 

9786 Raabklamm 2015-07-14 watend/ gázolva 5 

8102 uh. Mortantsch 2011-09-23 watend/ gázolva 3 

8103 oh. KW Mortantsch 2011-09-23 watend/ gázolva 4 

9770 Kögerl 2015-07-14 watend/ gázolva 3 

10350 oh.  Mitterdorf 2018-07-19 watend/ gázolva 5 

10351 Schloss Stadl 2018-07-19 watend/ gázolva 4 

10352 oh. Wollsdorf 2018-07-19 watend/ gázolva 3 

10457 Takern 2018-10-13 Boot/ csónakból 3 

6860 Fladnitz-Rohr 2009-10-08  Boot/ csónakból 3 

6861 Rohr-Paurach 2009-10-09 Boot/ csónakból 2 

6863 
Lödersdorf-
Pertlstein 2009-10-10 

Boot/ csónakból 
2 

10581 Hohenbrugg-Welten 2019-09-29 Boot/ csónakból 3 

6865 Höhe St.Martin 2009-10-23 Boot/ csónakból 2 

10680 Neumarkt 2019-11-11 Boot/ csónakból 2 

6862 Mogersdorf 2009-10-26 Boot/ csónakból 2 

RÁB_4362 (RÁB_3471) Alsószölnök 2018-09-20 watend/ gázolva 1 

RÁB_4909 (RÁB_3470) Szentgotthárd 2018-09-20 watend/ gázolva 2 

RÁB_4316 (RÁBA12708) Csörötnek 2016-10-03 watend/ gázolva 1 

RÁB_4314 (RÁB_2158) Rum 2016-10-04 watend/ gázolva 1 

RÁB_4313 (RÁB_2929) Sárvár 2016-10-04 watend/ gázolva 2 

RAB_078 (RÁBA12702) Uraiújfalu 2016-10-05 watend/ gázolva 2 

RÁB_4312 (RÁB_2099) Kenyeri 2018-10-17 watend/ gázolva 3 

RÁB_4361 (RÁB_231) Árpás 
2013-07-26 watend, kein Daten/ 

gázolva/nincs megadva 3 

RÁB_4908 (RÁB_2583) Győr 2015-06-17 Boot/ csónakból 3 

Lafnitz/Lapincs     

6866 Heiligenkreuz 2009-10-22 Boot/ csónakból 2 

9178 St. Gotthard 2013-10-29 Boot/ csónakból 2 

AP_3851 (LAP_4876) Szentgotthárd 2019-05-21 watend/ gázolva 2 

 

Seit 2009 fanden nur wenige Fischbestands-

aufnahmen in der Raab statt, vor allem im 

steirischen Ober- und Mittellauf bis stromauf 

Wollsdorf. Im Potamal lagen seit 2009 neuere 

Daten aus Takern, Hohenbrugg-Welten und 

Neumarkt vor. In faunistischer Hinsicht ist 

die Raab deutlich ärmer als die Lafnitz, die 

im Unterlauf ein besseres Strukturangebot an 

2009 óta kevés hal-ökológiai vizsgálatot vé-

geztek el a Rába osztrák szakaszán, különö-

sen Stájerországban, a felső és középső sza-

kaszán a Wollsdorfig. Frissebb adatok 

érhetők el Takern, Hohenbrugg-Welten és 

Neumarkt epipotamalis szakaszáról 2009-től. 

Faunisztikai szempontból a Rába jelentősen 
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Nebengewässern besitzt und zudem in gerin-

gerem Ausmaß hydromorphologisch beein-

trächtigt ist als die Raab. Die Individuen-

dichte schwankte bei den 19 ausgewerteten 

Aufnahmen in der Raab zwischen knapp 300 

und über 8600 Ind./ha, die Biomasse zwi-

schen 13 und 369 kg/ha. Niedrig war der Be-

stand vor allem im Rhithral, die höchsten 

Werte wurden 2009 im Epipotamal Höhe Rohr 

und Lödersdorf nachgewiesen. In der Strecke 

Höhe Neumarkt variierten die Bestände an 

vier Aufnahmen zwischen 2009 und 2019 nur 

geringfügig. 

