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BEVEZETÉS 

Az ökológia legdinamikusabban fejlődő területe a közösségökológia, melynek vizsgálati 

tárgya a térben és időben együtt-előforduló különböző fajpopulációk összességéből kialakuló 

közösség (Szentesi & Török 2003). A tudományterület legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései 

a szárazföldi és vízi ökoszisztémák közösségeinek szerkezetére és működésére irányulnak. A 

szerkezetre irányuló vizsgálatok a közösségek tér és időbeli mintázatainak leírásával, e mintázatok 

tér-időbeli alakulásának feltárásával foglalkoznak. A működés vizsgálata feltárja, hogy a 

közösségek tagjai milyen funkcionális szerepet töltenek be az adott közösségen belül, illetve 

mennyiben járulnak hozzá azok fennmaradásához, stabilitásához. Fontos kérdéskör, hogy a 

rendszerbe kerülő anyag és energia milyen módon kerül felosztásra (Szentesi & Török 2003). 

További fontos kutatási terület a közösségek mintázataiban tapasztalt variabilitás hátterében álló 

abiotikus és biotikus hatótényezők azonosítása és szerepük feltárása. Következésképpen a 

közösségökológiai vizsgálatok nélkülözhetetlenek a sokféleség térbeli és időbeli mintázatának, 

valamint a mintázatért felelős tényezők szerepének megismerésében. 

A vízi ökoszisztéma sajátos közeget biztosít az ezt benépesítő élőlényközösség számára, ezért 

a folyóvizekkel foglalkozó ökológia, mint önálló tudományterület a fentebb felvázolt kérdések 

megválaszolására saját elméleti (pl.: Junk et al. 1989, Vannote et al. 1980, Brown et al. 2011) és 

módszertani (pl.: AQEM Consortium 2002) eszköztárat használ. A folyóvizek dinamikus 

rendszerek, folyamatosan változnak időben és térben, továbbá egymással is kapcsolatban vannak a 

víz áramlásán keresztül (Melles et al. 2012). Sok tekintetben nem hasonlítanak a szárazföldi 

ökoszisztémákhoz, mivel a vízfolyások felső szakaszai elsősorban heterotrofikus rendszerek (Hynes 

1975). A vízfolyásokban felosztásra kerülő energia többsége a vízgyűjtő terület szárazföldi 

rendszereiben fixálódik és allochton szerves anyag formájában kerül a folyóvizekbe (laterálisan: 

parti régióból, longitudinálisan: a felsőbb szakaszokról érkező szerves anyag) (Lampert & Sommer 

2007), míg a vízfolyások egyes szakaszait leszámítva az autochton, primer produkció mértéke 

alacsony marad. A folyóvizek olyan nyitott rendszerek, melyek longitudinális, laterális és vertikális 

irányban is magas konnektivitással jellemezhetőek (Allan & Castillo 2007). Így a vízfolyások 

működése jobban megismerhető, ha egy nagyobb rendszer részeként vizsgáljuk, például a vízfolyást 

övező völggyel (Hynes 1975) vagy vízgyűjtőjével együtt. Ez a szemléletmód magával hozza azt az 

álláspontot, miszerint a vízfolyások közösségeinek szerkezetét és összetételét az élőlények térben 

hierarchikusan beágyazott környezeti hatótényezőkhöz való alkalmazkodása határozza meg, melyet 

az élőlénycsoportok közötti interakciók tovább finomítanak (Allan & Castillo 2007, Poff 1997). 

Vízi ökoszisztémákban a makrogerinctelen szervezeteknek, azokon belül is a vízirovaroknak 

fontos szerepe van az ott végbemenő anyagforgalmi folyamatokban (pl. lebontók, táplálékát képzik 
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számos ragadozónak stb.) (Hauer & Lamberti 1996, Wetzel 2001). A vízirovar közösségek 

szerkezetét az abiotikus (fizikai-kémiai tulajdonságok) és a biotikus (direkt és indirekt 

kölcsönhatások) szabályozó tényezők szervezik közvetlen és közvetett ökológiai kölcsönhatásokon 

keresztül. E faktorok befolyásolják a vízi ökoszisztémákban az élőhelyek minőségét és az ott élő 

fajok közötti biológiai kölcsönhatásokat, így meghatározzák, hogy mely fajok koegzisztenciája 

lehetséges az adott élőhelyen belül (Hildrew & Edington 1979; Ivol et al. 1997). Ennek 

következtében a vízfolyásban előforduló vízirovar együttesek minőségi és mennyiségi viszonyai 

jellemzik az adott élőhely minőségi állapotát (Hershey & Lamberti 2001). Továbbá, egy közösségen 

belül a biológiai jellemvonás kategóriák megoszlásából következtetni lehet a patak anyagforgalmi 

viszonyaira és annak longitudinális, illetve szezonális változásaira (Vannote et al. 1980). 

Az ember a földi bioszféra egyik tagja, így fennmaradásához alapvető szükséglet a víz. Ezt 

mutatja, hogy a nagyobb vízfolyások már a történelmi idők óta vonzzák a telepeseket, mivel azok 

ivóvizet, öntözővizet, közlekedési útvonalat és vízenergiát biztosítanak (Allan & Castillo 2007). 

Ennek következtében mára viszonylag kevés természetközeli vagy természetes vízfolyás ismert, 

míg a folyóvizek többsége hosszú szabályzási, módosítási múlttal rendelkezik. Napjainkban az 

urbanizáció és mezőgazdaság intenzitásának növekedésével a vízfolyásokat érintő humán 

szennyezések és zavarások egyre fokozódnak. Ezzel együtt a vízi ökoszisztémák közösségei 

átalakulnak: a zavarásokat és szennyezéseket tűrő taxonok szétterjednek, dominánssá válnak, míg 

az érzékeny élőlények eltűnnek. Humán hatásokkal szemben toleránsabb inváziós fajok egyre 

nagyobb mértékű terjedése és ezzel együtt az adott területen élő őshonos fajok kiszorulása, eltűnése 

figyelhető meg (pl. Borza 2011, Bódis et al. 2012). Mindezen folyamatok a biológiai sokféleség és 

a vízi ökoszisztémák stabilitásának csökkenéséhez vezet. Ugyanakkor a vízfolyások még mindig 

kritikusan fontos és nélkülözhetetlen termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak az emberi 

társadalmak számára. Így folyóvizeink megőrzése és védelme érdekében a magas szintű 

tudományos kutatómunka napjaink egyik legfontosabb feladata. Az Európai Unió által létrehozott 

Víz Keretirányelv (VKI, Víz Keretirányelv 2000) fő célkitűzése a felszíni és a felszín alatti vizek jó 

ökológiai állapotának elérése 2025-ig, illetve ennek fenntarthatóvá tétele. Elsődleges szempont a 

VKI szerint, hogy megakadályozzák a vízi ökoszisztémák, és a vízi ökoszisztémáktól függő 

szárazföldi rendszerek további romlását; védjék és javítsák annak állapotát. A VKI a felszíni vizek 

állapotfelmérésében és biomonitorozásában számos vízi élőlénycsoport mellett kiemelt 

jelentőségűnek tartja a makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetek vizsgálatát. 
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

1. A folyóvízi ökológia kutatási irányzatait meghatározó elméletek 

A folyóvizek olyan biológiai és fizikai rendszerek, amelyek esésirányban, a mederben 

levezetődő víz áramlása és az ezzel szállítódó hordalék dinamikája következtében jöttek létre, 

és e jelenségektől függnek (Poole 2010). Számos átfogó vizsgálat komplex kapcsolatokat tárt 

fel a hidrológiai és ökológiai rendszerek között, mivel a hidrológiai és geomorfológiai 

folyamatok alakítják ki a folyóvízi ökoszisztémák élőlényközösségeinek fizikai környezetét 

(Poole 2010). A folyóvizek igen komplex rendszerek, melyekre a vízhozam függvényében 

folyamatosan váltózó meder tulajdonságok, élőhely típusok, vízi és vízfelszíni zónák, árterek 

és parti övek jellemzőek, és amelyekben a fenti tulajdonságok által kialakított fizikai 

környezet változatossága határozza meg, hogy milyen élőlény közösség népesíti be és milyen 

ökológiai folyamatok zajlanak (Poff et al. 1997, Poole 2002). 

Poole (2010) rendszerező tanulmányát alapul véve a folyóvízi ökológia kutatási 

irányzatait meghatározó elméleteket a teljesség igénye nélkül, annak függvényében mutatjuk 

be, hogy a vízfolyásokra milyen típusú fizikai közegként tekintettek és ezzel szoros 

összefüggésben röviden felvázoljuk az egyes időszakok alapját képző hidrológiai és 

geomorfológiai elméleteket is. Ebből kiindulva négy állapotot tudunk elkülöníteni: a 

vízfolyások 1) folytonos rendszerek, 2) folyosók, 3) hálózatok és 4) táji elemek.  

1.1 Vízfolyások, mint folytonos rendszerek 

Leopold és munkatársai (1964) nevéhez fűződik a „dinamikus egyensúly” („dynamic 

equilibrium”) geomorfológiai elmélet, mely hangsúlyozza, hogy egyensúly van az energia 

disszipáció és az energia hatékony felhasználása között (Hack 1960). A szerzők hét 

medermorfológiai jellemző (szélesség, mélység, üledék lerakódás, üledék méret, érdesség és 

vízhozam) hossz-szelvény menti együttes változását írták le (Leopold et al. 1964). 

A dinamikus egyensúlyi elmélet biológiai megfelelője a Folyóvízi Folytonosság 

Elmélete („River Continuum Concept” – RCC, Vannote et. al. 1980), amely leírja a folyóvízi 

ökoszisztémák közösségeinek hossz-szelvény mentén történő változását, mint válaszreakciót a 

vízfolyás fizikai és hidrológiai jellemzőinek folytonos és longitudinális gradiens mentén 

történő változására. A szerves anyag a parti övből különbözőképpen kerül be, szállítódik és 

raktározódik a vízfolyás hossz-szelvénye mentén, amely konzisztens a közösség szerkezeti és 

funkcionális mintázatával. Az RCC megjelenése után számos tanulmány született az elmélet 

alkalmazhatóságával és korlátaival kapcsolatban, pl. a geomorfológia longitudinális 

változásának ökológiai jelentőségéről (Gooderham et al. 2007) és az ezzel kapcsolatban álló 
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biota (pl. McArthur et al. 1992) és ökológiai folyamatok (pl. McTammy et al. 2003) 

változásáról. Érdekes megemlíteni, hogy míg az RCC kiemeli a fizikai környezet folytonos, 

gradiens mentén történő változását, addig Leopold és munkatársai (1964) tanulmányukban 

megjegyzik, hogy nem feltételeznek fizikai folytonosságot egy adott vízgyűjtő rendszeren 

belül. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a geomorfológiai feltételek minden 

vízfolyás esetén egyediek és időben dinamikusan változnak. Ezek ismeretében nem meglepő, 

hogy számos esettanulmány elvetette az RCC hipotéziseit (pl. Statzner & Resh 1993, Melo & 

Froehlich 2001, Hoeinghaus et al. 2007a). Nem sokkal az RCC megjelenése után Ward és 

Stanford (1983) javaslatot tett egy új elméletre („Serial Discontinuity Concept”), mivel 

felismerték, hogy az RCC nem számolt olyan hatótényezőkkel (pl. gátak, víztározók), melyek 

megtörik a longitudinális kontinuitást. Az RCC megjelenését követően három évtized 

elteltével elmondható, hogy az elmélet ugyan kevésbé alkalmas egyedi modellrendszerek 

esetén predikciók felállítására, de egy átfogó leírást ad a hossz-szelvény mentén zajló 

interakciók szerepéről a folyóvízi ökoszisztémákban (Townsend 1996, Poole 2010). 

1.2 Vízfolyások, mint folyosók 

A 1980-as évek elejétől kezdve egyre több tanulmány a folyóvízi ökoszisztémákat, mint 

folyosókat írja le. A szemlélet a tájökológiai alapokon nyugszik, mely a tájat élőhelyfoltok és 

folyosók sorozatának tekinti egy nagyobb táji környezetben (Johnson & Host 2010). Ebből a 

szemléletből kiindulva az 1980-as évektől a figyelem a patakmeder és a hozzá kapcsolódó 

parti öv, hyporheikus zóna és a tágabb vízgyűjtő terület közötti kapcsolatok megismerésére 

irányult, melyeket a meder, az ártér és a vízgyűjtő hidrológiai viszonyai szabályozzák (Poole 

2010). Megállapították, hogy a hidrológiai kapcsolatok radiális irányultságúak a meder és a 

környezete között (Fisher et al. 1998). Korábban már Hynes (1975) kiemelte a vízgyűjtő és 

vízfolyás hidrológiai kapcsolatának jelentőségét és bemutatta, hogy a vízfolyás ökológiai 

folyamatait elsősorban a vízfolyás völgyének tulajdonságai szabályozzák a két ökoszisztéma 

közötti hidrológiai kapcsolatokon keresztül. Leírták a tápanyag vízfolyáson belüli spirális 

áramlását („Nutrient Spiraling Concept”, Webster & Patten 1979), melyet az üledéklakó 

szervezetek és a hossz-szelvény mentén az alsóbb szakaszok felé történő oldott vagy lebegő 

tápanyag transzport tart fenn (Mulholland & Webster 2010). Junk és munkatársai (1989) 

szerint a folyóvízi biomassza és taxon diverzitás dinamikájára elsősorban a nagy vízhozam 

ingadozások, valamint a főmeder és az ártér közötti laterális vízcsere van hatással, mely 

események a periodikus árhullámok alkalmával jelennek meg („Flood Pulse Concept”). 

1.3 Vízfolyások, mint hálózatok 

Fisher (1997) hidrológiai kutatásai során alátámasztotta, hogy a vízgyűjtő 
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topológiájának hatása van a rendszer ökológiai folyamataira, így a vízfolyásokat egy hálózati 

rendszer részeként kezelte. Ugyanakkor a folyóvízi ökológiában számos hatótényezőt (pl. gát, 

tó, árterület) a longitudinális kontinuumot megtörő elemnek tekintettek (Ward & Stanford 

1983), de a vízgyűjtőn található elágazások hatásával nem foglalkoztak, holott főként ezek a 

pontok a diszkontinuitás forrásai egy vízgyűjtő rendszerben (Poole 2010). Az ökológusok 

többsége továbbra is hagyományos nézetet tartotta szem előtt, vagyis a folyóvizeket lineáris 

rendszerekként kezelték. Ugyanakkor Snelder és munkatársai (2004) kimutatták, hogy azon 

osztályozási eljárás, mely figyelembe veszi a térbeli változatosságot kialakító alapvető 

tényezőket a vízgyűjtő hálózaton belül, sokkal pontosabban meg tudja jósolni az adott 

vízfolyást benépesítő közösség összetételét, mint a hagyományos osztályozási módszerek, 

melyek elutasítják a hálózati struktúrát. 

Eközben a geomorfológusok figyelme már évtizedek óta a hálózati topológiára irányult, 

ami a hidrológia számos alapvető elméletének kidolgozását segítette elő. Ilyen például a patak 

rendűségének koncepciója (pl. Horton 1945, Strahler 1957), mely összefüggést ad a patak 

mérete, illetve egyéb geomorfológiai, hidrológiai jellemzők és a vízgyűjtő hálózaton belüli 

elhelyezkedése között. A koncepciót megjelenése után szinte azonnal átvette és alkalmazta a 

folyóvízi ökológia, mivel egy egyszerű, de hatékony módszer a patakszakaszok hálózati 

összefüggésének jellemzésére (Poole 2010). Hátránya ugyanakkor az, hogy nehézkes, 

szubjektív megállapítani és térképen ábrázolni egy állandó vízfolyás eredési pontjait. Továbbá 

a mellékágakon történő sztochasztikus hatásoknak köszönhetően gyakran előfordul, hogy az 

azonos rendű szakaszok vízhozama nagyban eltér. Alternatívaként később a szakasz feletti 

vízgyűjtő terület nagyságának mérésével sokkal hatékonyabb mutatót dolgoztak ki a szakasz 

hálózaton belül elfoglalt helyének megállapítására (Hughes & Omerlik 1983). 

