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Bevezetés 

• Kisebb tájelemek kutatására kevés figyelem fordítódik 

• Létfontosságú élőhelyek: sok ritka- és veszélyeztetett (pl. 

nagytestű levéllábú rákok) 

• Szikes vizek: gazdag makrogerinctelen közösség (pl. 

szitakötők, vízibogarak, árvaszúnyogok, poloskák, férgek, 

puhatestűek, rákok) 

• Legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb kontinentális 

élőhelytípus 

• Szikesek: ex lege védettség (1996. évi LIII. tv.) 

 

 



Célkitűzés 

Célkitűzés 

• Milyen a szikes jellegű apaji bombatölcsérek helyi és 

regionális biodiverzitási mintázata a fő makrogerinctelen 

csoportok esetében?  

• Milyen árvaszúnyog faunával rendelkeznek ezek az 

időszakos kisvizek?  

• Miként alakul az árvaszúnyog-együttes a különböző típusú 

habitatokban a különböző környezeti változók mellett?  

 



Mintavételi terület 

• KNP – Felső-Kiskunsági puszta,  apaji szikes legelő 

• II. világháborús asztatikus bombatölcsér ill. kráter (kb. 100 db) 

• Időszakos kis szikes állóvizek eltérő: kiterjedés (d=1-12 m), 

mélység (4-60 cm), vezetőképesség (1,25-5,11 mS/cm), 

hidroperiódus, növényzeti borítás (0-100%) 

• Színanyagos (fekete), zavaros (fehér) 

 

Készítette: Horváth Zsófia 



Mintavételi terület 

Balra: zavaros, lebegőanyagokban gazdag, „fehér” szikes tölcsér.  

Jobbra: színanyagos, átlátszó, huminanyagokban gazdag, „fekete” szikes 

tölcsér. 

(fotók: Böde Nóra) 

 



Mintavételek, minta-előkészítés 

• 2014. május 7-8-9 

• Mintavétel 54 bombatölcsérből 

• Helyszíni mérések: átmérő, 
vízmélység, átlátszóság (Secchi-
korong), vízhőmérséklet, pH, 
vezetőképesség, zavarosság 

• Vízminta: TSS-, a-klorofill-, TP-, NO3-
N-, NH4-N-koncentráció 

• Nyílt víz, növényzet borítása (%) 

• Makrogerinctelen: mennyiségi és 
faunisztikai, nyílt vizes és növényes 
régiókból 

• Kézi háló (dlyuk=500 m) szeparálás 
 tartósítás  preparálás  azonosítás 
(faj, genus) 

 

Fotó: Böde Nóra 

Fotó: Horváth Zsófia 
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Makrogerinctelenek

Eredmények 

1. Általános biodiverzitási mintázatok (4 csoport) 

Csoport neve  

Átlagos 

helyi 

fajszám  

Teljes 

terület 

fajszáma  

Bogarak 

(Coleoptera)  
7,4±3,6  51  

Árvaszúnyogok 

(Chironomidae)  
4,4±2,5  23  

Poloskák 

(Heteroptera)  
2,9±1,3  11  

Szitakötők 

(Odonata)  
2,3±1,1  6  

Összesen: 91 

• Fajtelítési görbék 

 

bogarak – árvaszúnyogok – poloskák  – szitakötők 



Eredmények 

• SDR simplex – Regionális (béta) diverzitás 

 

1. Általános biodiverzitási mintázatok (4 csoport) 
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Bogarak Árvaszúnyogok Poloskák Szitakötők 



Eredmények 

 

- 2709 azonosított lárva és bábbőr 

- 3 alcsalád: Chironominae (13 taxon), Orthocladiinae (7 taxon), 

Tanypodinae (3 taxon) 

- 50% - Chironomus annularius, 14% - Chironomus riparius 

- 1-1 egyed – Acricotopus lucens, Cricotopus cylindraceus, 

Glypotendipes cauliginellus 

- Egyedek 25%-a fiatal Chironomus fajok 

 

2. Árvaszúnyog fauna 



Eredmények 

3. Élőhely-preferencia, domináns közösségek 

 

 

 

• Főkomponens analízis (PCA):  

    fajok ill. egyedek élőhelyi előfordulásai, különbségek 

 

• Redundancia analízis (RDA): 

     fajok ill. egyedek és környezeti változók 

 

• PCA, RDA  mindkét habitat adatai (N=17) 



Eredmények 

• PCA – Fajszám és egyedsűrűség nyílt vízben és növényzet között 

 

pl. Chi_uli., Chi_pall., Chi_pse., Chi_nud. 

