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A kovaalgák kiváló indikátorai a víztestek ökológiai állapotváltozásának. AZ Európai 

Unió Víz Keretirányelve értelmében vizeinket „jó” állapotba kell hozni. Ez öt élőlénycsoport 

rendszeres vizsgálatát feltételezi, köztük a fitobentoszét. 

Az ökológiai állapotértékelő módszerek a fajok és a környezeti tényezők kapcsolatán 

alapulnak. Azonban a hazai módszerek – elsősorban a hidromorfológiai stresszorfüggés 

igazolása területén – kiegészítésre szorulnak. És mivel számos irodalmi eredmény utal arra, 

hogy az ún. kovaalga ökológiai guildek kisvízfolyások esetén stresszor- ill. 

diszturbanciafüggők, és hogy ezért a jövőben alkalmas eszközei lehetnek az ökológiai 

állapotértékelésnek, a hidromorfológia hatásának tesztelésére guild alapú vizsgálatokat 

kezdtünk. 

A hagyományos módszer által a Duna magyarországi szakasza esetében használt index 

az egyes taxonok relatív mennyiségének és azok ökológiai jellemzőiből számított értékek 

szorzatából áll. Ez az IPS (Index of Pollution Sensitivity). Ennek, a guildekkel történő 

felváltására folynak jelenleg kísérletek. 

Egy guildbe a hasonló környezeti feltételeket kínáló habitatokhoz különböző módon 

alkalmazkodó taxonok tartoznak. A nemzetközi szakirodalom 4 guildet különít el: 

 ’low profile’ guild (LPG): kis tápanyagtartalomhoz és a nagy vízsebességből fakadó 

diszturbanciához alkalmazkodott jól 

 ’high profile’ guild: az LPG ellentéte 

 ’motile’ guild: magas tápanyagtartalomhoz alkalmazkodtak 

 ’planktic’ guild: lentikus környezethez különböző struktúrák segítségével 

alkalmazkodtak 

 

Kétféle vizsgálattípussal közelítettük meg a guildek alkalmazhatóságának kérdését: 

1) Felhasználtuk a 3 éven át havonként vett mintáink eredményét. 

2) Három éve keresztszelvény mintavételt folytatunk szintén a Duna gödi szakaszán: 

 Első alkalommal (2012) minden mederanyagtípusról gyűjtöttünk. 

 2013: az aljzathatás kizárása céljából csak kőfelületről. 

 2014: a minták még feldolgozásra várnak. 

 

A mintavételek során az alábbi környezeti változók mérésére került sor: összes szerves 

anyag, összes oldott anyag, nitrát-nitrogén, ammónia-nitrogén, foszfát-foszfor, lebegőanyag-

tartalom, zavarosság, vízhozam, vízállás, kémiai oxigénigény, pH, vezetőképesség, oldott 

oxigén – a standard protokoll szerint, a minták feldolgozását is ez alapján végeztük. 

 

A keresztszelvény vizsgálataink fő célja a hidromorfológiai stresszorfüggés igazolása 

volt. Abból a feltevésből indultunk ki, hogy ha tápanyag-tartalom szempontjából a 

keresztszelvényünk homogén (ezt a 2014-es gyűjtés alkalmával sikerült alátámasztanunk) 

egyrészt az erőteljes turbulencia miatt, másrészt azért, mert nincs a mintavétel helye 

közelében jelentős szennyezőforrás. 



Márpedig ha tápanyag-tartalom szempontjából homogén a keresztszelvény  az IPS 

adatsornak is megközelítőleg homogénnke kell lennie (hiszen alapvetően szennyezés 

érzékenységi indexről van szó), hacsak nem befolyásolja  a hidromorfológia. Továbbá 

amennyiben az IPS-tguildekkle próbálnánk helyettesíteni, a guildek eloszlási mintázatának 

heterogenitást kellene mutatnia, ez jelezné a hidromorfológiai stresszor értéküket. 

 

Vizsgálataink fő konklúziója: 

A három éven át tartó vizsgálatunk azt bizonyítja, hogy a tápanyag-tartalomra nem feltétlenül 

megbízhatóak a guildek (a Duna esetében). A keresztszelvény vizsgálat pedig azt, hogy az 

IPS-ben is rejlik egyfajta hidromorfológiai stresszorfüggés, és nem csak a guildek mutatják, 

de az utóbbi sem elég erőteljes. 

Azaz: nem volna célszerű az IPS-t guildekkel helyettesíteni; legfeljebb kiegészíteni velük a 

hidromorfológia szempontkából, de semmi esetre sem a tápanyag-tartalom szempontjából. 


