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A beszámoló előadás vázlata:

• A kutatási téma 

rövid bemutatása

• Anyag és módszer

• Eddigi 

eredmények

• Fealadatok 

ütemezése



Kutatási téma bemutatása

• Makrozoobenton = makroszkópikus vízi gerinctelen állatok 

gyűjtőneve

• A Duna élőlény együttesének vizsgálata hiányos

• Parti szegélyzóna és a mélységi tájék mintavételezése

• Abiotikus paraméterek rögzítése

• Élőhelyek megkülönbözetése a környezeti változók alapján

• Gyakorlati szempontból fontos ismeretek 
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MÉLYSÉGI 

MINTÁK

• 7 db 40 km-es 

szakasz

• szakaszonként 4 

random módon 

elhelyezett 

keresztszelvény

• keresztszelvény 

mentén 6 mélységi 

mintavétel

LITORÁLIS 

MINTÁK

• szakaszonként 

4-4 minta, jobb 

és bal parton
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Mélységi mintavétel kotróháló segítségével (dredge sampler)
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Parti zóna mintázása kézi hálóval (Standard Pond Net)
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Adatgyűjtés

Abiotikus paraméterek

• Vízmélység

• Parttól való távolság

• Mederanyag összetétel

• Áramlási sebesség

Biotikus adatok

• Fajösszetétel

• Egyedszám
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Szob és Hercegszántó 

közötti szakasz 40 km-es 

alegységekre osztva (7 

szakasz), mindegyiken 

belül 4  keresztszelvény 

vizsgálat,

amelyek 6 kotort és 2 

litorális mintából állnak.

Tehát 7 x 4 x (6+2)= 224 minta

Eddig 176 minta került 
feldoglozásra. 
2011 nyarán 48 mintát kell venni 
még.



Kereszt-szelvény vizsgálat Göd térségében 1667 fkm
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Mederanyag fotók

1. kereszt-szelvény

2. kereszt-szelvény
10



A hartai kereszt-szelvény vizsgálat során vett mederanyag minősége és a 

mintavételi pontok elhelyezkedése 1547 fkm
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Egyedszám eloszlás a Duna keresztszelvénye mentén Hartánál
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Taxonszám eloszlás a Duna keresztszelvénye mentén Hartánál



Feladatok ütemezése

 Mintavételezés befejezése: 

2011 szeptember

 Minták feldolgozása folyamatos,

vége: 2011 október

 Adatok rögzítése 

folyamatos, vége 2011 október

• Statisztikai értékelés 

2011  tél

• Eredmények értékelése 

2011/2012 tél-tavasz



Köszönöm a figyelmet!
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