In der österreichischen Zustandsbewertung 

lösten Abweichungen beim Fischregionsindex 

und die geringe Biomasse das sogenannte 

k.o.-Kriterium aus; mit Werten von 4 und 5 

für den Fish Index Austria wurden einzelne 

Strecken daher als unbefriedigend bis 

schlecht bewertet. Der Großteil der Fischbe-

standsaufnahmen ergab jedoch für die Raab 

eine mäßigen bis guten Zustand. Im Potamal 

wurde nur ein Standort als mäßig, alle übri-

gen als gut bewertet. Auch die Lafnitz wies 

nach den fischökologischen Aufnahmen von 

2009 und 2013 einen guten ökologischen Zu-

stand auf. 

Die Abweichung vom Zielzustand gemäß EU-

Wasserrahmenrichtlinie im rhithralen Ober- 

und Mittellauf konnte plausibel mit den hyd-

rologischen Beeinträchtigungen in Zusam-

menhang gebracht werden. Ein Einfluss von 

Fischprädatoren war nicht auszuschließen, 

aber auch durch keine fundierten Daten be-

legt. Die im Unterlauf der Raab getroffenen 

Maßnahmen zur Wiederanbindung der Alt-

arme führten noch zu keinen erkennbaren 

Auswirkungen auf die Fischfauna. Allerdings 

sind die Daten für eine zuverlässige Zustands-

beurteilung in diesem Abschnitt, insbeson-

dere hinsichtlich der zeitlichen Veränderun-

gen, sehr beschränkt. Es ist anzumerken, 

szegényebb, mint a Lapincs, amely mellékfo-

lyói által jobban ellátott az alsó szakaszon és 

hidromorfológiailag kevésbé befolyásolt, 

mint a Rába. 

A halak denzitása a 19 vizsgálati helyszínen a 

Rába hosszán 300 és 8600 egyed/ha között 

mozgott, a biomassza érték pedig 13 és 369 

kg/ha volt. A populáció viszonylag alacsony 

volt a rhithralis folyó szakaszon; a legmaga-

sabb értékeket 2009-ben rögzítettük az epi-

potamalis részen, Rohr and Lödersdorf hely-

színekhez közel. Neumarkt szakaszán az 

állományok 4 mintavételi helyen csak kismér-

tékben változtak 2009 és 2019 között. 

Az osztrák állapotértékelés során a Regioná-

lis Hal Index  eltérései, és az alacsony bio-

massza érték váltotta ki az ún. kieső kritéri-

umot, így a Regionális Hal Index 4-es és 5-ös 

értéke alapján  egyes szakaszok így rossz 

vagy gyenge minősítést kaptak. Habár a hal-

felmérések többsége mérsékelt vagy jó öko-

lógiai állapotot mutatott a Rába esetében. A 

folyó potamális szakaszán mindössze egy 

helyszín kapott mérsékelt állapot értékelést, 

az összes többi jó értékelést kapott. A Lap-

incs szintén jó ökológiai állapotú a hal ökoló-

giai felmérések alapján 2009 és 2013 között. 

A Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseitől 

való eltérés (jó ökológiai státusz) a felső és 

alsó rhithralis szakaszán magától értetődően 

a hidrológiai hatásokhoz köthetők. A raga-

dozó halak befolyását sem lehet kizárni, de 

ez adatokkal nem kellően alátámasztott. A 

Rába folyó alsó szakaszain történt intézkedé-

sek, melyek a mellékágak régi folyó ágakhoz 

való kapcsolódás érdekében történtek, még 

nem hoztak látható változást., A megbízható 

állapotfelmérés adatai ezeken a szakaszo-

kon, különösen az időbeli változások tekinte-

tében, erősen korlátozottak.Mindazonáltal 

meg kell jegyezni, hogy ezen intézkedések 

közül néhány, csupán pár éve történt, de 
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dass einige dieser Maßnahmen erst vor weni-

gen Jahren ergriffen wurden und diese bei ei-

nem Monitoring über einen längeren Zeit-

raum das Potenzial zur Verbesserung des 

ökologischen Zustands zu haben scheinen. 

