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A Föld legdiverzebb, és méretükhöz képest fajokban leggazdagabb ökoszisztémái az 

édesvizek (Revenga & Mock, 2000). Biodiverzitásuk azonban a megnövekedett antropogén 

hatások következményeként jelentősen lecsökkent, az itt tapasztalható kihalási ráták 

meghaladják a tengeri és a szárazföldi területekre becsült veszteségeket, ezért a megalapozott, 

tervszerű védelmükre egyre nagyobb szükség van. (Ricciardi & Rasmussen, 1999). 

Az eddig alkalmazott védett terület kijelölések leginkább a fajgazdagságon, a ritka fajok 

jelenlétén, és a természetvédelmi értékeiken alapultak (Filipe et al., 2004). Manapság egyre 

gyakrabban alkalmazzák a matematikai algoritmusokon alapuló, objektív, rendszerszintű 

természetvédelmi tervezés módszerkörét (Margules & Pressey, 2000). 

Azonban az eddigi természetvédelmi tervezés során leginkább szárazföldi, és tengeri 

területekre kidolgozott rendszereket alkalmaztak az édesvízi ökoszisztémák védelmére, 

amelyek nem veszik figyelembe, hogy a folyóvizek védelmére történő természetvédelmi 

tervezés esetén speciális modellek kidolgozására van szükség. Figyelembe kell venni a 

komplementaritási mutatókat, valamint, hogy a víztestek hosszirányú hidrológiai 

átjárhatósága megfelelően biztosítva legyen. A felsőbb szakaszok természetességi állapota is 

jelentősen befolyásolhatja az adott víztest védelmi hatékonyságát (Hermoso et al., 2011), ez 

különösen érvényes a kisterületű országok, így a magyarországi folyóvizek védelmekor, 

hiszen több nemzetközi folyóval is rendelkezünk, amelyek felsőbb szakaszainak védelme nem 

minden esetben biztosított. Folyóvizek hatékony védelmekor nem elég magát a víztestek 

védelem alá helyezni, hanem szükséges az adott folyószakaszhoz tartozó vízgyűjtő terület 

védelem alá vonása is. 

Dolgozatom célja, hogy a magyarországi folyóvizek védelmét szolgáló védett 

területhálózatot jelöljek ki a halközösségének alapján, a rendszerszintű természetvédelmi 

tervezés módszereivel. 

Ennek során a hazai vízfolyásokhoz tartozó kisvízgyűjtő területek abiotikus (környezeti) 

adatait leválogattam, a szakirodalmi források, és az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet 

gyűjtéseiből származó haladatokat összesítettem. Ezekből az adatokból predikciós modellezés 

segítségével az összes hazai vízfolyás jellemezhető egy adott halközösséggel. A védett terület 

tervezése során egy optimalizációs algoritmusokon alapuló program segítségével a 

legnagyobb biodiverzitással rendelkező, és egyben legkisebb költséggel védhető vízgyűjtő 

területeket jelöltem ki. Figyelembe vettem a folyószakaszok hosszirányú összeköttetésének 

biztosítását, és egyúttal a védett terület minél kisebb szétszabdaltságát. A nagyméretű, és a 

határfolyók fontosságának megállapítására négy, hierarchikusan felépülő területhálózatot 

dolgoztam ki, amelyet összehasonlítottam a jelenleg érvényben lévő hazai országos 

jelentőségű védett területek hálózatával. Az elemzések során R statisztikai programcsomagot, 

és QGIS térinformatikai programot alkalmaztam. 