A geomorfológusok és az ökológusok viszonylag új együttműködése olyan 

interdiszciplináris munkákat eredményeztek, melyek feltételezték, hogy a vízgyűjtőn található 

mellékfolyások és összefolyási pontok felelősek a fizikai környezet közepes és nagyobb 

léptékű változatosságáért az alsóbb szakaszok mentén, mivel vizet, hordalékot és szerves 

anyagot szállítanak a főfolyásokba, így hatnak a közösségekre és az ott zajló ökológiai 

folyamatokra (pl. „Link Discontinuity Concept”, Rice et al. 2001). Benda és munkatársai 

(2004) kimutatták, hogy a mellékágak összefolyásának pontjai kiemelt színterei a fizikai és 

ökológiai folyamatoknak. Nézetük, miszerint a folyóvízi hálózatok mederszakaszokból és 

összefolyásokból épülnek fel, tükröződik az elméleti ökológiában is, ahol a hálózatok 

csomópontok és az ezeket összekötő szakaszok összessége. Ezen alapokon nyugszik a 

dendritikus ökológiai hálózatok (DEN) koncepciója (Grant et al. 2007), mely igen hatékony 
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módszer a topológia hatásának feltárására, mivel a folyóvízi rendszerek tipológiája alapvetően 

szintén dendritikus (fa alakú) szerkezetű. A dendritikus ökológiai hálózatok egyedülállóak 

abban, hogy lineáris és hierarchikus elágazási rendszerük, és minden águk, illetve 

csomópontjuk potenciális élőhely a folyóvízi rendszerekben. 

1.4 Vízfolyás, mint táj 

Naiman és munkatársai (1988) szerint sokkal informatívabb, ha a folyóvízi rendszereket 

élőhely foltok sorozatának tekintjük egy mozaikos tájban, mintha folytonos rendszerként 

kezelnénk őket. Tanulmányuk a folyóvízi rendszerekre jellemző élőhelyi heterogenitásra 

fókuszált és összefüggésbe hozta a foltok térbeli mintázatát és a foltok közötti longitudinális 

és laterális anyag- és energiaáramlással. Későbbi munkák tovább hangsúlyozták a tájökológiai 

szemlélet jelentőségét a folyóvízi ökológiában, bíztatva a kutatókat, hogy hierarchikus tér- és 

időskálán végezzék vizsgálataikat (Fausch et al. 2002, Poole 2002, Wiens 2002). Fausch és 

munkatársai (2002) a következő a folyóvízi ökológiában is jelentős tájökológiai tézisekre 

világított rá: a használt térbeli skála (felbontása és kiterjedése) meghatározza a 

tanulmányozott ökológiai folyamatok felbontását és a foltok heterogenitását. Wiens (2002) 

megállapította, hogy a tájakban a foltok minősége különböző; a foltok határán áramlás zajlik; 

a foltok közötti konnektivitás, az élőlények szerepe és a használt térskála kiemelt jelentőségű. 

Poole (2002) javasolta a hierarchikus foltdinamika koncepciót, amely a folyóvízi rendszereket 

hierarchikusan beágyazott és egymásra ható elemek diszkontinuitásaként írja le, melyekben a 

tér és időbeli skálák közötti funkcionális kapcsolatot szükséges tanulmányozni. A szárazföldi 

rendszerektől eltérően a folyóvizekben a foltok három dimenzióban értelmezhető szerkezetet 

(horizontális, vertikális, longitudinális) mutatnak a vízmozgások és a hidrológiai kapcsolatok 

miatt. Az időbeli változást is figyelembe véve a foltok négydimenziós szerkezete figyelhető 

meg (Ward 1989). Összességében, a folyóvízi ökoszisztémákra jellemző mintázatok és a 

bennük zajló folyamatok függnek a foltok közötti hidrológiai (Pringle 2003) és ökológiai 

(Ward 1997) konnektivitástól, a fizikai tényezőktől és azok interakcióitól, és végül az 

élőlények közötti biotikus kapcsolatoktól (pl. Hildrew & Edington 1979).  

Ma a folyóvizeket olyan hierarchikusan rendezett rendszerként írják le, amelyekben a 

klíma, geológia és a topográfia nagyobb térlépték mellet összefüggésben áll a geomorfológiai 

folyamatokkal és fenntartja a kisebb térlépték mellett tapasztalható heterogenitást (Fausch et 

al. 2002). A térbeli hierarchia elmélete feltételezi, hogy a felsőbb és alsóbb szintek közötti 

kapcsolatok aszimmetrikusak: a magasabb szintek (nagy tér- és időléptékű változások) hatást 

fejtenek ki az alacsonyabb szintekre (kis tér- és időléptékű változások), míg az utóbbiak bár 

kiinduló állapotként szolgálnak a felsőbb szinteknek, feltehetően felfelé irányuló hatásuk 
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gyengébb vagy elhanyagolható a másik irányhoz képest (Frissell et al 1986, Wu & David 

2002). Összegezve az eddigi gondolatokat, a tájökológiai szemlélet segít megérteni, hogy a 

vízfolyás hidrológiai, geomorfológiai és hidrogeológiai tulajdonságai miként alakítják ki azt a 

fizikai környezetet, melyben a folyóvízi ökoszisztémák létrejönnek (pl. Mertes 2000, Petts 

2000). 

2. A metaközösség elmélet 

Az előző bekezdések egy áttekintést adtak arról, hogy milyen elméletek jelentek meg a 

vízfolyások térbeli szerkezetére vonatkozólag és milyen a kapcsolat a térbeli szerkezet, mint 

fizikai környezet és a benne zajló ökológiai folyamatok között. A következő bekezdésekben 

nézőpontot váltva a vízfolyásokat benépesítő élőlények szemszögéből vizsgálódunk, és arra 

keressük a választ, hogy milyen hatótényezők alakítják ki a közösség akár taxonómiai, akár 

funkcionális összetételét és szerkezetét. Ez a kérdéskör a folyóvízi ökológia egyik 

legszélesebb körben kutatott területe, így ahelyett, hogy esettanulmányokat felsorakoztatva 

mutatnánk be a közösségek kialakulására ható tényezőket az egyes vízfolyás típusokban, 

inkább egy komplex elméletet (metaközösség teória, Leibold et al. 2004) alapul véve 

összefüggéseiben vázoljuk fel a hatótényezőket és kapcsolataikat.  

Hagyományosan a közösség ökológusok főként térben lokális kapcsolatok és 

folyamatok feltárására koncentráltak (Leibold et al. 2004). Néhány kivételtől eltekintve (pl. 

szigetbiogeográfiai elmélet, MacArthur & Wilson 1967) a fő vizsgálati célpont a fajok közötti 

interakciók és a lokális környezeti tényezők közösségszerkezetre és -dinamikára gyakorolt 

hatásának feltárása volt (pl. Brunke et al. 2001, Paavola et al. 2003, Pastuchová et al. 2008). 

Habár ezek a vizsgálatok számos információt adtak a közösségek funkcionális működéséről, 

mégis gyakran nem tudták kellőképpen bemutatni, hogy milyen törvényszerűségek alakítják a 

közösségek szerkezetét és dinamikáját (Leibold et al. 2004). Ennek egyik lehetséges oka, 

hogy nem vették figyelembe a regionális léptékű folyamatok szerepét (Holyoak et al. 2005a). 

E probléma megoldására a metaközösség elmélet olyan többskálás megközelítést tett 

lehetővé, amely kiemelt figyelmet fordít a regionális léptékű folyamatok hatásának 

tanulmányozására (Leibold et al. 2004, Holyoak et al. 2005b). Egy metaközösség a lokális 

közösségek együttese, melyek között a migráció és a diszperzió biztosítja a kapcsolatot 

(Leibold et al. 2004). Az elmélet központi hipotézise, hogy a lokális folyamatok egyedüli 

vizsgálatával a közösség dinamika és szerkezet nem érthető meg (Brown et al. 2011), így az 

elmélet két hatótényező csoportot (lokális és regionális) különböztet meg. A lokális 

folyamatok közé sorolja a fajok közötti interakciókat és a lokális környezet változatosságát, 

míg a regionális folyamatokat elsősorban a közösségek közötti diszperzióval hozza 
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összefüggésbe (Urban 2004). Továbbá az elmélet egyik kulcs eleme a diszturbancia, aminek 

gyakoriságában és mértékében tapasztalható lokális különbségek hatnak a közösségek 

heterogenitására. Ezt a jelenséget a kompetitív és az extrém környezethez való adaptáció 

általános csereviszonyával magyarázzák (pl. Menge & Sutherland 1987).  

A kutatók négy fő paradigmát különítenek el a metaközösség elméleten belül. 1) A 

neutrális paradigma szerint funkcionálisan (versenyképesség, mozgás és fitnesz tekintetében) 

minden faj egyenlő, így a közösség dinamikát a fajvesztés (kihalás, elvándorlás) és a fajnyerés 

(bevándorlás) valószínűsége határozza meg. A neurális paradigma támogatottsága igen 

alacsony a folyóvízi ökológiában, habár igen nagy térlépték mellett előfordulhat (Heino 

2011). 2) Folt dinamika paradigma szerint minden élőhely folt egyforma és a regionális 

fajkészlet tagjai népesítik be. Továbbá a lokális közösségek diszperzió limitáltak és 

dinamikájuk függ a fajkihalások és kolonizáció mértékétől. 3) A faj kiválasztódási paradigma 

kihangsúlyozza, hogy a forrás és a lokális környezeti gradiens erős hatással van a fajok lokális 

demográfiájára és a fajok közötti interakciók kimenetelére, továbbá az élőhely minősége és a 

diszperzió közösen hatnak a lokális közösség szerkezetre. Ebben az összefüggésben bizonyos 

mértékű diszperzió elengedhetetlen annak érdekében, hogy a fajok követni tudják az 

élőhelyek abiotikus környezetének változásait a régión belül. 4) A tömeghatás paradigma azt 

mondja, hogy ugyan fontos a lokális környezet és a biotikus kölcsönhatások, de a 

forráspopulációktól a nyelők felé történő intenzív diszperzió képes elfedni a lokális hatásokat 

és lehetővé teszi számos faj számára, hogy fennmaradjanak olyan környezetben, ahol 

különben gyenge versenyképességük miatt kipusztulnának.  

Brown és munkatársai (2011) felismerték, hogy a folyóvízi rendszerek tulajdonságai – 

melyeket a korábbi bekezdésekben már bemutattunk – lehetőséget adnak a folyóvízi ökológia 

számára, hogy a metaközösség elméletet bővebb és rugalmasabb keretek között alkalmazzák. 

Továbbá, mivel az elmélet figyelembe veszi a többszörös térbeli skálát, ezért a keretrendszer 

alkalmas a többskálás, hierarchikusan beágyazott folyamatok szerepének feltárására. De 

hogyan is működik a metaközösség elmélet a folyóvízi rendszerekben a vízi makrogerinctelen 

közösségek esetén? Kontinentális léptékben a klíma-energia és az evolúciós történeti 

kényszerek szervező hatása jelentős, mivel a regionális fajkészlet kialakulására hatnak. A 

regionális fajkészletbe tartozik mindazon szervezetek összessége, amelyek potenciálisan részt 

vehetnek egy lokális közösségben a folyóvízi hálózat bármely pontján. A lokális abiotikus és 

biotikus hatótényezők „válogatják le” több szintű szűrőként működve a regionális 

fajkészletből a lokálisan együtt élő fajok összességét, így a lokális közösségek fajkészlete a 

regionális készletnek egy részhalmaza (Poff 1997). A lokális közösségek összetétele nem 
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álladó, hanem a hálózaton belüli diszperzió következtében folyamatosan változhat (Brown et 

al. 2011). A sikeresen szaporodó fajok diszperzióval utánpótlást küldhetnek a regionális 

fajkészletbe. Maga a diszperzió is szelektálja a fajokat, mivel a fajok diszperziós képessége 

igen eltérő lehet. Így nem minden sikeresen szaporodó faj képes a következő generációban 

hozzájárulni a regionális fajkészlethez. Fontos kiemelni, hogy számos vízi szervezet 

diszperziójának irányultsága kapcsolatba hozható a vízáramlással (pl. Grant et al. 2009), és 

erősen változhat az egyes fajok ontogenezise során. Például a vízi rovarok lárvái az 

áramlással sodródnak az alsóbb szakaszok felé, míg a kifejlett egyedek e sodródást 

kompenzálva a felsőbb szakaszok felé repülnek (pl. Mackay 1992, Hershey et al. 1993). A 

fentebb felvázolt folyamatok általában egymás mellett zajlanak, és nem feltétlenül követik 

egymást (Brown et al. 2011). 

Folyóvizek esetén számos tanulmány kimutatta, hogy nagy földrajzi régióban 

vizsgálódva a térbeliség szerepe a közösség összetételének szabályozásában növekszik, míg a 

környezeti kontrolláltság csökken (pl. Mykrä et al. 2007, Heino et al. 2010). Ez azt jelenti, 

hogy a diszperzió limitáltság növekszik a térbeli lépték növelésével, míg a faj kiválasztódás 

hatása a térlépték növekedésével csökken. Kis térlépték mellett (1-10 km
2
), ahol a környezeti 

változatosság igen nagy és a diszperzió segítségével a fajok követni tudják ezt a 

változatosságot, ott a diszperzió limitáltság hatása igen kismértékű, így közösség szerkezeti 

dinamikában elsősorban a faj kiválasztódásnak vagy a tömeghatásnak van kiemelt szerepe 

(Heino 2011). A foltdinamika hatása egyértelműen kimutatott igen kis térlépték mellett, 

például egy patakszakaszon belül (Heino 2011). 

A metaközösség elmélet egyelőre csak szórványosan használt megközelítés a folyóvízi 

ökológiában, ennek ellenére számos tanulmány foglalkozik a közösségek szerkezetét kialakító 

lokális környezeti tényezőkkel és a diszperzió szabályozta regionális hatásokkal. Jól ismert, 

hogy a folyóvízi hálózaton belül a szakasz elhelyezkedésének (RCC, Vannote et al. 1980) és a 

hierarchikus hatótényezőknek fontos szerepe van az ott élő közösség kialakulásában (pl. 

Winemiller et al. 2010). Ebből következik, hogy a közösségek szerkezetét a dendritikus 

folyóvízi hálózatok különböző szakaszain a lokális és a regionális tényezők erősen különböző 

kombinációi alakítják ki (Heino 2011). A felső szakaszokon elsősorban a lokális környezeti 

tényezők hatása jelentős, mivel az élőhelyek elszigeteltsége és heterogenitása erősen hat a 

közösségek térbeli szerkezetének kialakulására (Brown & Swan 2010). Míg az alsó 

szakaszokon, a főfolyásokban a diszperzió hatásának fokozatos erősödése mellett a lokális és 

regionális tényezők kombinációi határozzák meg a közösség dinamikát (Brown & Swan 

2010). 
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3. Mérsékelt égövi, kontinentális kisvízfolyások makrogerinctelen közösségeivel 

foglalkozó kutatási területek felvázolása és a kevésbé kutatott témák bemutatása 

Ha érdeklődési körünket szűkítjük a mérsékelt égövi, kontinentális másod- és 

harmadrendű patakok, kisvízfolyások makrogerinctelen közösségeivel foglalkozó kutatásokra, 

akkor elmondható, hogy többségük elsősorban a következő problémákra koncentrál. (1) 

Regionális, akár biogeográfiai régiókat átívelő térlépték mellett keresik a nagy környezeti 

gradiensek hatását a lokális hatásokkal szemben (pl. Sandin 2003, Sandin & Johnson 2004, 

Heino 2005a, Heino et al. 2007, Heino & Mykrä 2008, Puntí et al. 2009, Bonada et al. 2012). 