Eine signifikante und nachhaltige Verbesse-

rung bzw. eine Annäherung an die faunistisch 

reichhaltigere Lafnitz kann am ehesten durch 

effektive Wiederherstellung des Wanderkor-

ridors aus der ungarischen Raab nach Öster-

reich erreicht werden. Es ist allerdings neu-

erlich festzuhalten, dass sich der 

österreichische Potamalabschnitt der Raab 

aus fischökologischer Sicht bereits überwie-

gend im guten Zustand befindet. 

Die Untersuchungen der Fischgemeinschaft 

des ungarischen Verlaufs der Raab und Laf-

nitz zeigten, dass die Fischfauna äußerst viel-

fältig und bedeutsam ist. Artenzahl, charak-

teristische Artenzahl und Zahl der 

geschützten Arten waren im Untersuchungs-

abschnitt bei Csörötnek am höchsten, wo 

eine spezifisch mosaikartige Lebensraum-

struktur vorzufinden ist. Die Anzahl der Arten 

zeigte einen steigenden Trend mit der Ab-

nahme des relativen Reliefs. Die Anzahl der 

charakterisitischen Arten nahm jedoch deut-

lich ab, was auf das Zusammenwirken meh-

rerer Faktoren zurückzuführen ist. Der wich-

tigste Faktor ist die signifikante Abnahme der 

Fließgeschwindigkeit. Die Zahl der speziali-

sierten Fischarten war fast durchgehend kon-

stant, es gab jedoch einen zunehmenden 

Trend bei der Zahl der flussabwärts wandern-

den generalistischen und störungsresistenten 

Arten, während die Individuenzahlen der spe-

zialisierten Arten stark abnahmen. Die ein-

heimischen Arten dominierten den gesamten 

ungarischen Verlauf der Raab, jedoch zeigte 

sich in den unteren Bereichen ein signifikan-

ter Anstieg in der Arten- und Individuenzahl 

megvan bennük a lehetőség az ökológiai álla-

pot javítására, ha egy hosszabb periódust 

vizsgálunk. 

Jelentős és fenntartható javulás leghatéko-

nyabban a magyarországi Rába szakaszból 

Ausztriába történő vándorlási folyosók hely-

reállításával érhető el. De itt is meg kell je-

gyezni, hogy hal-ökológiai szempontból a 

Rába osztrák szakaszai jó állapotban vannak. 

A Rába és a Lapincs halközösségének vizsgá-

lati eredményei azt mutatják, hogy a vízfo-

lyások halfaunája kiemelkedően gazdag és 

értékes. A fajszám, a karakterfaj-szám és a 

védett faj szám értékek vizsgálata során a 

Rába csörötneki mintavételi szelvényének ér-

tékei bizonyultak a legmagasabbnak, ahol ki-

fejezetten mozaikos élőhelystruktúra jel-

lemző. A relatív relief csökkenésével a 

fajszám bár növekvő tendenciát mutat, a ka-

rakterfajok száma jelentősen csökken, ami 

több tényező együttes hatására vezethető 

vissza. Ezek közül legfontosabb tényezőként 

az áramlási sebesség jelentős csökkenését 

jelölhetjük meg. Folyásirányban lefelé ha-

ladva a specialista halfajok száma közel ál-

landó, azonban egyértelmű növekvő tenden-

ciát mutat a generalista és zavarást tűrő 

fajok száma. Az egyedszámokat vizsgálva - 

lefelé haladva - egy nagyon erős csökkenő 

tendenciát tapasztalhatunk a specialista fa-

jok egyedszámaiban. A folyó teljes hossz-

szelvénye mentén az őshonos faunaelemek 

dominálnak, azonban az alsóbb folyószaka-

szokon a pontokaszpikus eredetű gébfajok 

(Gobiidae) előretörésével jelentős növeke-

dést mutat az idegenhonos faunaelemek faj- 

és egyedszáma. 

Általánosságban elmondható, hogy a hidro-

morfológiai szempontból változatosabb, fel-

sőbb szakaszon – ahol egyébként 2009 óta a 

halak általi átjárhatóságra irányuló projektek 

is megvalósultak – hosszabb szakaszon is jobb 
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nicht-einheimischer Taxa, was auf die zuneh-

mende Anzahl von pontisch-kaspischen Grun-

deln (Gobiidae) zurückzuführen ist.  