3. Élőhely-preferencia, domináns közösségek 



Eredmények 

• Átlagos egyedsűrűség és előfordulások száma nyílt vízben és növényes 

állományban 

 

Chi_ann. – 1,6 egyed/l 

Chi_rip. – 0,33 egyed/l 
 

Chi_ann. – 0,31 egyed/l, Par_sp. – 0,21 egyed/l 

Chi_rip. – 0,11 egyed/l, Chi_uli. – 0,08 egyed/l 
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3. Élőhely-preferencia, domináns közösségek 



Eredmények 

• Box-plot – Fajszám és egyedsűrűség különbsége nyílt vízben és növényes 

állományban 

 

Szignifikáns különbség 
 

Nincs különbség, átfednek 

ugyanannyi egyed 
 

3. Élőhely-preferencia, domináns közösségek 



Eredmények 

• RDA – Fajok és környezeti tényezők összefüggései 

Szignifikáns változó:  

- lebegőanyag-koncentráció 

- fajlagos vezetőképesség 

 

magas vezetőképesség (sós)  

zavaros, nagy lebegőanyag 

konc. 

alacsony vezetőképesség és 

lebegőanyag-konc. 

nagyon alacsony  

vezetőképesség és 

lebegőanyag-konc. 

 

3. Élőhely-preferencia 



Eredmények 

• RDA – Egyedsűrűség és környezeti tényezők összefüggései nyílt vízben 

Szignifikáns változó:  

- lebegőanyag-koncentráció 

- pH 

 

magas pH 

alacsony pH 

magas lebegőanyag-konc. 

alacsony  pH és kis 

lebegőanyag-konc. 

közepesen magas pH és kis 

lebegőanyag-konc. 

3. Élőhely-preferencia 



Eredmények 

• RDA – Egyedsűrűség és a környezeti tényezők összefüggései növényzetben 

Szignifikáns változó:  

- fajlagos vezetőképesség 

- zavarosság 

 

magas vezetőképesség 

alacsony vezetőképesség 

magas zavarosság 

alacsony zavarosság 

kevésbé-közepesen zavaros 

3. Élőhely-preferencia 



Diszkusszió 

• A kiskunsági szikes kisvizek változatos élőhelyek, sokféle 
habitattal, ahol a szélsőséges viszonyokhoz legjobban 
adaptálódott makrogerinctelen taxonok – bogarak, 
árvaszúnyogok, poloskák és szitakötők – fordulnak elő.  

• A bogarak és az árvaszúnyogok fajszáma a mintaterületek 
számával folyamatosan növekszik, a másik csoportokhoz képest 
lassabb fajtelítődés tapasztalható.  

• A poloskák és a szitakötők fajtelítődése gyorsabb, már 
viszonylag kevés mintaterületen elértük a teljes terület fajszámát. 

• A bogarak és árvaszúnyogok magasabb béta-diverzitással 
jellemezhetőek, míg a poloskák és a szitakötők esetében 
regionálisan hasonlóbb közösségeket láthatunk.  

 

1. Általános biodiverzitási mintázatok (4 csoport) 



Diszkusszió 

• Mintáinkban a két domináns árvaszúnyog faj a Chironomus 

annularius és a Chironomus riparius.  

• Több olyan taxon képviselőit is megtaláltuk az időszakos sós 

vizekben, melyeket eddig kis- és nagy vízfolyásokban 

regisztráltak (pl. Psectocladius limbatellus, Synendotendipes 

impar) 

• A hazánkban ritkának nevezhető Chironomus pseudothummi 

fajt is sikerült kimutatunk a tölcsérekben. 

2. Árvaszúnyog fauna 



Diszkusszió 

• Megállapítottuk, hogy a bombakráterek növényzettel borított 

vízterei fajgazdagabbak, mint a homogén nyílt víz. A két 

habitat átlagos egyedsűrűségét tekintve viszont nincs 

számottevő különbség. 

• A tölcsérekben élő árvaszúnyog fajok ill. egyedek előfordulását 

a fajlagos vezetőképesség, a pH, a lebegőanyagok mennyisége 

és a zavarosság befolyásolta.  

• Rendkívüli tűrőképességgel rendelkező árvaszúnyog fajokat 

találtunk, köztük széles sótűrőképességű, sós vízi fajok is 

előfordulnak (pl. Cricotopus ornatus, Cricotopus sylvestris) 

 

 

3. Élőhely-preferencia 



Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozom: 

• Témavezetők – Horváth Zsófia és Vad Csaba Ferenc 

• Török Júlia – belső konzulensi szerepkör 

• Móra Arnold – árvaszúnyog 

• Tóth Adrienn, Péntek Atilla – terepmunka 

• Cozma Nastasia Julianna – terepmunka, adatok (bogár, poloska, szitakötő) 

• Tóth Bence – vízkémiai vizsgálatok 

• Szüleim, családom 



Köszönöm a figyelmet! 