(2) Számos tanulmányt találunk, amely csak a lokálisan ható környezeti tényezőkkel, azok 

hierarchikus térbeli elrendeződésével foglalkozik (pl. Paavola et al. 2003, Pastuchová et al. 

2008, Pace et al. 2011). (3) Kiemelt témakör az emberi tevékenységek, szennyezések, 

tájhasználat hatásának vizsgálata a folyóvizek fizikai és ökológiai állapotára (pl. Song et al. 

2009, Jeong et al. 2010, Friberg et al. 2011, Jun et al. 2011), és ezzel szoros kapcsolatban az 

alkalmazott területek számára a monitorozó és osztályozó rendszerek kidolgozása (pl. 

GUADALMED: Jáimez-Cuéllar et al. 2002, AQEM: Hering et al. 2004). (4) Jól kutatott az 

extrém környezet és a periodikus természetes zavarások közösség szervező szerepe, ilyen 

például a mediterrán klíma, a gyakori aszályok és szárazságok hatásának vizsgálata (pl. 

Bonada et al. 2006, 2008, Calle-Martínez & Casas 2006, Puntí et al. 2007, Múrria et al. 2010, 

García-Roger et al. 2011, Grubbs 2011, Munné & Prat 2011), vagy a magashegységekben az 

intenzív áradások, a kitettség és a nagy hőingadozások hatásának vizsgálata (pl. Lencioni & 

Rossaro 2005, Lencioni et al. 2007). (5) Újabb irányzat az evolúciós történeti kényszerek és a 

recens ökológiai folyamatok közösségformáló szerepének összevetése (pl. Bonada et al. 2005, 

2009, Finn et al. 2011, Múrria et al. 2012). 

Jól ismert tény, hogy a vízi makrogerinctelen szervezetek képesek gyorsan reagálni a 

természetes zavarásokra és a környezet heterogenitására már igen kis térlépték mellett is 

(Townsend 1989). Ugyanakkor viszonylag kevesebb tanulmány foglalkozik azzal, hogy a 

pataklakó vízi makrogerinctelen együttesek milyen választ adnak a kis földrajzi távolságon 

(pl. egy részvízgyűjtőn) belül az igen változatos környezetre. Kis földrajzi régión belül a 

makrogerinctelen fajegyüttesek összetételének kisebb mértékű heterogenitása feltételezhető a 

hossz-szelvény mentén azonos pozíciójú permanens patakszakaszok között, mint a 

longitudinális kontinuum mentén (pl. Lindegaard & Brodersen 1995, Puntí et al. 2009). Habár 

számos elméleti munka (pl.: habitat templát elmélet, foltdinamika, metaközösség elmélet) 

hangsúlyozza a lokálisan térben és időben változó abiotikus környezet közösség szervező 
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hatását (Southwood 1977, Townsend & Hildrew 1994, Poff 1997). Mindemellett az alsóbb 

szakaszokhoz viszonyítva a felső folyású patakszakaszokon belüli nagymértékű fizikai 

heterogenitás is jól ismert (Gooderham et al. 2007). 

Ezen abiotikus élőhelyi heterogenitás és a természetes zavarások dinamikája 

meghatározza, hogy a viselkedési, fiziológiai és életmenet stratégiák milyen kombinációja 

szükséges a lokális perzisztenciához (Poff & Ward 1990). E biológiai jellemvonásokat 

tulajdonképpen az élőlények közötti interakciók és az élőhelyük abiotikus szerkezete 

határozza meg. Így direkt kapcsolat feltételezhető a biológiai jellemvonások, vagyis a 

fajegyüttesek funkcionális szerkezete és az abiotikus környezet állapota között (Southwood 

1977, Townsend & Hildrew 1994, Statzner et al. 1994, Townsend et al. 1997). Az együttesek 

funkcionális szerkezetének elemzésével számos értékes információ nyerhető a folyóvizek 

ökológiai állapotáról és a bennünk zajló folyamatokról. A funkcionális szerveződésen alapuló 

módszerek kapcsolatot biztosítanak a biológiai mintázatok és az ökológiai folyamatok között, 

másrészről a kapott eredmények függetlenek a földrajzi távolságtól, vagyis kiszűrhetjük a 

regionális tényezők hatását (Verberk et al. 2008). Így a funkcionális szerveződésen alapuló 

módszereket elsősorban akkor használják, amikor olyan nagy térbeli, több ökorégión átívelő 

léptéket lefedő vizsgálatot végeznek, ahol különböző regionális fajkészletek feltételeznek (pl. 

Statzner et al. 2001, Heino et al. 2007). Ezzel szemben kis földrajzi léptékben vizsgálódva 

feltehetően a regionális fajkészlet azonos, ezért minden fajnak lehetősége van minden 

élőhelyet kolonizálni. Ebben az esetben fajegyüttesek funkcionális összetételének mintázatát 

elsősorban a lokális élőhelyeken ható kényszerek határozzák meg (Poff 1997). Így a 

funkcionális szerveződésen alapuló módszerek nem adnak több információt a biológiai 

mintázatok és az ökológiai folyamatok közötti kapcsolatokról (Finn & Poff 2005).  

Jól ismert, hogy a folyóvízi makrogerinctelen fajok viselkedési és fiziológiai 

alkalmazkodóképessége és tűrőképessége igen eltérő lehet (Williams & Feltmate 1992). 

Számos tanulmány kimutatta, hogy a fajok közötti tűrőképességi és biológiai jellemvonásbeli 

különbségek egyrészt evolúciós történeti és filogenetikai kényszerekre, másrészt pedig az 

adott környezeti feltételekhez való adaptációra vezethetők vissza (Southwood 1977, 1988, 

Poff & Ward 1990, Townsend & Hildrew 1994, Meyer 2011, Nosil 2012). Így a regionális és 

lokális tényezők, ezzel együtt az abiotikus környezet közösségszervező szerepe különbözhet 

az eltérő biológiai jellemvonásokkal rendelkező fajok/fajcsoportok vagy funkcionális 

csoportok között (Bonada et al. 2006, Compin & Céréghino 2007, Munné & Prat 2011). 

Számos tanulmány kimutatta, hogy a kérész (Ephemeroptera), álkérész (Plecoptera) és 

tegzes (Trichoptera) (EPT) fajok merőben különböznek a bogár (Coleoptera), vízi és 
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vízfelszíni poloska (Heteroptera) (ColH) fajoktól a biológiai jellemvonásaik tekintetében 

(Williams & Feltmate 1992). Mérsékelt égövön az EPT csoport legnagyobb diverzitással 

folyóvizekben fordul elő, ahol fontos eleme a bentikus közösségeknek (Williams & Feltmate 

1992). Kifejlett egyedeik szárazföldi életmódot folytatnak, viszonylag rövid életűek (1-2 

órától 4-5 hétig) és gyakran nem táplálkoznak. Az életük nagy részét a vízi környezethez jól 

alkalmazkodott lárvális állapotban töltik és legnagyobb diverzitással hideg, oldott oxigénben 

gazdag, tiszta vizű patakokban fordulnak elő. Számos faj imágójának röpképessége gyenge, 

ami sok esetben kis földrajzi távolságok leküzdésében is meggátolja az egyedeket, így csekély 

diszperziós képességgel rendelkeznek. Ezért igen érzékenyek az élőhelyek stabilitására és a 

zavarások mértékére, valamint gyakoriságára, ha az élőhely térbeli szerkezetéből adódóan 

nem áll rendelkezésükre megfelelő menedékhely (Townsend & Hildrew 1994, Munné & Prat 

2011). Emiatt a vízfolyások EPT együtteseinek összetétel és mennyiségbeli jellemzőit 

gyakran használják fel az élőhelyek ökológiai állapotát jelző biológiai indikátorokként (pl. 

Rosenberg & Resh 1993, Park et al. 2003, Pastuchová et al. 2008, Song et al. 2009). 

A ColH csoport tagjainak többsége inkább az álló vagy lassú folyású, vízi növényzetben 

gazdag vizeket kedveli, ilyen típusú élőhelyeken fordulnak elő a legnagyobb diverzitással. 

Mind lárvális, mind imágó állapotukban vízi vagy vizes élőhelyekhez kötődnek. Számos faj 

kifejlett egyedei több évig is élhetnek és több utódgenerációt is létrehozhatnak életük során 

(Williams & Feltmate 1992). A legtöbb esetben az imágók jól repülnek, nagyobb földrajzi 

távolságok leküzdésére is képesek, mely tulajdonság lehetővé teszi számukra, hogy a 

zavarások hatását migráció vagy diszperzió segítségével sikeresebben elkerüljék, és új 

élőhelyeket népesítsenek be (Williams 1996, Munné & Prat 2011). 

Annak ellenére, hogy az EPT és ColH fajegyüttesek közötti markáns különbség a 

biológiai jellemvonásaik tekintetében jól ismert, igen kevés tanulmány foglalkozott a 

regionális és lokális hatótényezőkre adott válaszaik közötti különbségekkel (Bonada et al. 

2006, Heino & Mykrä 2008, Szivák et al. 2010a, Munné & Prat 2011). A legtöbb 

tanulmányban e taxonokat nem kezelik külön biológiai jellemvonásaik alapján (pl. Clenaghan 

et al. 1998, Brosse et al. 2003, Sandin 2003, Sandin & Johnson 2004, Skoulikidis et al. 2009). 

Számos vizsgálat csak egy faj vagy fajcsoport tér- és időbeli eloszlására, illetve szerkezetére 

ható kényszerekkel foglalkozik (pl. Malmqvist & Hoffsten 2000, Wiberg-Larsen et al. 2000, 

Bonada et al. 2005, Skuja & Spuņģis 2010). Ebből a szempontból kiemelt szerep jut olyan 

fajoknak vagy fajcsoportoknak, melyek jó indikátorai élőhelyük ökológiai állapotának (pl. 

Rios & Bailey 2006, Pedersen & Friberg 2007, Hrovat et al. 2009). 
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A makrogerinctelen közösségek kiemelt tagjai az árvaszúnyogok (Diptera: 

Chironomidae), mivel valamennyi klimatikus zónában megtalálhatóak (Ferrington 2008), 

illetve nagy diverzitásban és mennyiségben fordulnak elő folyóvizekben (Giller & Malmqvist 

1998). Emellett az élőhely típusok széles repertoárját képesek benépesíteni (Pinder 1995), 

érzékenyen reagálnak környezetük változásaira, és legtöbb nemzetségük más és más biológiai 

jellemvonással rendelkezik. Ennek köszönhetően az árvaszúnyogok képesek az egész 

makrogerinctelen közösséghez hasonlóan, jól indikálni mind az emberi hatásokat, mind a 

természetes abiotikus gradienseket (Calle-Martínez & Casas 2006, Marziali et al. 2010, 

Lencioni et al. 2012, Móra & Szivák 2012). Az árvaszúnyog lárvákat elkülönítő 

határozókönyvek pontosabbá válásának köszönhetően a taxonokra vonatkozó autökológiai 

ismeretek nagymértékben bővültek az elmúlt évtizedekben (pl. Cranston 1995, Orendt 2000, 

Lencioni & Rossaro 2005, Móra et al. 2008).  

A vízirovarok között egyedülálló módon a szubfosszilis árvaszúnyog-maradványok 

(fejkapszulák) az üledékben képesek akár évezredekig jó állapotban fennmaradni (Brooks et 

al. 2007). Ennek következtében a szubfosszilis árvaszúnyog-együttesek vizsgálatával 

lehetőség nyílt a múltbeli klimatikus és környezeti változások detektálására. Például Walker 

és Mathewes (1987) igazolták, hogy a szubfosszilis együttesek előfordulását rendkívül erősen 

meghatározza a vízfelszín hőmérséklete. Később ezt a megállapítást felhasználva számos 

olyan numerikus modellt dolgoztak ki, amely lehetőséget adott klíma rekonstrukciók 

készítésére (pl. Lotter et al. 1997, Walker et al. 1997, Brooks & Birks 2001, Heiri et al. 2011), 

továbbá nagy pontossággal alkalmazhatóak a késő glaciális és a holocén hőmérséklet-

változásainak detektálására (pl. Brooks & Birks 2000, Tóth et al. 2012). 

Az utóbbi időben az árvaszúnyogok intenzív kutatása lehetővé tette a különböző 

vízterek árvaszúnyog-együtteseinek taxonómiai szempontból nagy felbontású felmérését, a 

recens és a szubfosszilis együttesek tér- és időbeli mintázatainak vizsgálatát és ennek 

összevetését az élőhelyek abiotikus és biotikus környezetének változatosságával. Ennek 

ellenére még mindig kevés információ áll rendelkezésünkre azon recens regionális és lokális 

kényszerekről, melyek szabályozzák a pataklakó árvaszúnyog együttesek taxonómiai, de 

főként funkcionális szerkezetét. 

A mecseki kisvízfolyások vízirovar együtteseire vonatkozó irodalmat áttekintve 

megállapítható, hogy a tanulmányok döntő többsége faunisztikai jellegű közlemény (pl. 

Czirok et al. 2009, Kálmán et al. 2010, Mauchart et al. 2010, Szivák et al. 2010b, Boda et al. 

2011, Méhes et al. 2012). Ezek közül számos tanulmány csak egy-egy taxonómiai csoportra 

terjedt ki (pl. Horvatovich 1982, Ádám 1996, Uherkovich & Nógrádi 2006, bővebb áttekintés 
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a Szivák et al. 2010b munkájában). Szinte semmilyen adattal nem rendelkeztünk a mecseki 

patakok ökológiai állapotáról, az ott élő vízirovar együtteseket szabályozó tényezőkről és 

kapcsolataikról. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

E doktori értekezés fő célkitűzése az élőhelyi heterogenitás által indukált változások vizsgálata 

hegyvidéki patakok vízirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezetében egy kis 

földrajzi kiterjedésű, de ehhez mérten kiemelten változatos területen, a Mecsek hegységben.  

1) Célul tűztük ki a változatos abiotikus környezet vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és 

funkcionális szerveződésére gyakorolt hatásának feltárását és szezonális vizsgálatát egy kis 

kiterjedésű hegységen belül, ahol igen változatos abiotikus környezet található a másodrendű 

patakszakaszokon kijelölt élőhelyek között. Kérdésünk volt, hogy a taxonómiai és funkcionális 

összetétel hasonló választ ad-e az abiotikus környezet változatosságára. Továbbá célunk volt 

feltárni az időbeli, illetve hierarchikusan beágyazott térbeli faktorok hatását a vízirovar 

fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális összetételére. A korábbi megfigyelések alapján azt 

feltételezzük, hogy kis térléptékben vizsgálódva a funkcionális szerveződésen alapuló módszerek 

nem adnak több információt a biológiai mintázatok és az ökológiai folyamatok közötti 

kapcsolatokról. 

2) Továbbá célunk volt feltárni a különböző biológiai jellemvonással rendelkező taxonómiai 

csoportok (EPT és ColH) közötti különbségeket az abiotikus (térbeli, lokális és regionális) 

hatótényezők változatosságára adott válaszreakcióik, valamint az összetételükre ható időbeli és 

térben hierarchikusan beágyazott faktorok alapján. Azt vártuk, hogy van különbség a két csoport 

között az abiotikus környezet változatosságára adott válaszreakcióik alapján.  

3) Mivel az árvaszúnyogok kiemelt tagjai a folyóvizek vízirovar fajegyütteseknek, ezért külön 

vizsgáltuk a fajegyütteseik taxonómiai és funkcionális szerveződésére gyakorolt abiotikus 

kényszereket és az időbeli, valamint térbeli előfordulási mintázatukat egy hierarchikus térskála 

mentén. Azt feltételeztük, hogy az árvaszúnyogok az egész vízirovar együttesekhez hasonlóan 

képesek jól indikálni az abiotikus környezet változatosságát, mivel a legtöbb nemzetségük más és 

más biológiai jellemvonással rendelkezik. 

.
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

1. Mintavételi terület bemutatása 

A Mecsek a Kárpát-medence egyik legdélebben húzódó középhegysége, mely 

meglehetősen izolált a Dunántúl többi középhegységéhez képes és alacsony fekvésű sík- (pl. 