Im Allgemeinen ist der obere Abschnitt in Un-

garn - wo seit 2009 Projekte zur Verbesserung 

des Kontinuums für Fische durchgeführt wer-

den - in hydromorphologischer Hinsicht viel-

fältiger, was zu einem besseren ökologischen 

Zustand (gut und sehr gut) als im unteren Ab-

schnitt (unterhalb von Uraiújfalu) führt (mä-

ßig). 

az ökológiai állapot (jó és kiváló), mint az al-

sóbb (Uraiújfalu alatti) szakaszon (mérsé-

kelt).  

 

 

3.3.4 Diskussion / Diszkusszió 

Der ökologische Gesamtzustand der Untersu-

chungsstellen wird durch die schlechteste 

Bewertung der erhobenen Qualitätselemente 

bestimmt. 

In Österreich überlappten sich die meisten 

Untersuchungsabschnitte der Fischerhebun-

gen nicht mit denen der Phytobenthos- und 

Makrozoobenthosuntersuchungen. In den 

meisten Fällen stimmten die Bewertungen 

des ökologischen Zustands von Phytobenthos 

und Makroinvertebraten gut überein, mit 

Ausnahme von zwei Standorten, an denen die 

Bewertung des Makrozoobenthos besser war. 

Gemäß den Algen und Makroinvertebraten 

befand sich die Raab in Arzberg im mäßigen 

ökologischen Zustand. Von Mitterdorf bis Ta-

kern wies die Raab den guten Zustand auf. 

Von Gniebing bis zur Staatsgrenze zeigte das 

Gewässer eine Abweichung vom Zielzustand 

gemäß WRRL, ebenso die Lafnitz in Elten-

dorf. Die Ergebnisse von 2019 stimmten mit 

denen von 2009 bis 2018 überein. Der ökolo-

gische Zustand des Phytobenthos wurde an 

allen Standorten durch den Trophieindex be-

stimmt. Wie in den Vorjahren zeigten die Kie-

selalgen entlang des österreichischen Ver-

laufs der Raab eine Tendenz zur Zunahme der 

Nährstoffindikatoren. Ab Takern stromab-

wärts nahm die trophische Belastung zu, was 

A mintavételi szelvények végleges ökológiai 

állapotát, felmért élőlénycsoportok közül a 

legrosszabb értéket adó biológiai elem alap-

ján határoztuk meg. 

Ausztriában a halfelmérések legtöbb vizsgá-

lati helyszíne nem fed át a bevonatlakó kova-

algák és a vízi makroszkópikus gerinctelenek 

mintavételi helyeivel. Legtöbb esetben a be-

vonatlakó kovaalgák és a vízi makroszkópikus 

gerinctelenek ökológia állapotértékelése 

összhangban van egymással, kivéve két he-

lyet, ahol a vízi makroszkópikus gerinctele-

neken alapuló értékelés jobb eredményt ad. 

Az algák és a vízi makroszkópikus gerinctele-

nek alapján a Rába mérsékelt ökológiai álla-

potú Arzbergnél. Mitterdorftól Takernig a fo-

lyó jó állapotú. Gniebingtől a határig a Rába 

eltérést mutat a VKI környezeti célkitűzései-

hez képest, csakúgy, mint a Lapincs Elten-

dorfnál. A 2019-es eredmények összhangban 

vannak a 2009-től 2018-ig kapott eredmé-

nyekkel. A bevonatlakó kovaalgák ökológiai 

állapota az összes mintavételi hely esetében 

a trófikus index alapján került meghatáro-

zásra. Csakúgy, mint a korábbi években, a 

diatóma fajok a tápanyag indikátorok növe-

kedésének tendenciáját jelzik a Rába osztrák 

szakaszán. Takerntől a lefelé a tápanyag ter-
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zu einem Wechsel vom guten zum mäßigen 

ökologischen Zustand führte. Im Falle der 

Makroinvertebraten erfüllte der Saprobienin-

dex an fast allen Standorten den Zielzustand 

gemäß WRRL, nur der Standort Mogersdorf 

zeigte eine Abweichung vom guten Zustand. 