Az egyes lépések részletei: 

1.Adatgyűjtés: Az Európa Víz Keret Irányelv (2000/60/EC) előírásainak hatására 

Magyarország folyóvizei 868 szegmensre, és a hozzájuk tartozó 953 alvízgyűjtőre 

tagolódnak. Az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetben 300 folyóvízi mintavételi 

helyszínre vonatkozóan rendelkezünk adatokkal a halállomány összetételéről. Ezek, és a 

szakirodalmi források alapján 2350 mintavételből származnak haladataim az ország 385 

alvízgyűjtő területéről. 
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Az abiotikus környezeti adatok DEM (Digital Elevation Model) digitális domborzati 

modellből származnak, a vízrajzi adatokat HidroSec és ArcHidro programok segítségével 

határoztuk meg. A tájhasználati, klimatikus, valamint a geológiai adottságokat is rögzítettem a 

megfelelő, aktuális adatbázisok alapján.  

2.Predikciós modellezés: Azokon a területi egységeken, ahol nem történt mintavétel, a 

halfajok előfordulási valószínűségét a mintázott helyek adatai alapján az ún. MARS 

(Multivariete Adaptive Regression Splines) nem-parametrikus regressziós modell segítségével 

határoztuk meg.  Ez a több-változós módszer alkalmas komplex, nem lineáris kapcsolatok 

leírására a függő (halállomány összetétele), és magyarázó (abiotikus) változók között, még 

ritka fajok esetében is. A prediktív modell elkészítéséhez az egyes halfajok előfordulási 

adatait a környezeti változókkal kellett kapcsolatba hoznunk, mivel a modell az azonos 

környezeti értékekkel rendelkező ismeretlen területekre azonos hal előfordulási 

valószínűségeket jósol. 

3. Területtervezés: 42 faj előfordulási adatai alapján a MARXAN nevű, szimulált szelekciós 

algoritmusokon alapuló programcsomag segítségével olyan védett területhálózatot jelöltem ki, 

amely minden fajt az ország legalább 30 alvízgyűjtő területén tartalmaz (ez a szám volt a 

legkisebb fajelőfordulás érték- homoki küllő Romanogobio kessleri). A területhálózat 

tervezésekor a védelmi költséget az egyes alvízgyűjtők területével tettem egyenlővé. 

3.1. Összeköttetés biztosítása- konnektivitás: az optimalizációs műveletek során a 

MARXAN program lehetőséget ad a kijelölt terület minél kompaktabbá (kis kerület/terület 

arány) tételére. Ez folyóvizek esetén módosítható az egyes folyószakaszok összeköttetésének 

súlyozására is a connectivity penalty (CP) szorzó segítségével. Meghatároztam a hazai 

folyóvizek szomszédsági viszonyait (1-7, 1 a közvetlen, 7 a legtávolabbi) és CP0-CP0.25 

értékekkel meghatároztam a legkedvezőbb felépítésű védett terület hálózatot. 

3.2. Nagyméretű és határfolyók védelme: a kijelölhető területek között az első esetben 

minden hazai vízfolyás szerepelt, a Duna, és a Balaton is. Azonban ezek védelme a nagy 

területük miatt nehézségekbe ütközik, így a második lépcső esetén a Dunát, és a Balaton 

kihagytam a védhető területek közül. A harmadik esetben a másik nagy, több országon 

áthaladó folyónkat, a Tiszát hagytam ki az elemzésből, a negyedik változatban pedig a 

Drávát, és az Ipolyt. A négy elemzés során a legkedvezőbb kerület/terület aránynál, CP0.1 

esetében Magyarország 93 036 km
2
-ből 3680, 5830, 7040 valamint 7526 km

2
-en teljesíthető 

minden halfaj 30 alvízgyűjtőn való védelme. 

4. Összevetés a jelenleg érvényben lévő országos jelentőségű védett terület hálózattal: 

Bár területileg kis átfedés (0.34-7.60%) tapasztalható a főként szárazföldi, és az általam 

kidolgozott vízi értékeket védő területek között, az egyes területi egységek egymáshoz közel 

helyezkednek el. Ha összegezzük az általam tervezett területhálózatot, és a jelenleg érvényben 

lévőt, akkor is 14 610, 15 360, 14 690 és 11 550 km
2
-en kialakítható egy olyan területhálózat, 

amely mind a szárazföldi, mind a vízi ökoszisztémák hatékony védelmére alkalmas. 
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