Kérdések és válaszok 

1/1. Elegendő-e a kitűzött célok eléréséhez az egy alkalommal 

végzett extenzív gyűjtés?  

 

•  Kitűzött céloknak az egy alkalommal elvégzett vizsgálat elegendő. 

•  Korábban nem történt ilyen jellegű vizsgálat  egy előzetes 

állapotfelmérésnek, kiindulási pontnak mindenképpen megfelel. 

• Fontos: térben nagy ismétlésszámmal (összesen 54 kisvíz) dolgoztunk 

 megfelelően reprezentálva voltak az egyes élőhely-típusok, amely 

így a fajok élőhely-preferenciájáról megbízható eredményt ad.  

• A kis helyi és magas regionális fajszám összefüggése pedig 

valószínűleg időben mindig fennáll, hiszen az élőhelyek változatossága 

is megmarad. 
 



Kérdések és válaszok 

1/2. Reprezentatívabb eredményt adott volna-e a gyűjtés három 

alkalommal a vizsgált bombatölcsérek harmadán? 

 

  Élőhelyek közti különbségek időben is fennállnak  nagyon hasonló 

eredményeket kapunk, ha időben több mintavételezést végzünk.  

  Elképzelhető, hogy több mintavétellel előkerült volna még néhány 

faj, de mivel a mintavételezés májusban történt, amikor az 

árvaszúnyog-fajok többsége már megtalálható  véleményem szerint a 

terület faunáját is megfelelően reprezentálja az egy mintavételezés.  

  Egyes tölcsérek eltérő kémiai paraméterekkel is rendelkeznek  a 

terület harmadán végrehajtott vizsgálatok nem mutattak volna nagyobb 

reprezentativitást a célkitűzéseink szempontjából. 



Kérdések és válaszok 

2. Eredményei alapján van-e a szikes vizekre jellemző 
árvaszúnyog faj? 

 

• Kiskunsági szikes tavak magas pH értékkel rendelkeznek.  

• Glyptotendipes barbipes szakirodalmi adatok alapján kontinentális 
sós vizekben is előfordul.  

 Apaji bombatölcsérekben a magas vezetőképességű, ill. pH-jú 
habitatokban fordul elő, az elemzések során jól elkülönül mind 
fajszámát, mind egyedsűrűségét tekintve, így a szikes vizekre 
jellemző árvaszúnyog fajként tekinthetünk rá a Kárpát-
medencében.  

       Ugyanakkor nem szikes jellegű sós élőhelyeken is előfordul   
Európában, így valódi szikes vízi indikátorfajnak nem tekinthető. 



Kérdések és válaszok 

3. Mi magyarázta, hogy a helyi fajszámok kicsik a teljes 
fajszámhoz képest? 

 

• Minél több tölcsért vizsgálunk, annál inkább növekszik a fajszám 
(főleg a vízi bogarak és az árvaszúnyogok esetében).  

• Ennek az élőhelyek változatossága az oka, hiszen több környezeti 
tényező (pl. a sótartalom, a növényzeti borítás, trofitás) széles határok 
között változott.  

• Ez lehetővé teszi, hogy sok faj forduljon elő a területen a saját 
élőhely-preferenciájának megfelelően.  

• Fontos, hogy a sótartalom növekedésével a fajszám csökken, ez pedig 
hozzájárul az alacsony helyi fajszámhoz.  

•A kis alfa-diverzitás ugyanakkor a magas béta-diverzitással párosulva 
magas gamma-diverzitást eredményezett. 



Kérdések és válaszok 

4. A nyílt vízi és a növényzet közül történő mintavételezés 

eredményei mennyire jelentenek valódi dominancia 

viszonyokat? Lehet-e a 2 típusú hely adatait standardizálni? 

 

• Mivel a két élőhelyet azonos módon mintavételeztük, így 

eredményeink valós dominancia-különbségeket tükröznek.  

• Az elemzésekben a hálófelület és az áthálózott vízoszlop figyelembe 

vételével egyed/L értékeket számítottunk, ezzel a mintavétel 

standardnek tekinthető. 



Kérdések és válaszok 
5. A mintázott bombatölcsérek környezeti paraméterek alapján 

hogyan csoportosíthatók, és az árvaszúnyog-közösségek ennek 

megfelelnek-e? 

 
I. tengely szerint: 

I. sós és zavaros vizek kis 

növényborítással 

II. alacsony szalinitású, 

átlátszó és növényes vizek 

III. átmenetek 

 

II. tengely szerint: 

IV. sós vizek 

V. zavaros vizek 

 

 

 