Von Gniebing flussabwärts bis zur Staats-

grenze indizierte die Raab anthropogene Be-

einträchtigungen wie strukturelle Defizite 

und geringere Abflussbedingungen. Für das 

Qualitätselement Fische ergab die Mehrzahl 

der Fischbestandserhebungen für die Raab 

den mäßigen bis guten Zustand. Die Abwei-

chung vom Zielzustand nach WRRL im 

rhithralen Ober- und Mittellauf lässt sich 

plausibel mit hydrologischen Einflussfaktoren 

in Verbindung bringen. Im Abschnitt Potamal 

wurde nur ein Standort als mäßig, alle ande-

ren als gut bewertet. Die Lafnitz wies eben-

falls den guten ökologischen Zustand auf. 

In Ungarn wurde die schlechteste ökologische 

Bewertung meist von den Kieselalgen er-

reicht, die sensitiv auf punktuelle und diffuse 

Nährstoffbelastungen reagieren. Bei einer 

gemeinsamen Bewertung der Untersuchungs-

stellen ergab sich für den gesamten ungari-

schen Verlauf der Raab und Lafnitz der mä-

ßige Zustand. Dieses Ergebnis steht im 

Einklang mit den zusammenfassenden Ergeb-

nissen der RBMP-Planungsperiode 2013-2019, 

in der für die untersuchten Wasserkörper ein 

ähnlicher ökologischer Zustand festgestellt 

wurde. Die Ergebnisse der Erhebungen, die 

2019 entlang des Verlaufs der Raab durchge-

führt wurden, deuteten darauf hin, dass der 

obere Abschnitt der Raab (zwischen Grenze 

und Sárvár) anhand der Qualitselemente MZB 

und Fische im gutem Zustand war, im Ab-

schnitt zwischen Uraiújfalu und der Mündung 

im mäßigen Zustand. Bei den Fischen führten 

die Maßnahmen zur Verbesserung der hydro-

morphologischen Gegebenheiten in den obe-

ren Abschnitten zu positiven Ergebnissen, 

helés nő, ami a jó ökológiai állapotból a mér-

sékelt ökológiai állapotba történő változás-

hoz vezet. A vízi makroszkópikus gerinctele-

nek esetében a szapróbikus index a Víz 

Keretirányelv célkitűzéseinek megfelel 

majdnem az összes helyszínen, csupán a Mo-

gersdorf mintavételi helyszín mutat eltérést 

a jó ökológiai állapottól. Gniebingtől lefelé a 

határig a Rába antropogén hatásokat jelez, 

mint pl. a meder strukturális hiányosságai, és 

alacsonyabb vízhozam állapotok.  A halakál-

lományfelmérése a legtöbb esetben mérsé-

kelt vagy jó állapotot mutat a Rába mentén. 

A Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseitől 

való eltérés a felső és középső rithralis sza-

kaszokon értelemszerűen a hidrológiai hatá-

sokhoz köthető. A potamalis szakaszokon 

csak egy helyet értékeltünk mérsékelt álla-

potúnak, a többi jó állapotú. A Lapincs szin-

tén jó ökológiai állapotú. 

Magyarországon a legrosszabb eredményt 

adó, pontszerű- és diffúz terhelésre érzé-

keny, bevonatlakó kovaalgák csoportja hatá-

rozta meg az ökológiai állapotot. Amennyi-

ben a Rába és a Lapincs mintavételi egységeit 

minden vizsgált BQE eredménye alapján ösz-

szevontan értékeljük úgy a teljes hazai sza-

kaszra mérsékelt állapotot kapunk. Ez az 

eredmény teljesen összhangban van a 2013-

2019 VGT tervezési időszak összefoglaló 

eredményeivel, amelyek a vizsgált víztestek 

esetében hasonló ökológiai állapotot mutat-

nak. A 2019. évi Rába hossz-szelvénye men-

tén végzett felmérések eredményei arra 

utalnak, hogy a vízi makroszkópikus gerincte-

lenek és a halak alapján a Rába a felsőbb sza-

kaszokon jó (országhatár-Sárvár közötti sza-

kasz), még az uraiújfalui szelvény alatti, 

torkolatig tartó szakaszon, mérsékelt álla-

potú. A halak esetében a hidromorfológiai ál-

lapotot javító intézkedések a felsőbb szaka-

szokon bíztató eredményeket hoztak, melyet 
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was durch die Ergebnisse der Forschung zur 