Szigetvidék, Dráva-mellék, Ormánság) és dombvidékek (pl. Zselic, Völgység, Baranyai-

dombság) veszik körül. A nagyjából 350 négyzetkilométernyi kiterjedésű terület a 

legváltozatosabb felépítésű hegységeink közé tartozik (Dövényi 2010).  

Legnagyobb részét jura és krétakori mészkő, kis foltokban vulkanikus kőzetek és pala 

alkotja, míg a Mecsek legősibb részén a Nyugat-Mecsekben vörös és szürke homokkő 

dominál (Gebhardt 1967, Dövényi 2010). Ugyanakkor a hegység nyugati és keleti alrégiója 

jelentősen különbözik egymástól geológiáját, földtanát és talajtanát tekintve. A Nyugat-

Mecsek egy felboltozódás (antiklinális), ahol a rétegsor Ny-ról K-re fiatalodik és ebben az 

irányban haladva karbon gránit, perm homokkő és triász törmelékes kőzetek jellemzik, 

melyeken főként erősen savanyú agyagbemosódásos barna erdőtalajok és savanyú nem 

podzolos barna erdőtalajok alakultak ki. A karbon gránit után a perm időszakban nagy 

mennyiségű magmatikus riolit képződött (Dövényi 2010). Ezzel szemben a Keleti-Mecsek 

jura–alsó-kréta kőzetsora szinklinálist alkot. Ezt követően hosszú üledéksorok következnek, 

majd pliocén agyag, homok, majd pleisztocén lösz és lejtőtörmelék zárja a sorozatot. Ezt az 

alrégiót az alsó-krétában keletkezett magmatikus alkálibazalt, trachit és fonolit, továbbá a 

miocénben „alsó-riolittufa” és andezit jellemzi. A területre jellemző mészkövön, mészmárgán 

redzina talajok alakultak ki (Dövényi 2010). 

Az évi középhőmérséklet átlaga ÉK-en és DNy-on 10 °C körüli, míg a magasan fekvő 

területeken 9,5 °C körüli. A dél-nyugati lejtőkön hosszabb a 10 °C meghaladó és a 

fagymentes időszak, mint az ÉK-i régióban, míg az évi csapadékmennyiség DNy-on (650-700 

mm) kisebb, mint az ÉK-i régióban (720-760 mm). Az ariditási index D-en 1,00-1,06, míg 

északon 0,92-0,98 (Dövényi 2010).  

A mészköves felszíneken a vízhálózat mérsékelt sűrűségű. A források és patakok 

vízhozama általában alacsony, közülük sok hosszabb időre ki is szárad. Ugyanakkor mivel e 

források a földalatti tározók túlfolyásai, időnként tekintélyes mennyiségű vízhozamot 

adhatnak, például az orfűi források esetén a vízhozam 0,3-51 m
3
/p között ingadozhat 

(Dövényi 2010). A hegység vízhálózatának északi része a Duna vízgyűjtőjéhez (az 

alvízgyűjtő területe 38,06 km
2
) tartozik, e patakok általában északi vagy keleti lefutásúak és 

vizüket a Kapos és a Völgységi-patak gyűjti össze. Míg kevés, rövid folyású és déli 
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irányultságú patak képzi a Dráva vízgyűjtőjét (alvízgyűjtő területe: 64.98 km
2
), melyek vizét 

a Karasica, Bükkösdi-víz, Pécsi-víz vezeti a Drávába (Dövényi 2010).  

Biogeográfiai szempontból a Mecsek átmeneti területnek (Praeillyricum) tekinthető a 

pannon és mediterrán (dinári, illír, möziai) ökorégiók között (Borhidi 2003, 2006). A terület 

közel 70%-át őshonos fafajokból álló erdő borítja. A patakvölgyekben gyakran égerligetek és 

forrásgyepek találhatóak. A terület flórájában a nyugati részen, a perm és triász kori 

homokkövön a mészkerülő és szubatlanti (pl. pelyvás pajzsika – Dryopteris affinis, vörös 

áfonya – Vaccinium vitis-idaea, csarab – Calanula vulgaris), míg a keleti részen a 

szubkontinentális (sárga len – Linum flavum, kék atracél – Anchusa barrelieri) jelleg erősödik 

fel (Dövényi 2010). 

2. Mintavételi helyek és időpontok 

A teljes vízirovar fajegyüttes mennyiségi mintavételezéshez nyolc mecseki patak tíz, 

másodrendű, természetközeli állapotú szakaszát jelöltük ki (1. táblázat, 1. ábra), előzetes 

faunisztikai vizsgálatok alapján. A tíz mintavételi helyből három a Dráva, míg hét a Duna 

vízgyűjtőjéhez tartozik (1. táblázat). Az általunk kijelölt Dráva részvízgyűjtőjéhez tartozó 

három vízfolyás (BICS, BODA, PETŐ) a helység délnyugati részén található (alvízgyűjtő 

területe: 41,89 km
2
), melyet Ny-ról a Bükkösdi-víz völgye, K-ről pedig a Jakabhegyi tömb 

határol. Míg a Duna vízgyűjtőjéhez tartozó másik 6 mintavételi hely (HIDA1,2, OLV, REKA, 

VARV1,2) az északkeleti, 1 (VIZF) pedig az északnyugati régióban található (alvízgyűjtő 

területe: 38,06 km
2
) (1. táblázat). 

A mennyiségi vizsgálatokat 2009–2010 során négy mintavételi időszakban végeztük: 

2009. május 6–20., 2009. július 21–25., 2009. október 19–23. és 2010. március 27–31. 
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1. táblázat. Mintavételi helyek a Mecsekben, a hozzájuk rendelt geo-koordináták (WGS-84), 

vízgyűjtő rendszerük (Vízgy.), alrégiójuk (Alrég.; NY-M – Nyugat-Mecsek, K-M – Kelet-

Mecsek), a patakvölgyeik f iránya (Kit.: D – dél, K – kelet, É – észak, Ny – nyugat) és rövid 

jellemzésük. 

Kód 
Pontos 

megnevezés 

Koordináták 
Vízgy. Alrég. Kit. Jellemzés 

ÉSZ KH 

BICS 

Bicsérdi-

vízfolyás 

(Bakonya) 

46°05'13.50'' 18°05'28.90'' Dráva Ny-M D 
részlegesen zavart erdő, 

másodlagos cserjés veg. 

BODA 
Bodai-vízfolyás 

(Boda) 
46°05'12.10" 18°03'13.90" Dráva Ny-M D 

részben idegenhonos ültetett 

erdő 

HIDA1 

Hidasi-völgy 

felső folyása 

(Hosszúhetény) 

46°12'29.70'' 18°21'04.70'' Duna K-M Ny zárt, természetes erdő 

HIDA2 

Hidasi-völgy 

alsó folyása 

(Komló) 

46°11'39.10'' 18°19'03.80'' Duna K-M Ny 

zárt természetes erdő, a 

turistaösvényen cserjés 

foltokkal 

OLV 
Ól-völgy 

(Szászvár) 
46°15'48.70" 18°22'02.00" Duna K-M É 

zavart: műút a patakkal 

párhuzamosan, részben 

idegenhonos ültetett erdő 

PETO 
Petőci-árok 

(Bakonya) 
46°07'16.60" 18°03'42.20" Dráva Ny-M Ny 

műút a patakkal 

párhuzamosan; a patak egyik 

oldalán az erdő helyett rét 

REKA 
Réka-völgy 

(Mecseknádasd) 
46°13'17.10'' 18°26'05.20'' Duna K-M K zárt természetes erdő 

VARV1 

Vár-völgyi-

patak, Iharos-

kút 

(Magyaregregy) 

46°13'21.90" 18°20'06.80" Duna K-M Ny 
zárt természetes erdő; műút a 

patakkal párhuzamosan 

VARV2 

Vár-völgyi-

patak, Máré-f. 

(Magyaregregy) 

46°13'39.98" 18°19'19.39" Duna K-M Ny 
zárt természetes erdő; műút a 

patakkal párhuzamosan 

VIZF Vízfő-f. (Orfű) 46°08'20.66" 18°09'41.92" Duna Ny-M É 

zárt természetes erdő; 

turisták által gyakran 

látogatott 
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1. ábra. Mintavételi helyek a Mecsekben (a pontok a mintavételi helyeket jelölik, rövidítések az 

1. táblázat kód oszlopa alapján). 
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3. Mintavételi módszer 

A mintavételeket a Víz Keretirányelv által előírt monitoring program végrehajtása során 

is alkalmazott, nemzetközi szinten is elterjedt és általánosan elfogadott, európai áramló 

vizekre alkalmazható, makrogerinctelen szervezetek vizsgálatán alapuló értékelési rendszer, 

az AQEM mintavételi protokoll szerint végezzük (AQEM consortium 2002 „Integrated 

Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe 

using Benthic Macroinvertebrates”). Ennek első lépése egy 100 méter hosszúságú mintavételi 

szakasz kiválasztása, amelynek a vízfolyás hosszabb szakaszára reprezentatívnak kell lennie. 

Az előírás szerint el kell kerülni a mesterséges befolyásoló tényezőket, így a hidak környékét 

és egyéb műtárgyakat. A módszer lényege a „multi-habitat sampling”, mely során arra 

törekszünk, hogy minél több típusú élőhely foltról (továbbiakban mikrohabitat) vegyünk 

mintát. A mikrohabitatokat a protokollban megadott kategóriák szerint soroljuk be típusokba 

(2. táblázat). A terepbejárás során a kijelölt száz méter hosszú szakaszon elkészítjük e 

mikrohabitat típusok borítottság térképet, melyen jelöljük az előforduló típusok százalékos 

borítottságának mértékét (2. ábra). Ezek után a protokollban előírt 20 alminta darabszámát a 

mikrohabitatok között arányosan osztjuk szét azok százalékos borítottságának függvényében. 

Az egy mikrohabitat típushoz tartozó, előre meghatározott darabszámú almintákat random 

módon osztjuk szét a szakaszon felelhető foltok között (2. ábra). Statisztikai szempontból ez 

egy rétegzett random mintavételi elrendezésnek felel meg. A mintavételezés csak az 5 %-os 

borítottságot meghaladó, ezáltal az adott szakaszon jelentőséggel bíró mikrohabitat típusokból 

történt. A mecseki patakok esetén az összes lehetséges 12-ből 10 mikrohabitat típus érte el az 

5%-os borítottságot és lett bevonva vizsgálatainkba (2. táblázat). 

Almintánként a mintavételezés 0,25x0,25 m
2
-es területről, „kick and sweep” 

módszerrel, kéziháló (0,25 x 0,25 m keretű, 1 mm-es lyukbőségű) segítségével történik. Ez 

azt jelenti, hogy folyásiránynak háttal állva, egy helyben taposva, vagy a köveket rugdosva 

kavarjuk fel az aljzatot. Így az üledékben élő vagy felületen kapaszkodó vízirovar 

szervezeteket a víz áramlása a hálóba sodorja. Fontos, hogy a mintavételezési sorozatot a 

kijelölt 100 méteres szakasz legalsó pontján kezdjük, hogy a mintavétel zavaró hatásait 

kiküszöböljük. Összesítve mintavételi helyenként 1,25 m
2
-es területet mintáztunk meg. A 

mintákat terepen válogattuk és szortíroztuk nagyobb rendszertani csoportokra, majd 70 %-os 

etanolban tartósítottuk és laboratóriumba szállítottuk. Az alminták feldolgozásából származó 

adatokat a vizsgálat során mindvégig külön kezeltük. 
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2. táblázat: Az eredeti (AQEM Consortium 2002 alapján) és az elemzések során 

használt mikrohabitat típusok listája. Jelen vizsgálatba az eredeti változók közül a *-gal jelölt 

típusok lettek bevonva. 

Mikrohabitat típus 

Leírás 
Eredeti  

Elemzésekhez 

használt  

Ásványi aljzatra vonatkozó mikrohabitatok 
Megalithal* Lithal 40 cm-nél nagyobb kövek, ha az aljzat sziklás 

Macrolithal* Lithal 
40 és 20 cm közé eső kövek, és változó arányban 

köves, kavicsos és homokos aljzat 

Mesolithal* Lithal 
6-20 cm közé eső kövek, változó arányban kavicsos 

és homokos aljzat 

Microlithal* Lithal 
2-6 cm közé eső kavicsok, változó arányban 

közepesen finom, finom kavicsos aljzat 

Akal* Akal finom kavicsos aljzat 

Psammal* 
Finomszemcsés 

üledék 
homok és iszap 

Argyllal* 
Finomszemcsés 

üledék 
iszap, agyag 

Biotikus mikrohabitatok 
Xylal* Biotikus nagyobb elhalt növényi (fa) részek, fa rönk 

CPOM* Biotikus 
durva szemcsés szerves anyag felhalmozódás, pl.: 

lehulló levelek 

FPOM* Biotikus finom szemcsés szerves anyag felhalmozódás 

Debris  

olyan szerves vagy szervetlen anyagok 

felhalmozódása, amelyek a víztest partjára 

hullámzással kerültek ki, és a hullámok időről időre 

elöntik  

Szárazföldi  
vízben lévő gyökerek, a partmenti növények úszó 

részei (fűzfa vízbe hajló vesszői) 

 

2. ábra: A „multi-habitat mintavételezés” során használt élőhely borítottság térkép egy példája 

(Bodai-vízfolyás, 2009-es tavaszi gyűjtés). 
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4. Vizsgált vízirovar csoportok 

A legtöbb vízirovar rend esetében törekedtünk a legalacsonyabb taxonómiai szintű 

identifikációra. Az árvaszúnyogok (Chironomidae) kivételével a kétszárnyúakat (Diptera) 

család szinten tudtuk csak azonosítani. Az egyes rendszertani csoportok faji vagy alacsonyabb 

taxonómiai szintű azonosítását specialisták bevonásával végeztük el (3. táblázat). 

3. táblázat: A vízirovarok azonosítását végző specialisták és az azonosításhoz használt határozó 

könyvek, publikációk. 

Rendszertani 

csoport 

Azonosítást végző 

specialisták 
Határozó könyvek, publikációk 

Ephemetoptera Deák Csaba, Szivák Ildikó Bauernfeind & Humpesch (2001), Eiseler (2005) 

Odonata 
Rozner György, Boda 

Réka 

Ambrus et al. (1992), Askew (2004), Benedek (1969), 

Steinmann (1964) 

Plecoptera Deák Csaba, Szivák Ildikó 
Andrikovics & Murányi (2002), Krno (2004), Zwick 

(2004) 

Heteroptera Soós Nándor Savage (1989), Soós (1963) 

Coleoptera 
Csabai Zoltán, Kálmán 

Zoltán, Lökkős Andor 

Angus (1992), Csabai (2000), Csabai et al. (2002), 

Hebauer (1989), Jäch (1995,1998), Lohse (1971), 

Olmi (1976) 

Megaloptera Boda Réka, Szivák Ildikó Eliott 1996 

Neuroptera Boda Réka, Szivák Ildikó Eliott 1996 

Trichoptera Szivák Ildikó Wallace et al. (1990), Waringer & Graf (1997), 

Diptera Méhes Nikoletta Kriska (2008)  

Chironomidae 
Méhes Nikoletta, Móra 

Arnold 

Cranston (1982), Janecek (1998), Sæther et al. (2000), 

Vallenduuk & Moller Pillot (2007), Wiederholm 

(1983).  

5. Térbeli és abiotikus környezeti változók 

Az elemzések során használt abiotikus környezeti tényezőket három nagy csoportba 

osztottuk: 1) térbeli változók, 2) lokális léptében ható abiotikus környezeti változók és 3) 

regionális léptékben ható környezeti változók (Függelék 1. táblázat). 

1) Térbeli változók 

A térbeli mintázat feltárása érdekében kettő térbeli változót vettünk fel a x és y földrajzi 

koordináták használatával (Függelék 1. táblázat). E térbeli változók magyarázzák a közösség 

összetétel azon térbeli mintázatát, melyet olyan biológiai folyamatok (pl. diszperzió) 

alakítanak ki, melyek nincsenek kapcsolatban a vizsgálat során mért környezeti tényezőkkel 

(Borcard et al. 1992). 