Funktionsfähigkeit von Fischwanderhilfen im 

Rahmen des Projekts WeCON-ATHU077 un-

termauert wird. Im Falle der Makroinver-

tebraten berücksichtigt der ungarische HMMI-

Index nicht spezifisch die organische Belas-

tung wie der österreichische Saprobienindex, 

sondern gibt vielmehr hydromorphologische 

Belastungen an. So zeigten die Ergebnisse im 

ungarischen Abschnitt, dass das vielfältigere 

Flussbett eine bessere Lebensgemeinschaft 

aufrechterhielt als die unteren, regulierten 

Flussabschnitte zwischen den Staudammbau-

ten. Auch die Ergebnisse der Kieselalgen (die 

auf Nährstoffeinflüsse hinweisen) zeigten, 

dass das Gewässer fast im gesamten ungari-

schen Abschnitt den mäßigen Zustand auf-

wies. Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass die Maßnahmen zur Verbesse-

rung des ökologischen Zustands in der Raab 

in den letzten Jahren positive Auswirkungen 

hatten; um den guten Zustand zu erreichen 

wäre jedoch eine Verringerung punktueller 

und diffuser stofflicher Belastungen erfor-

derlich. 

 

 

a WeCON–ATHU077 projekt keretében vég-

zett, hallépcsők átjárhatóságának vizsgála-

tára irányuló kutatási eredmények is alátá-

masztanak. A magyar HMMI index a 

makroszkópikus gerinctelenek esetében nem 

veszi olyan súllyal specifikusan figyelembe az 

élővizet érő terheléseket, mint az osztrák 

szaprobitás index, viszont rámutat a hidro-

morfológiai állapotokra. Ezért a magyaror-

szági szakaszon kapott eredmények azt mu-

tatják, hogy vízi makroszkópikus 

gerinctelenek esetében a diverzebb folyóme-

der érzékelhetően jobb állapotú élőlénykö-

zösséget tart fenn, mint az alsó, gátak közé 

szorított, egyenesebb vonalvezetésű meder-

szakaszok. A terhelésekre leginkább érzé-

keny bevonatlakó kovaalgák vizsgálata alap-

ján kapott eredmények azonban rámutatnak, 

hogy vízfolyás szinte az országhatártól 

kezdve, teljes magyar szakaszon konstansan 

mérsékelt állapotú, azaz nem éri el a jó álla-

potot. Mindezek figyelembevételével megál-

lapítható, hogy az elmúlt években az ökoló-

giai állapot javítására irányuló 

beavatkozások egy részének pozitív hatása 

érzékelhető, azonban a jó állapot eléréséhez 

további, elsősorban a víz minőséget javító 

pontszerű-, és diffúz terheléscsökkentésre 

lenne szükség. 
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Abbildung/Ábra 9: Phytobenthos-, Makrozoobenthos- und Fischzustandsklassen an den Untersuchungsstandorten entlang der Raab. Die Phytobenthos- und Makrozoobenthos-
zustandsklassen basieren auf Daten, die im Projekt RaabSTAT 2019 erhoben wurden, die Fischzustandsklassen auf Erhebungen aus den Jahren 2009 bis 2019. Die Abkürzungen 
innerhalb der Karte der einzelnen Qualitätselemente beziehen sich auf die englischen Bezeichnungen. / Bevonatlakó kovaalgák, vízi makroszkópikus gerinctelenek és halak 
ökológiai állapota a Rába mintavételi szelvényeiben. A bevonatlakó kovaalgák és a vízi makroszkópikus gerinctelenek alapján végzett ökológai állapotértékelés a RaabSTAT 
projekt keretében (2019), míg a halak értékelése 2009 és 2019 évek közötti időszakból származó minták alapján történt

Legend / Legende / Jelmagyarázat

P … Phytobenthos / Phytobenthos / Bentonikus kovaalgák 

M … Macrozoobenthos / Makrozoobenthos / Vízi makroszkópikus ge-

rinctelenek 

F … Fish / Fische / Halak 