2) Lokális környezeti változók 

Minden egyes mintavételi helyen, minden mintavételezés alkalmával 43 lokális, 

abiotikus környezeti változót vettünk fel, melyek segítségével a patak medermorfológiáját 

(18), a víz fizikokémiai karakterét (15) és a patakparti vegetáció szerkezetét (10) jellemeztük 
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(Függelék 1. táblázat, Függelék 2. táblázat). A medermorfológiai és néhány fizikokémiai 

paramétert (pl.: oldott oxigén koncentráció, vízhőmérséklet, pH, vezetőképesség) a helyszínen 

a biológiai mintavételezés előtt rögzítettünk. Emellett minden alkalommal vízmintákat 

vettünk, melyek kémiai karakterének elemzését laboratóriumban végeztünk. Az egyes 

medermorfológiai változók felvételéhez szolgáló terepi jegyzőkönyveket a Függelék 5. 

táblázata tartalmazza. A patakparti vegetáció szerkezetnek felmérését részben terepen, 

részben a Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA) alapján (Molnár et al. 

2007, Molnár & Horváth 2008) készítettük el. Továbbá a MÉTA adatbázis segítségével 

természetességi indexeket számoltunk a völgytalpi és domboldali vegetáció ökológiai 

állapotának jellemzésére. 

3) Regionális környezeti változók 

A mintavételi helyek klimatikus viszonyait az elmúlt 30 év átlagos hőmérsékleti és 

csapadékeloszlási adataival jellemeztük. Ezen adatok kinyeréséhez először a havi 

rendszerességgel végzett mérésekből származó 18 klimatikus változó Mecsek területére 

vonatkozó fedvényeit töltöttük le a „WorldClim – Global Climate Data” oldaláról 

(www.worldclim.org, Hijmans et al. 2005). Ezután R 2.14 programot használva a mintavételi 

helyek geo-koordinátáit rávetítettük a fedvényekre (R Development Core Team 2011, „rgdal”, 

„dismo” csomag). Így minden mintavételi helyre 18 klimatikus változó adatait kaptuk meg 

(Függelék 1. táblázat, Függelék 2. táblázat). Hasonló módon három további hidrológiai 

paramétert (meredekség, kitettség, tengerszint feletti magasság) tudtunk felvenni a 

„WorldClim” adatbázis alapján. A mintavételi helyek pozícióját a longitudinális kontinuum 

mentén a mintavételi helyek forrástól vett távolságával és a mintavételi pont feletti vízgyűjtő 

méretével jellemeztük, így összesen öt hidrológiai jellemzővel dolgoztunk. A mintavételi 

helyek geológiai viszonyait a mintavételi szakasz feletti vízgyűjtőn előforduló kőzettípusok 

(4) fedettségével jellemeztük (Függelék 1. táblázat, Függelék 2. táblázat), amit a Magyar 

Állami Földtani Intézet által kiadott földtani térképekről olvastunk le (Hetényi et al. 1982, 

Chikán et al. 1984). A leolvasás pontatlanságából adódóan a fedettségek mértékét 4 

kategóriába soroltuk: 0 = nagyon alacsony fedettség (0-5 %), 1 = alacsony fedettség (5-25 %), 

2 = közepes fedettség (25-50 %), 3 = nagy fedettség (>75 %). 

A mintavételi eljárásnak köszönhetően a lokális környezeti változók szezonális 

bontásban álltak rendelkezésünkre, míg regionális (klimatikus, hidrológiai, geológiai) 

változók ilyen időbeli felbontásban nem voltak elérhetőek. A gyengébb összevethetőség 

ellenére megtartottuk a lokális környezeti változók évszakos adatait, annak érdekében, hogy 

növeljük a statisztikai elemzések megbízhatóságát. 

http://www.worldclim.org/
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6. Biológiai jellemvonások 

Elemzéseinkben kettő fő életmenet jellemzőt vontunk be, melyek jól jellemzik a 

vízirovar fajegyüttesek funkcionális összetételét, ezek: (1) helyváltoztató mozgási típusok, (2) 

funkcionális táplálkozásbiológiai csoportok (4. táblázat). E biológiai jellemvonások 

nagymértékben meghatározzák vízi makrogerinctelen fajegyüttesek funkcionális 

szerveződését (Moog 2002). Az egyes fajok biológiai jellemvonás típusokba való sorolását 

Moog (2002), Schmedtje és Colling (1996), és AQEM Consortium (2002) munkái alapján 

végeztük el. Az Asterics ver. 3.3.1 szoftver (AQEM Consortium 2002) segítségével minden 

egyes mintavételi hely és mikrohabitat típus esetén kiszámoltuk a jellemvonás típusok 

százalékos eloszlását. 

4. táblázat: Jelen munkában használt biológiai jellemvonások. 

Biológiai jellemvonások: kategóriák Rövidítés Jellemzés 

Helyváltoztató mozgási típusok   

úszó/vízfelszíni skat vízfelszínen úszó 

úszó/alámerülő divi a vízfelszín alá merülve úszó 

beásó/befúró bori üledékbe befúró, beásó 

kapaszkodó/sétáló walk köveken kapaszkodó vagy aljzaton sétáló 

helyben maradó ses részben vagy teljesen aljzathoz rögzült 

egyéb (pl.: mászók) clim  

Táplálkozásbiológiai csoportok  

aprítók shr 
faleveleket, durva szemcsés szerves 

törmeléket aprítók 

kaparók, reszelők, legelők gra szilárd aljzatról algabevonatot legelők 

aktív szűrögetők afil 
finom szemcsés szerves törmeléket aktív 

mozgás segítségével szűrők 

passzív szűrögetők pfil 
finom szemcsés szerves törmeléket 

passzívan, pl. háló segítségével szűrők 

törmelékevők det detritusszal táplálkozók 

aknázók min 
a vízinövények levelivel, szöveteivel 

táplálkozók 

faanyag fogyasztók xyl elhalt faanyaggal táplálkozók 

ragadozók pre préda állatott fogyasztók 

paraziták par gazda állaton, állatban élősködők 

egyéb táplálkozási csoport oth  

7. Statisztikai értékelés 

Kötött ordinációs elemzések segítségével válaszoltuk meg célkitűzésünkben feltett 

kérdéseinket, miszerint a vízrovar és az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

összetétele, továbbá a kérész, álkérész, tegzes (EPT) és vízbogár, poloska (ColH) 

fajegyüttesek taxonómiai összetétele hasonló választ ad-e az abiotikus környezet 

változatosságára. Legendre és Gallagher (2001) tanulmányát alapul véve a kötött ordinációs 

technikák közül (redundancia és kanonikus korreszpondencia analízis) választásunk a 

redundancia analízisre (RDA) esett, mivel a változóink (taxonok és funkcionális kategóriák) 
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között erős lineáris kapcsolatot feltételeztünk. A taxonok egyedszám adatait Hellinger 

transzformáció segítségével alakítottuk át és vittük be az RDA modellekbe (Rao 1995), e 

művelettel alulsúlyoztuk a ritka fajok hatását (Legendre & Gallagher 2001). Az RDA 

elemzések előtt a környezeti változók transzformációját is elvégeztük a mérési skálák 

függvényében annak érdekében, hogy növeljük a normalitásukat és csökkentsük a 

heteroszkedaszticitást (a különböző csoportok, kategóriák mögött meghúzódó sokaságok 

szórásainak egyenlőtlenségét) a modelleken belül (Függelék 1. táblázat). A különböző mérési 

skálán mért változókhoz tartozó transzformáció típusok megállapításához Erős és munkatársai 

(2012) tanulmányát vettük alapul. Az erősen korreláló változókat (r > 0,7) töröltük az 

adattáblákból és a további elemzésekbe nem vontuk be. A magyarázó változókat a 

fajegyüttesekre gyakorolt hatásuk alapján, „forward selection” technikával rangsoroltuk, amit 

külön végeztünk el a három változócsoport (lokális és regionális környezeti, ill. térbeli 

változók) esetén. Azon magyarázó változókat választottuk be az RDA modellekbe, amelyek a 

fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális összetételében rejlő teljes variancia több mint 4%-át 

magyarázták és a random Monte Carlo permutációs teszt (999 permutáció) alapján 

szignifikáns (ha α=0,05) hatást mutattak. Szintén random Monte Carlo permutációs teszt (999 

permutáció) segítségével állapítottuk meg az első és az összes kanonikus tengely szignifikáns 

magyarázó erejét. 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk a térbeli és a környezeti (lokális és regionális) 

változók relatív hatását a fajegyüttesek eloszlási mintázatára, a fajegyüttesek taxonómiai és 

funkcionális összetételében rejlő teljes varianciát osztottuk fel tisztán térbeli, lokális és 

regionális környezeti változók, illetve azok interakciója által magyarázott százalékos 

varianciahányadra (Borcard et al. 1992, Økland & Eilertsen 1994). Előzetesen a térbeli (2), a 

lokális (43) és a regionális (27) környezeti változók hatását csoportokon belül egyesével 

teszteltük („forward selection” technika), így csak a szignifikáns hatást mutató változókkal 

dolgoztunk tovább. A továbbiakban számos RDA elemzést futtatunk: (1) RDA a térbeli 

változókkal; (2) RDA a lokális környezeti változókkal; (3) RDA a regionális környezeti 

változókkal; (4) parciális RDA (pRDA) a térbeli változókkal és lokális, ill. regionális 

környezeti kovariánsokkal; (5) pRDA a lokális környezeti változókkal és regionális 

környezeti, ill. térbeli kovariánsokkal; (6) pRDA a regionális környezeti változókkal és lokális 

környezeti, ill. térbeli kovariánsokkal; (7) pRDA a térbeli, ill. lokális környezeti változókkal 

és regionális környezeti kovariánsokal; (8) pRDA a térbeli, ill. regionális környezeti 

változókkal és lokális környezeti kovariánsokkal; (9) pRDA a lokális, ill. regionális 

környezeti változókkal és térbeli kovariánsokkal. A (4)-(9) futtatások (pRDA) és a 3. ábrán 
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látható számítások segítségével választottuk el egymástól a térbeli, a lokális és a regionális 

környezeti változók egyéni, tiszta és a változók közötti interakciók hatását (Liu & 

Bråkenhielm 1995, Økland & Eilertsen 1994). A kanonikus tengelyek sajátértékeinek összege 

százalékos formában kifejezve adta meg egy-egy változócsoport magyarázó erejét a fajokban 

rejlő összes varianciából. Végül minden esetben kiszámoltuk a nem magyarázott variancia 

százalékos értékét úgy, hogy a teljes varianciából kivontuk a szignifikánsan hatással bíró 

változók által magyarázott összes variancia értékét. Az RDA és pRDA elemzéseket CANOCO 

4.55 programcsomag segítségével végeztük el (ter Braak & Smilauer 2002). 

 

3. ábra: A fajegyüttesek eloszlási mintázatában rejlő teljes variancia felosztásának 

számításmenete tisztán térbeli, lokális és regionális környezeti változók, illetve azok által 

közösen magyarázott varianciahányadra. A zárójelben található számok a szövegben leírt RDA 

és pRDA elemzések típusát jelölik. Jelmagyarázat: a – térbeli eloszlástól független lokális 

környezeti variabilitás hatása; b – térbeli eloszlástól független regionális környezeti variabilitás 

hatása; c – a térbeli elhelyezkedésből adódó variabilitás hatása; d – térbeli eloszlástól független, 

a lokális és a regionális tényezők közös variabilitásának hatása; e – térben struktúrált regionális 

környezeti variabilitás hatása; f – térben strukturált lokális környezeti variabilitás hatása; g – 

térben strukturált lokális és regionális tényezők közös variabilitásának hatása. 

Beágyazott, távolság mátrixokon alapuló permutációs többváltozós 

varianciaelemzéseket (továbbiakban ADONIS) futtatunk annak érdekében, hogy feltárjuk az 

időbeli (évszakok), illetve hierarchikusan beágyazott térbeli faktorok (vízgyűjtő, egy 

vízgyűjtőn belüli patakszakaszok, egy patakszakaszon belüli mikrohabitatok) hatását a 

vízirovar, az EPT, a ColH és az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és a funkcionális 

szerkezetének előfordulási mintázatára (Oksanen 2011). Az ADONIS egy igen robusztus 

módszer, amely szemi-metrikus és metrikus távolságmátrixokat használ a többváltozós 

adattáblák szórásnégyzet összegének partícionálására (Oksanen 2011). A nem parametrikus 

többváltozós varianciaelemzés (MANOVA) megfelelőjeként (Anderson 2001, McArdle & 
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Anderson 2001) jó alternatívája a szigorú előfeltételekkel rendelkező parametrikus 

többváltozós varianciaelemzésnek (Oksanen 2011). Az elemzéshez előzetesen a kilenc 

mikrohabitatot négy nagyobb kategóriába, típusba vontuk össze (2. táblázat), mivel arra 

törekedtünk, hogy minden patakszakaszon, minden alkalommal, minden mikrohabitat-

típusból legyen taxon-egyedszám adatunk. Ennek következtében minden objektum esetén a 

taxonok 1 m
2
-re vonatkoztatott abundanciáját adtuk meg, mivel egy összevont mikrohabitat-

típushoz tartozó eredeti mikrohabitatok száma mintavételi helyenként különbözött. Az 

ADONIS modellekbe a mikrohabitat-típusonkénti bontásban szereplő mintavételi alkalmak 

(10 mintavételi hely × 4 mikrohabitat-típus × 4 alkalom) mint objektumok, a taxonómiai vagy 

funkcionális adattáblák mint válasz változók, és végül az évszakok, a vízgyűjtő területek, a 

mintavételi helyek (itt patakszakaszok), ill. a mikrohabitat-típusok mint faktorok lettek 

beépítve. Az ADONIS modelleket egy beágyazott szerkezet mentén építettük fel, vizsgáltuk a 

(1) vízgyűjtők, azon belül a (2) patakszakaszok és azon belül (3) a mikrohabitatok hatását, 

míg az évszakokat külön faktorként építettük be a modellekbe (lásd még Garcia-Rogers et al. 

2011). A taxonómiai összetétel elemzésekor Bray-Curtis távolság függvényt, míg a 

funkcionális összetétel esetén Gower metrikát használtunk. Az elemzések során a hatások 

szignifikancia szintjének megállapításához 999 permutációt futtattunk. 

A fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális összetételében található különbségeket a 

különböző térbeli és időbeli faktorok között a Főkomponensekre végzett Diszkriminancia 

Analízis (“Discriminant Analysis of Principal Components”, továbbiakban DAPC) 

segítségével mutattuk ki. Ezt a módszert eredetileg Jombart és munkatársai (2010) dolgozták 

ki annak érdekében, hogy molekuláris adatsorokban (szekvencia adatok esetén) felismerjék és 

leírják a genetikai egységeket, de mennyiségi adatok elemzésére is alkalmasnak bizonyult az 

eljárás. A DAPC egy olyan többváltozós adatelemzési módszer, amely első lépésében egy 

Főkomponens Analízist (PCA) futtatva kinyeri az egyes változókhoz tartozó 

főkomponenseket, majd ezeket viszi be egy Diszkriminancia Analízisbe (DA). A DA a 

főkomponensek olyan lineáris kombinációit határozza meg, amely az előre meghatározott (a 

priori) csoportjaink legjobb szétválását adja. E lineáris kombinációkat diszkriminancia 

funkcióknak nevezik, melyek egyben a DAPC ordinációs diagramjának új tengelyei is. 

Emellett kiszámolható az eredeti változók (azaz taxonok vagy funkcionális kategóriák) 

hozzájárulása a diszkriminancia funkciók magyarázó erejéhez. Ezt egy 0 és 1 között változó, 

relatív hozzájárulási érték mutatja, ahol az 1-es érték az eredeti változók összesített 

hozzájárulását adja a konkrét diszkriminancia funkció esetén. A DAPC-n belüli kereszt 

validációs eljárás segítségével megállapítható az egyes minták a priori csoportba való 
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tartozásának valószínűsége. Ennek köszönhetően minden csoportra megadható, hogy az a 

priori hozzárendelt objektumok hány százaléka csoportosítható az elemzés után, az a 

posteriori valószínűségek alapján ugyanabba a csoportba. Továbbá kiszámítható, hogy az 

összes objektum hány százaléka sorolható be az a priori csoportosításnak megfelelően a 

többdimenziós ordinációs térben. 

A DAPC előnye az egyéb indirekt ordinációs módszerekkel szemben (pl. DA, PCA, 

korreszpondencia elemzés) elsősorban az, hogy az elemzésbe kerülő származtatott változók 

(főkomponensek) teljes bizonyossággal nem korrelálnak egymással, valamint a változók 

száma mindig kevesebb, mint a vizsgált objektumoké. Eközben az egyéb említett eljárások 

igen érzékenyek ezekre a problémákra (további részletek Jombart et al. 2010 tanulmányában). 

Így a DAPC-on belüli transzformáció lehetővé teszi, hogy lényeges információvesztés nélkül 

végezzünk diszkriminancia elemzést olyan ökológiai adatsorokra, amelyekben az eredeti 

változók többsége erősen korrelál egymással és számuk gyakran jóval meghaladja a vizsgált 

objektumok számát. A mi esetünkben általában kevesebb változó volt, mint objektum, de azok 

túlnyomó többsége erős korrelációt mutatott egymással (pl. a funkcionális csoportok esetén). 

Továbbá más nem lineáris ordinációs módszerekkel (pl. nem metrikus többdimenziós 

skálázás, főkoordináta) szemben a DAPC során információhoz juthatunk nemcsak az 

objektumok különbözőségéről vagy hasonlóságáról, hanem a különbséget okozó eredeti 

változók és az objektumok viszonyáról is. 

A DAPC során az ADONIS elemzésekhez használt adattáblákkal dolgoztunk tovább: 

változóként a taxonok abundancia értékeit, objektumként a mikrohabitat-típusonkénti 

bontásban szereplő mintavételi alkalmakat, míg a priori csoportoknak az évszakokat (4), a 

vízgyűjtő területeket (2), a patakszakaszokat (10) és a mikrohabitat-típusokat (4) adtuk meg. 

Mivel egy elemzésben csak egy a priori csoportot tudtunk megadni, így egy többváltozós 

adattáblához (pl. vízirovar fajegyüttesek taxonómiai összetétele) összesen négy külön DAPC 

elemzést futtatunk le. Az eljáráshoz tartozó ordinációs ábrákon feltüntettük az egyes a priori 

csoportokhoz tartozó centroidokat, amit a csoporthoz tartozó objektumok első két tengelyre 

adott koordinátáinak számtani átlagaként határoztunk meg. Annak érdekében, hogy az egyes 

diszkriminancia funkciók (tengelyek) jelentését tisztázzuk, Pearson korrelációt számoltunk az 

eredeti változók és a diszkriminancia tengelyek között. 

Az ADONIS és DAPC eljárásokat az R ver. 2.14.0 (R Development Core team 2011) 

programcsomag segítségével futattuk le. A “vegan” csomagot az ADONIS, míg és “adegenet” 

csomagot a DAPC elemzéshez használtuk. 
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EREDMÉNYEK 

1. Faunisztikai eredmények, kiemelt jelentőségű, ritka fajok bemutatása 

Összesítve, az egyéves vizsgálat során 23571 egyedet azonosítottunk, melyek 160 

taxonba (Függelék 3. táblázat) sorolhatók. A lehetőségekhez mérten törekedtünk a 

legalacsonyabb taxonómiai szintű azonosításra. A Diptera családok (kivéve Chironomidae) és 

néhány egyéb csoport esetében ez nem volt lehetséges, így egyes taxonokat csak család, 

nemzetség vagy fajcsoport szinten adtuk meg. A legnagyobb taxonszámmal jellemezhető 

csoportoknak a Coleoptera, Trichoptera rendek és a Chironomidae család bizonyult, melyek 

az összes taxonszám 24,4 %, 20,6 % és 22, 5%-át adták (5. táblázat). Egyedszám tekintetében 

a legnagyobb értékekkel az Ephemeroptera, Trichoptera, Coleoptera, Diptera rendek voltak 

jellemezhetőek (5. táblázat). 33 taxon (13 Coleoptera, 1 Ephemeroptera, 1 Plecoptera, 1 

Megaloptera, 6 Trichoptera, 8 Chironomidae, 3 Diptera) egyedei összesen egyetlen 

mintavételi helyről kerültek elő (Függelék 3. táblázat). Az összes egyedszámhoz viszonyítva 

ritka előfordulásúnak (a relatív abundancia 0,1 % alatti) bizonyult a taxonok 50,6 %-a (80 

taxon: 22 Coleoptera, 2 Heteroptera, 1 Odonata, 1 Megaloptera, 1 Neuroptera, 1 

Ephemeroptera, 3 Plecoptera, 19 Trichoptera, 5 Diptera és 25 Chironomidae). A mintavételek 

során a legtöbb helyről, legnagyobb egyedszámban az Electrogena ujhelyii kérész (21,4 %-os 

relatív gyakoriság) és a Chaetopteryx sp. tegzes (11,6 %-os relatív gyakoriság) taxonokat 

gyűjtöttük. 

5. táblázat: A mennyiségi vizsgálatok során kapott egyedszám és taxonszám adatok az egyes 

vízirovar rendek szerint bontva. 

Rend Egyedszám Taxonszám 

Coleoptera 3726 39 

Heteroptera 425 7 

Odonata 155 2 

Megaloptera  124 3 

Neuroptera 7 1 

Ephemeroptera 8179 15 

Plecoptera 847 8 

Trichoptera 5789 33 

Diptera (Chironomidae nélkül) 3116 16 

Diptera: Chironomidae 1203 36 

A Mecsekből első alkalommal összesen 39 fajt mutattunk ki (Függelék 3. táblázat) (4 

Ephemeroptera, 2 Plecoptera, 1 Heteroptera, 14 Coleoptera, 18 Chironomidae), melyek közül 

kettő a Limnius opacus karmosbogár (Vár-völgyi-patak, Iharos-kút) és a Paratrichocladius 

skirwithensis árvaszúnyog (Bicsérdi-vízfolyás, Petőci-árok, Vár-völgyi-patak) fajok hazai 
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előfordulását elsőként sikerült bizonyítani (Szivák et al. 2010b, Méhes et al. 2012). Összesen 

négy hazánkban ritka, kiemelt jelentőségű vagy védett fajt sikerült azonosítanunk, melyeket a 

következőkben röviden bemutatunk. 

Limnius opacus P.J.W. Müller, 1806 – Elsősorban szubmediterrán elterjedésű karmosbogár 

faj, de ismerjük adatát Hollandiából, Németországból, Csehországból, Lengyelországból és 

Ukrajnából is. A teljes elterjedési területén nagyon ritka, ezért veszélyeztetett, sérülékeny és 

egyes területeken már regionálisan kipusztult fajként tekintenek rá. Ennek köszönhetően az 

elterjedési területén a legtöbb ország Vörös Listájára felkerült. Általában hasonló élőhelyeken 

fordul elő, mint két közel rokon társa, a L. volckmari és L. intermedius. Ausztriai adatok 

alapján tudjuk, hogy a melegebb patakokat kedvelik a metarithráltól és epipotamal zónáig 

(Jäch et al. 2005). A Mecsekben egyetlen egyede a Vár-völgyi-patak, Iharos-kút melletti 

szakaszából került elő, mely patakszakasz mély, hűvös, árnyékolt völgyben található, és 5-10 

cm-es vízmélységgel, valamint a közepes szemcseméretű köves aljzattal jellemezhető (Szivák 

et al. 2010b). 

Ecdyonurus submontanus Landa, 1969 – Közép-európai elterjedésű kérész faj, melynek 

lárvái hegyi patakok és kisvízfolyások rithrál szakaszain élnek. Univoltin, nyáron rajzik. 

Gyakran E. dispar fajjal együtt jelenik meg és hasonló élőhelyeket népesít be, mint az E. 

venosus. Kettő mintavételi helyről került elő a Mecsekben (Bicsérdi-vízfolyás, Vár-völgyi-

patak). 

Cordulegaster heros Theischinger, 1979 – Szűk európai elterjedéssel jellemezhető szitakötő 

faj: Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország hegyvidékein található meg. Hazai 

előfordulása csupán a Bakonyból, a Soproni-hegységből, az Őrségből, a Mecsekből és a 

Zselicből ismert, ahol ismert kis egyedszámú populációi élnek (pl. Boda et al. 2011, Rozner et 

al. 2012). Lárvái mély és árnyékos völgyekben futó hideg, tiszta és állandó vizű hegyi 

patakokban, ill. forráskifolyókban élnek. Kedvelik a köves mederaljzatot és alámosásokat. 

Mivel élőhelyei veszélyeztettek, Natura 2000-es jelölőfaj és fokozottan védett. A Réka-völgy 

kivételével minden mintavételi helyen fogtuk egyedeit. 

Chaetopteryx rugulosa mecsekensis Nógrádi, 1986 – Hazánk egyetlen endemikus, védett 

tegzes alfajának lárva alakja nem ismert, így jelen doktori dolgozatban minden gyűjtött 

egyede Chaetopteryx sp. besorolást kapott. Ennek ellenére korábbi intenzív, imágókra 

kiterjedő gyűjtőmunkák alapján (Uherkovich & Nógrádi 2006) tudjuk, hogy a mintavételi 

helyeinken előfordulnak. Továbbá az őszi gyűjtés alkalmával, lévén őszi rajzású faj, a 
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patakparton mászkáló imágóit is sikerült begyűjteni. A Chaetopteryx nemzetség tagjai 

jégkorszaki reliktumnak tekinthetők, melyek az utolsó negyedidőszaki eljegesedés idején 

széles körben fordultak elő a Kárpátok, az Alpok, az Ibériai- és a Balkán-félsziget védett 

völgyeiben futó permanens kisvízfolyásokban (Malicky et al. 1986). Így alkalmazkodtak a 

hideg klimatikus viszonyokhoz, ennek következtében a kifejlett egyedek szárnya sűrűn 

szőrözött, és aktív imágók, valamint rajzás figyelhető meg 0 °C-os levegőhőmérséklet alatt is. 

Rövid szárnyúak, rossz repülők, így gyenge diszperziós képességgel rendelkeznek. Lárvái 

források, forráskifolyók, patakok felső szakaszain élnek. Az C. rugulosa mecsekensis alfaj 

hazánkban csak a Mecsekben él, míg a törzsalak megtalálható az Őrségben és a Kőszegi-

hegységben is. A mintavételi helyeink közül az imágó adatok alapján a Vár-völgyi-patakból 

és a Hidasi-völgyből került elő.  
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2. Vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális szerveződésére 

gyakorolt abiotikus kényszerek és időbeli, valamint térbeli előfordulási 

mintázatuk egy hierarchikus térskála mentén 

2.1 Az abiotikus környezeti változók és változatosságukra adott válaszok 

A redundancia elemzés (RDA) alapján a vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és a 

funkcionális összetételének teljes varianciája 1,000 értéket vett fel. Ebből a taxonómiai 

szerkezet esetén az első négy kanonikus tengely 35,9 %-ot magyarázott, míg a funkcionális 

összetétel esetén ez az érték 61,7 %-nak adódott (6. táblázat). Mindkét esetben az első és az 

összes kanonikus tengely magyarázó ereje szignifikánsnak (α=0,05) bizonyult (6. táblázat). 

6. táblázat: A taxonómiai és funkcionális összetételre végzett RDA elemzések eredményeinek 

összefoglaló táblázata. Jelmagyarázat: % magyarázott variancia – az első négy tengely által 

magyarázott variancia; faj-környezet korreláció – a faj és környezeti adattábla közötti 

korrelációs koefficiensek; kum. var. – változók által magyarázott kumulatív variancia; p – az 

első és az összes kanonikus tengely által magyarázott variancia szignifikancia szintje, és az 

ehhez tartozó F érték a Monte Carlo permutációs teszt (permutációk száma: 999) alapján. 

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 
kum. 

var. 

1. tengely összes tengely 

F p F p 

Taxonómiai összetétel          4,29 0,001 2,97 0,001 

% magyarázott variancia  13,3 9,5 7,2 5,9 53,9         

faj-környezet korreláció 0,951 0,951 0,9 0,902          

Funkcionális összetétel          13,59 0,001 4,91 0,001 

% magyarázott variancia  32,7 15,4 9,4 4,2 65,8         

faj-környezet korreláció 0,888 0,84 0,764 0,646          

A „forward selection” eljárást a három különböző abiotikus változócsoportra külön 

futattuk le, összesen 11 változó (7 lokális, 3 regionális és 1 térbeli) magyarázta szignifikánsan 

(α=0,01) a vízirovar fajegyüttesek taxonómiai összetételében található teljes variabilitás 

53,9 %-át (6., 7/A táblázat, 4. ábra). Míg a funkcionális szerkezet esetén ugyancsak 11 

változó (4 lokális, 6 regionális és 1 térbeli) magyarázta szignifikánsan (α=0,01) a teljes 

variancia 65,8 %-át (6., 7/B táblázat, 5. ábra). 
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7. táblázat: RDA elemzésekben szereplő térbeli és környezeti változók rangsora a vízirovar 

fajegyüttesek A) taxonómiai és B) funkcionális összetételére gyakorolt hatásuk alapján 

(„forward selection” eljárást használva). Jelmagyarázat: % var. – az egyes változók százalékos 

részesedése az összes varianciából (1,00); p – a Monte Carlo permutációs teszt (permutációk 

száma: 999) szignifikancia szintje; r – a környezeti változók és az első két kanonikus tengely 

(RDA1, RDA2) közötti korrelációs koefficiens. 

A 

Változó Kód % var.  p 
r 

RDA1 RDA2 

Lokális      

Foszfát-ion koncentráció (mg/l) PO4 9,6 0,001 0,73 -0,18 

pH pH 7,2 0,001 0,18 -0,62 

Ammónium-ion koncentráció (mg/l) NH4 6 0,001 0,15 0,06 

Medencék száma a 100 m-es szakaszon med 5,4 0,001 0,24 -0,26 

FPOM mikrohabitat-típus százalékos borítottsága FP 4,8 0,001 -0,44 0,15 

Százalékos erdős borítottság a völgytalpi 

vegetációban 
VaV2 4,3 0,001 0,05 -0,07 

Akal mikrohabitat-típus százalékos borítottsága Ak 4,3 0,001 -0,65 -0,18 

Regionális      

Forrástól vett távolság (km) dist 7,8 0,001 -0,16 -0,73 

Legszárazabb hónap csapadékmennyisége (mm) bio14 5,5 0,005 0,13 0,58 

Alapkőzet: mészkő lime 5 0,004 0,19 -0,01 

Térbeli      

y geo-koordináta Yco 6,4 0,001 0,00 -0,57 

B 

Változó Kód % var. p 
r 

RDA1 RDA2 

Lokális      

Medencék száma a 100 m-es szakaszon med 9,3 0,005 -0,21 -0,42 

Akal mikrohabitat-típus százalékos borítottsága Ak 9,1 0,006 -0,42 -0,03 

Ammónium-ion koncentráció (mg/l) NH4 9,1 0,002 -0,16 0,28 

pH pH 8,8 0,005 -0,18 0,47 

Regionális      

Forrástól vett távolság (km) dist 16,2 0,001 -0,61 0,10 

Legszárazabb hónap csapadékmennyisége (mm) bio14 9,4 0,001 0,53 0,14 

Alapkőzet: vöröshomokkő sand 6,1 0,007 0,16 0,31 

Évi csapadékmennyiség (mm) bio12 6 0,002 0,01 0,28 

Csapadékmennyiség szezonalitása  bio15 5,8 0,005 0,06 0,11 

Évi hőingás mértéke (°C) bio7 5,6 0,005 0,16 -0,13 

Térbeli      

x geo-koordináta Xco 8,6 0,005 -0,37 -0,16 

A taxonómiai összetétel előfordulási mintázatának kialakulása során a lokális 

környezeti változók közül három vízkémiai paraméter (pH, PO4 és NH4-ion koncentráció) 

játszott fontos szerepet (7/A táblázat). Emellett kisebb magyarázó erővel néhány 

medermorfológiai tulajdonság (patakmeder aljzattípusa, medencék száma) és a völgytalpi 

vegetáció erdős borítottság bizonyult további szignifikáns hatótényezőnek (7/A táblázat). A 

PO4 és NH4-ion koncentráció pozitívan, míg a két mikrohabitat típus (akal, FPOM) negatívan 
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korrelált az első kanonikus tengellyel (RDA1), amely mentén a minták kora tavasztól őszig, 

egy szezonális gradienst követve rendeződnek el a szórásdiagramon (7/A táblázat, 4. ábra). A 

regionális változók közül a legerősebb hatása a mintavételi hely forrástól vett távolságának és 

a legszárazabb hónap csapadékmennyiségének volt (7/A táblázat). E változókkal együtt a pH 

és a y térbeli geo-koordináta (keleti hosszúság) erősen korrelált a második kanonikus 

tengellyel (RDA2), amely mentén a Vízfő-forrás (VIZF) erőteljesen, míg a Bicsérdi- (BICS) 

és Bodai-vízfolyások (BODA) gyengébben elválása figyelhető meg (7/A táblázat, 4. ábra). E 

mintavételi helyek a Mecsek délnyugati régiójában találhatóak és a 30 éves átlagot tekintve a 

legszárazabb hónapban nagyobb csapadékmennyiséggel, míg kisebb forrástól vett távolsággal 

és alacsonyabb pH-val jellemezhetőek, mint a többi patakszakasz. 

 

4. ábra: A vízirovar fajegyüttesek taxonómiai összetételére végzett RDA elemzés ordinációs 

diagramja, amelyen a szignifikáns hatással rendelkező térbeli és környezeti faktorok (piros 

nyilak) és a mintavételi helyek szezonális bontásban vannak feltüntetve. A térbeli és környezeti 

változók rövidítései a 7/A táblázatban, míg a mintavételi helyeké a 1. táblázatban található. A 

mintavételi helyek különböző színei a különböző évszakokhoz tartozó mintákat jelölik: 

narancssárga – kora tavasz (március); zöld – tavasz (május); lila – nyár (július); kék – ősz 

(október). 
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A vízirovar fajegyüttesek funkcionális összetételében rejlő variabilitást többségében az 

előzőekkel megegyező hatótényezők magyarázták legnagyobb mértékben (7/B táblázat). 

Ugyanakkor a lokális tényezők közül kevesebb, csak négy, míg a regionálisak közül a 

forrástól vett távolság és a legszárazabb hónap csapadékmennyisége mellett további egy 

alapkőzet típusra vonatkozó változó (vöröshomokkő) és három klimatikus paraméter (évi 

csapadékmennyiség, csapadékmennyiség szezonalitása, évi hőingás mértéke) hatása bizonyult 

szignifikánsnak (7/B táblázat). A legszárazabb hónap csapadékmennyisége pozitívan, míg a 

forrástól vett távolság, akal aljzattípus és a x geo-koordináta (északi szélesség) negatívan 

korrelált az első kanonikus tengellyel (RDA1), amely mentén a Vízfő-forrás (VIZF) 

markánsabb, míg a Bodai-vízfolyás (BODA) gyengébb elkülönülése látható (7/B táblázat, 5. 

ábra). A Vízfő-forrás (VIZF) mintái a legelő (gra), a faanyag fogyasztó (xyl) és a kapaszkodó 

(walk) funkcionális kategóriák pozitív tartományába esnek (5. ábra). A második kanonikus 

tengellyel (RDA2) a pH és a vörös homokköves alapkőzet pozitív, míg a medencék száma 

negatív korrelációt mutatott, és magyarázta a Bodai-vízfolyás (BODA) elválását, amely az 

aprítók (shr) és passzív szűrögető (pfil) szervezetek nagy részarányával jellemezhető (7/B 

táblázat, 5. ábra). 
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5. ábra: A vízirovar fajegyüttesek funkcionális összetételére végzett RDA elemzés ordinációs 

diagramjai, melyen a szignifikáns hatással rendelkező térbeli és környezeti faktorok (piros 

nyilak), a funkcionális csoportok (fekete nyilak) és a mintavételi helyek szezonális bontásban 

vannak feltüntetve. A térbeli és környezeti változók rövidítései a 7/B táblázatban, a mintavételi 

helyeké az 1. táblázatban, valamint a funkcionális kategóriáké 4. táblázatban található. A 

mintavételi helyek különböző színei a különböző évszakokhoz tartozó mintákat jelölik: 

narancssárga – kora tavasz (március); zöld – tavasz (május); lila – nyár (július); kék – ősz 

(október). 

2.2 A térbeliség és a környezeti változók relatív hatása 

A vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális összetételben rejlő teljes 

variabilitás felosztása során a három abiotikus változócsoport és annak összes kombinációja 

szignifikáns mértékben (α=0,05) magyarázta a teljes varianciát. A lokális környezeti változók 

összesen a 41,7 %-át magyarázták a vízirovar fajegyüttesek taxonómiai, míg 36,2 %-át a 

funkcionális összetételében rejlő teljes variabilitásnak. A regionális tényezők esetén a 

magyarázott variancia értékében jóval markánsabb különbséget találtunk a taxonómiai 

(18,3 %) és a funkcionális összetétel (49 %) esetén. Míg a térbeli változók magyarázó ereje 

közel hasonlónak bizonyult a két esetben (taxonómiai: 6,4 %, funkcionális: 8,6 %). A nem 
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magyarázott variabilitás nagyobb értéknek adódott a taxonómiai (46,1 %), mint a funkcionális 

(38 %) szerkezet vizsgálatakor. 

Az egyes változócsoportok tiszta magyarázó erejének vizsgálatakor, a lokális és a 

regionális tényezők közötti különbségek nőttek (6. ábra). Tisztán, a térbeli elhelyezkedéstől és 

a regionális tényezőktől független, lokális abiotikus környezet variabilitása az összes 

varianciából kétszer nagyobb hányadot magyarázott a taxonómiai (30,9 %), mint a 

funkcionális (12,6 %) összetétel esetében. Ugyanakkor ez az összefüggés fordított a tisztán, a 

térbeli elhelyezkedéstől és a lokális tényezőktől független regionális abiotikus környezet 

variabilitásának magyarázó ereje esetén: a változócsoport a taxonómiai összetétel teljes 

varianciájából csak 9,3 %-ot, míg a funkcionális összetétéből 23,1 %-ot fedett le (6. ábra). 

Megfigyelhető továbbá, hogy a lokális és a regionális tényezők közös magyarázóereje jelentős 

mértékben nagyobb volt a funkcionális, mint a taxonómiai összetétel esetén (6. ábra). 

 

6. ábra: Parciális RDA elemzés alapján a vízirovar fajegyüttesek A) taxonómiai és B) 

funkcionális összetételben rejlő összes variancia felosztása tisztán térbeli, lokális és regionális 

környezeti változók, illetve azok által közösen magyarázott százalékos varianciahányadra. 

2.3 Vízirovar fajegyüttesekre ható időbeli, illetve hierarchikusan beágyazott térbeli 

faktorok és tér-, valamint időbeli strukturáltságuk 

A 8. táblázatban látható a beágyazott távolság mátrixokon alapuló permutációs 

többváltozós varianciaelemzés (ADONIS) eredménye, mely az idő- és térbeli faktorok hatását 

mutatja be a vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és a funkcionális szerkezetének előfordulási 

mintázatára. A két modell 50-53 %-át fedte le a taxonómiai és funkcionális összetételben rejlő 

teljes variabilitásnak. Az összes térbeli faktor és az évszakok szignifikáns hatással (α=0,05) 

voltak mind a taxonómiai, mind a funkcionális összetétel előfordulási mintázatára (8. 

táblázat). Mindkét esetben a mikrohabitat szint (egy patakszakaszon belüli mikrohabitatok) 
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magyarázta a legnagyobb variancia hányadot a teljes variabilitásból (taxonómiai: 21 %, 

funkcionális: 25 %) (8. táblázat). A térbeli faktorok magyarázóerejében nem találtunk 

különbséget a két különböző típusú adattáblára készített ADONIS elemzések során (8. 

táblázat). Ugyanakkor az évszakos hatás erősebbnek mutatkozott a taxonómiai (10 %), mint a 

funkcionális összetétel (5 %) esetén. 

8. táblázat: A vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és a funkcionális összetételében rejlő 

különbségek megállapítására végzett beágyazott ADONIS elemzés eredménye variancia 

táblázatban összefoglalva. Jelmagyarázat: Vízgyűjtő – különbség a vízgyűjtők között; Pataksz. 

(vízgyűjtő) – egy vízgyűjtőn belüli patakszakaszok között; Mikrohabitat [pataksz. (vízgyűjtő)] – 

egy patakszakaszon belül a mikrohabitat-típusok között; Évszak – évszakok között; df – 

szabadsági fokok száma; F – próbastatisztika értéke; R
2 

– korrigált korrelációs koefficiens; p – 

szignifikancia szint. 

A variancia forrása df F R
2
 p 

Taxonómiai összetétel     

Vízgyűjtő 1 5,49 0,03 0,001 

Pataksz. (vízgyűjtő) 8 4,12 0,16 0,001 

Mikrohabitat [pataksz. (vízgyűjtő)] 29 1,51 0,21 0,001 

Évszak 3 6,80 0,10 0,001 

Reziduális 102  0,50  

Funkcionális összetétel     

Vízgyűjtő 1 8,22 0,04 0,001 

Pataksz. (vízgyűjtő) 8 5,32 0,20 0,001 

Mikrohabitat [pataksz. (vízgyűjtő)] 29 1,87 0,25 0,001 

Évszak 3 3,36 0,05 0,001 

Reziduális 102  0,47  

A Főkomponensekre végzett Diszkriminancia Analízis (DAPC) elemzés alapján a 

különböző térlépték mellett használt a priori csoportok (vízgyűjtők, patakszakaszok, 

mikrohabitatok) többsége elvált egymástól, ha taxonómiai összetételt vizsgáljuk (7. ábra). 

Ezzel szemben jelentős átfedéseket láthatunk az a priori csoportok között a funkcionális 

összetételt ábrázoló szórásdiagramokon (7. ábra). Ezt a megfigyelést alátámasztották a DAPC 

elemzéseken belüli kereszt validációs eljárások eredményei is (Függelék 4. táblázat). A 

taxonómiai összetételt globálisan vizsgálva a posteriori valószínűségek alapján az összes 

minta 81-98 %-a csoportosult az a priori besorolásnak megfelelően a többdimenziós 

ordinációs térben, míg a funkcionális összetétel esetén ez az érték csak 53-76 % közé esett 

(Függelék 4. táblázat). A taxonómiai összetételt elemezve a Duna vízgyűjtőjéhez, illetve a 

BICS, BODA, OLV, PETO és VIZF patakszakaszhoz a priori sorolt minták 100 %-a tartozott 

a megfelelő csoportba a posteriori valószínűségek alapján, így elválásuk teljes mértékű a 

többdimenziós ordinációs térben (Függelék 4. táblázat, 7. ábra). Míg a funkcionális összetételt 

elemezve egyelten esetben sem találtunk 100 %-os elválást az a priori csoportok mintái 
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között, habár két patakszakasznál (BODA, VIZF) ez az érték meghaladja a 80 %-ot (Függelék 

4. táblázat). 

A vízgyűjtő léptéket vizsgálva Hydraena belgica és Lithax obscurus abundanciája 

negatívan korrelált az első diszkriminancia tengellyel, amely magyarázta a két vízgyűjtő 

terület vízirovar fajegyütteseinek elválását taxonómiai összetételük alapján (9. táblázat, 7. 

ábra). A két faj jelentősen nagyobb mennyiségben fordult elő a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozó 

mintavételi helyeken. Patakszakasz léptékben az Amphinemura standfussi álkérész és a Brillia 

bifida árvaszúnyog fajok abundanciájának erős negatív korrelációja figyelhető meg az első 

tengellyel (DA1), amely magyarázta a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozó (BICS, BODA, PETO) 

mintavételi helyek elválását a szórásdiagramon (9. táblázat, 7. ábra). A fentebb említett fajok 

a BICS, BODA szakaszokon nagy, míg a PETO esetén alacsony abundanciával fordultak elő. 

Ugyanakkor az Elmis aenea vízibogár, a Plectrocnemia brevis, a Plectrocnemia conspersa 

tegzes és a Microtendipes chloris árvaszúnyog fajok egyedszáma a második tengellyel (DA2) 

mutatott erős negatív korrelációt, amely mentén a Vízfő-forrás (VIZF) élesen elkülönült (9. 

táblázat, 7. ábra). Ezek alapján, a fentebb említett taxonok nagy abundanciája jellemezte a 

VIZF szakaszt. A mikrohabitat-típusok mind az első, mind a második tengely mentén 

elkülönültek a szórásdiagramon (7. ábra). Az Elmis maugetii vízibogár fajcsoport 

abundanciája mutatott erős, negatív korrelációt a nagyobb magyarázó erővel bíró első 

tengellyel, amely mentén az abiotikus sóderes, köves (akal, lithal) mikrohabitat-típusok 

szétváltak a finomszemcsés üledékes, ill. biotikus típusoktól (7. ábra). Megállapítható, hogy e 

karmosbogár faj a lithal mikrohabitat-típuson fordult elő nagy mennyiségben. 

Gyenge különbségeket találtunk a vízgyűjtő területek vízirovar együtteseinek 

funkcionális összetétele között (Függelék 4. táblázat). A patakszakaszok fajegyütteseinek 

funkcionális összetétele többségében átfedést mutatott, illetve két esetben (BODA, VIZF) 

gyenge elkülönülés látható a szórásdiagramon (7. ábra). A Bodai-vízfolyás (BODA) az első 

tengely pozitív tartományában különült el a többi szakasztól. E tengely erős pozitív 

korrelációt mutatott a felaprózó szervezetek részarányával (9. táblázat). Míg a passzív 

szűrögető és helyben maradó szervezetek negatív összefüggést mutattak a második tengellyel, 

amely mentén a Vízfő-forrás (VIZF) negatív irányban gyengén elvált (9. táblázat, 7. ábra). A 

fajegyüttesek funkcionális összetétele az első tengely mentén az abiotikus mikrohabitat-

típusok szemcseméret szerinti (a lithaltól a finomszemcsés üledékig) gradiense mentén pozitív 

irányban változott a lithal típus erőteljesebb elválásával (7. ábra). A gradienssel pozitív 

összefüggést az aktív szűrögetők, míg negatívat a kaparók és a passzív szűrögetők részaránya 

mutatott (9. táblázat). 
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7. ábra: A DAPC elemzés alapján a vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

összetételében rejlő különbségek a két vízgyűjtő terület, a tíz patakszakasz és a négy 

mikrohabitat-típus között. A szórásdiagramok a mintavételi egységeket mutatják szezonális és 

mikrohabitat-típusonkénti bontásban. Az első négy diagramon piros színnel a Dráva, míg kék 

színnel a Duna vízgyűjtőjén található mintákat jelöltük. A különböző színek jelölik a különböző 

mikrohabitat-típusokat: szürke – lithal, piros – akal, kék – finomszemcsés üledék, zöld – 

biotikus. A patakszakaszok rövidítései az 1. táblázatban találhatóak. Az a priori csoportokhoz 

tartozó centroidokat ‘+’-el jelöltük, melyek köré 1,5*szórást jelölő köröket rajzoltunk. 
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9. táblázat: A DAPC elemzések eredeti változóinak (taxonok és funkcionális kategóriák) relatív 

hozzájárulása (var cont) a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) teljes varianciát magyarázó 

erejéhez a különböző térlépték mellett használt a priori csoportok esetén; továbbá a változók és 

a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) közötti Pearson korrelációs koefficiensek (r). 

  
var cont r 

DA1 DA2 DA1 DA2 

Taxonok         

Vízgyűjtő         

Hydraena belgica (Coleoptera) 0,09  -0,34   

Lithax obscurus (Trichoptera) 0,08  -0,19   

Patakszakasz       

Elmis aenea (Coleoptera) 0,02 0,22 0,19 -0,81 

Amphinemura standfussi (Plecoptera) 0,14 0,00 -0,40 0,05 

Plectrocnemia brevis (Trichoptera) 0,00 0,09 0,15 -0,53 

Plectrocnemia conspersa (Trichoptera) 0,00 0,08 0,11 -0,53 

Brillia bifida (Chironomidae) 0,16 0,00 -0,55 -0,03 

Microtendipes chloris (Chironomidae) 0,02 0,14 0,21 -0,52 

Mikrohabitat       

Elmis maugetii fajcsoport (Coleoptera) 0,05 0,01 -0,55 -0,18 

Gyrinus distinctus (Coleoptera) 0,00 0,08 0,24 -0,11 

Nemoura marginata fajcsoport (Plecoptera) 0,00 0,08 0,00 -0,21 

Funkcionális kategóriák       

Vízgyűjtő     

gyűjtögetők 0,08  0,24  

aktív szűrögetők 0,12  0,13  

úszók (vízfelszíni) 0,12  0,14  

helyben maradók 0,35  -0,31  

Patakszakasz     

aprítók 0,08 0,17 0,50 0,55 

aktív szűrögetők 0,08 0,09 -0,47 0,19 

passzív szűrögetők 0,11 0,12 0,34 -0,29 

úszók (alámerülő) 0,12 0,02 -0,56 0,16 

helyben maradók 0,03 0,20 0,17 -0,24 

egyéb (pl. mászók) 0,48 0,24 0,12 0,21 

Mikrohabitat     

kaparók 0,07 0,01 -0,89 0,21 

aktív szűrögetők 0,14 0,03 0,40 0,34 

passzív szűrögetők 0,41 0,13 -0,22 -0,03 

helyben maradók 0,11 0,49 -0,16 0,31 

egyéb (pl. mászók) 0,12 0,31 0,24 -0,27 

DAPC elemzések és az azon belüli kereszt validációs eljárások alapján a taxonómiai 

összetételben jelentős, míg a funkcionálisban gyenge különbségeket találtunk az évszakok 

között (Függelék 4. táblázat, 8. ábra). A taxonómiai összetételt vizsgálva a kora tavaszi 

minták éles elválása figyelhető meg az első diszkriminancia tengely (DA1) pozitív 

tartományában (8. ábra). E tengellyel a Nemoura cinerea álkérész és az Electrogena kérész 

nemzetség tagjainak abundanciája adott pozitív és erős korrelációt, így mutatva e taxonok 

kora tavaszi nagy mennyiségű előfordulását (10. táblázat). A Chaetopteryx sp. tegzes 
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nemzetség egyedszáma pozitív, míg a Tipulidae kétszárnyú családé negatív korrelációt adott a 

második tengellyel (DA2) (10. táblázat) . Ezek alapján, a Chaetopteryx sp. tagjai a nyári, ill. 

tavaszi mintákban, míg a Tipulidae család képviselői az ősziekben fordultak elő nagy 

mennyiségben (8. ábra). A funkcionális összetétel esetén a kereszt validációs eljárás alapján a 

tavaszi minták gyengébb elválása figyelhető meg (Függelék 4. táblázat). Egyes tavaszi 

mintákra a helyben maradó és a passzív szűrögető szervezetek nagyobb részaránya, míg 

néhány nyári mintára az aktív szűrögetők nagy relatív gyakorisága volt jellemző (10. 

táblázat). 

 
8. ábra: A DAPC elemzés alapján a vízirovar fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

összetételében rejlő különbségek az évszakok között. A szórásdiagramok a mintavételi 

egységeket mutatják szezonális és mikrohabitat-típusonkénti bontásban. A különböző 

évszakokat különböző színek jelölik: kék – kora tavasz, zöld – tavasz, piros – nyár, szürke – 

ősz. Az a priori csoportokhoz tartozó centroidokat ‘+’-el jelöltük, melyek köré 1,5*szórást 

jelölő köröket rajzoltunk. 

10. táblázat: A DAPC elemzés eredeti változóinak (taxonok és funkcionális kategóriák) relatív 

hozzájárulása (var cont) a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) teljes varianciát magyarázó 

erejéhez az évszakos modellek esetén; továbbá a változók és a diszkriminancia tengelyek (DA1, 

DA2) közötti Pearson korrelációs koefficiensek (r). 

  var cont r 

  DA1 DA2 DA1 DA2 

Taxonok         
Electrogena sp. (Ephemeroptera) 0,05 0,00 0,54 -0,15 

Nemoura cinerea (Plecoptera) 0,10 0,02 0,54 -0,14 

Chaetopteryx sp. (Trichoptera) 0,00 0,05 0,37 0,51 

Tipulidae (Diptera) 0,09 0,05 -0,51 -0,54 

Funkcionális kategóriák         
gyűjtögetők 0,01 0,17 0,07 0,78 

aktív szűrögetők 0,03 0,37 0,23 -0,04 

passzív szűrögetők 0,35 0,12 0,08 -0,15 

helyben maradók 0,18 0,14 0,03 -0,19 

egyéb (pl. mászók) 0,35 0,00 0,56 0,06 
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3. A különböző biológiai jellemvonással rendelkező taxonómiai csoportok 

(EPT és ColH) közötti különbségek a hatótényezők változatosságára adott 

válaszreakcióik, valamint az összetételükre ható időbeli és térben 

hierarchikusan beágyazott faktorok alapján 

3.1 Az abiotikus környezeti változók és változatosságukra adott válaszok 

Az RDA alapján a kérész, álkérész tegzes (továbbiakban EPT) és a vízibogár, poloska 

(továbbiakban ColH) fajegyüttesek taxonómiai szerkezetének összes varianciája 1,000 értéket 

vett fel. Ebből az EPT esetén az első négy kanonikus tengely 41,9 %-ot magyarázott, míg a 

ColH esetén ez az érték 46,7 %-nak adódott (11. táblázat). Mindkét esetben az első és az 

összes kanonikus tengely magyarázó ereje szignifikánsnak (α=0,05) bizonyult (11. táblázat). 

11. táblázat: Az EPT és ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételére végzett RDA elemzések 

eredményeinek összefoglaló táblázata. Jelmagyarázat: % magyarázott variancia – az első négy 

tengely által magyarázott variancia; faj-környezet korreláció – a faj és környezeti adattábla 

közötti korrelációs koefficiensek; kum. var. – változók által magyarázott kumulatív variancia; p 

– az első és az összes kanonikus tengely által magyarázott variancia szignifikancia szintje, és az 

ehhez tartozó F érték a Monte Carlo permutációs (999 permutáció) teszt alapján. 

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 
kum. 

var. 

1. tengely összes tengely 

F p F p 

EPT          7,36 0,001 3,69 0,001 

% magyarázott variancia 19,2 10,5 7,5 4,7 48,8     

faj-környezet korreláció 0,923 0,895 0,73 0,74          

ColH          9,06 0,001 4,02 0,001 

% magyarázott variancia 23,2 11,6 7,7 4,2 54,7     

faj-környezet korreláció 0,96 0,875 0,79 0,621          

A „forward selection” eljárást a három különböző abiotikus változócsoportra ebben az 

esetben is külön futtattuk le, melynek eredményeként azt kaptuk, hogy összesen 8 változó (6 

lokális, 1 regionális és 1 térbeli) magyarázta szignifikánsan (α=0,01) az EPT fajegyüttesek 

taxonómiai összetételében található teljes variabilitás 48,8 %-át (11., 12/A táblázat, 9. ábra). 

Míg a ColH esetén 9 változó (5 lokális, 3 regionális és 1 térbeli) magyarázta szignifikánsan 

(ha α=0,01) a teljes variancia 54,7 %-át (11., 12/B táblázat, 10. ábra). 
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12. táblázat RDA elemzésekben szereplő térbeli és környezeti változók rangsora A) az EPT és 

B) a ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételére gyakorolt hatásuk alapján („forward 

selection” eljárást használva). Jelmagyarázat: % var. – az egyes változók százalékos részesedése 

az összes varianciából (1,00); p – a Monte Carlo permutációs teszt (permutációk száma: 999) 

szignifikancia szintje; r – a környezeti változók és az első két kanonikus tengely (RDA1, 

RDA2) közötti korrelációs koefficiens. 

A 

Változó Kód % var. p 
r 

RDA1 RDA2 

Lokális      

Foszfát-ion koncentráció (mg/l) PO4 12,1 0,001 -0,69 -0,09 

Akal mikrohabitat-típus százalékos borítottsága Ak 7,1 0,001 0,61 -0,24 

Hidrogén-karbonát-ion koncentráció (mg/l) HCO3 6,4 0,002 -0,51 0,40 

Medencék száma a 100 m-es szakaszon med 5,9 0,003 -0,35 -0,52 

Alámosások százalékos előfordulása a 100 m-es 

szakaszon 
alam 5,5 0,001 0,09 -0,49 

Cserjék százalékos borítottsága a közvetlen patakparti 

vegetációban 
RiV2 5 0,001 -0,13 0,27 

Regionális      

Alapkőzet: finom szemcsés üledékes kőzet fsed 7,6 0,001 -0,09 -0,71 

Térbeli      

x geo-koordináta Xco 7,5 0,002 -0,08 -0,42 

B 

Változó Kód % var. p 
r 

RDA1 RDA2 

Lokális      

pH pH 9,9 0,001 -0,55 0,26 

Foszfát-ion koncentráció (mg/l) PO4 8,1 0,002 0,08 0,22 

Ammónium-ion koncentráció (mg/l) NH4 6,8 0,003 -0,10 -0,23 

Gázlók száma a 100 m-es szakaszon gazlo 6,6 0,006 0,07 -0,64 

Akal mikrohabitat-típus százalékos borítottsága Ak 5,9 0,002 -0,34 -0,29 

Regionális      

Forrástól vett távolság (km) dist 17,4 0,001 -0,82 -0,16 

Alapkőzet: mészkő lime 7,2 0,002 0,35 -0,45 

Legszárazabb hónap csapadékmennyisége (mm) bio14 4,6 0,008 0,30 0,41 

Térbeli      

y geo-koordináta Yco 6,1 0,006 -0,25 -0,33 

Az EPT fajegyüttesek eloszlási mintázatának kialakításában a lokális környezeti 

változók közül két vízkémiai paraméter (PO4 és HCO3-ion koncentráció), három 

medermorfológiai tulajdonság (akal mikrohabitat-típus borítottsága, medencék száma, 

alámosások gyakorisága) és a patakparti vegetáció cserjés borítottsága játszott fontos szerepet 

(12/A táblázat). Ezek közül az akal mikrohabitat-típus borítottsága erős pozitív, míg PO4 és 

HCO3-ion koncentráció erős negatív korrelációt mutatott az első kanonikus tengellyel 

(RDA1), amely mentén gyenge szezonális gradiens mutatható ki (12/A táblázat, 9. ábra). A 



Eredmények 

46 

 

tavaszi mintákat a Synagapetus moselyi (TSmo) és a Chaetopteryx sp. (TChs) tegzes taxonok 

dominanciája jellemezte (9/B ábra). A második kanonikus tengellyel (RDA2) további két 

medermorfológiai paraméter (medencék száma, alámosások gyakorisága) és a finomszemcsés 

üledékes alapkőzet mutatott erős negatív korrelációt (12/A táblázat). A szórásdiagramon e 

változók pozitív tartományába az OLV, PETO, REKA mintavételi helyek egész éves mintái 

esnek, melyeket ősszel az Electrogena ujhelyii (EEuj) kérész, míg kora tavasszal és tavasszal 

az Ephemera danica (EEda), Ecdyonurus sp. (EEsc) kérész, Nemoura sp. (PNem) álkérész és 

Beraeodes minutus (TBmi) tegzes taxonok dominanciája jellemezte (9. ábra). 
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9. ábra: Az EPT fajegyüttesek taxonómiai összetételére végzett RDA elemzés ordinációs 

diagramjai, amelyen A) a szignifikáns hatással rendelkező térbeli és környezeti faktorok (piros 

nyilak) és a mintavételi helyek szezonális bontásban, valamint B) a taxonok (fekete nyilak) és 

térbeli, ill. környezeti faktorok (piros nyilak) vannak feltüntetve. A térbeli és környezeti 

változók rövidítései a 12/A táblázatban, a mintavételi helyeké az 1. táblázatban, valamint a 
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taxonoké a Függelék 3. táblázatban található. A mintavételi helyek különböző színei a 

különböző évszakokhoz tartozó mintákat jelölik: narancssárga – kora tavasz (március); zöld – 

tavasz (május); lila – nyár (július); kék – ősz (október). 

A ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételében rejlő variabilitást legnagyobb 

mértékben egy regionális (forrástól vett távolság) és egy lokális változó (pH) 

magyarázta, melyek erős negatív korrelációt mutattak az első kanonikus tengellyel 

(RDA1) (12/B táblázat). Ennek pozitív tartományában a Vízfő-forrás (VIZF) mintái 

élesen elváltak a többitől (10/A ábra). E mintavételi hely az Elmis aenea (CEae) 

vízbogár dominanciájával, valamint az Elmis rioloides (CEri), az Anacaena lutescens 

(CAlu), az Anacaena limbata (CAli) vízibogár és a Notonecta viridis (HNvi) poloska 

fajok nagyobb egyedszámával jellemezhető (10/B ábra). A második kanonikus 

tengellyel (RDA2) a pH és PO4-ion koncentráció és a legszárazabb hónap 

csapadékmennyisége pozitív, míg a gázlók száma és a mészköves alapkőzet erőteljes 

negatív korrelációt mutatott (12/B táblázat). A Bodai-vízfolyás (BODA) őszi, ill. nyári 

és a Bicsérdi vízfolyás (BICS) őszi, ill. kora tavaszi mintái második tengely mentén 

váltak el, és a Scirtidae lárva (CScl), Hydraena paganettii (CHpa) vízibogár és 

Hydrometra stagnorum (HHst) poloska taxonok dominanciájával jellemezhetőek (10. 

ábra). 
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10. ábra: Az ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételére végzett RDA elemzés ordinációs 

diagramjai, melyen A) a szignifikáns hatással rendelkező térbeli és környezeti faktorok (piros 

nyilak) és a mintavételi helyek szezonális bontásban, valamint B) a taxonok (fekete nyilak) és 

térbeli, ill. környezeti faktorok (piros nyilak) vannak feltüntetve. A térbeli és környezeti 

változók rövidítései a 12/B táblázatban, a mintavételi helyeké az 1. táblázatban, valamint a 

taxonoké a Függelék 3. táblázatban található. A mintavételi helyek különböző színei a 
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különböző évszakokhoz tartozó mintákat jelölik: narancssárga – kora tavasz (március); zöld – 

tavasz (május); lila – nyár (július); kék – ősz (október). 

3.2 A térbeliség és a környezeti változók relatív hatása 

Az EPT és ColH fajegyüttesek előfordulási mintázatában rejlő teljes variabilitás 

felosztása során azt kaptuk, hogy egy kivételével (tiszta térbeli hatás), a három abiotikus 

változócsoport és annak összes kombinációja szignifikáns mértékben (α=0,05) magyarázta a 

teljes varianciát. A lokális környezeti változók összesen a 42,1 %-át magyarázták az EPT, míg 

37,4 %-át a ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételében rejlő teljes variabilitásnak. A 

regionális tényezők esetén a magyarázott variancia értékében már jóval markánsabb 

különbséget találtunk az EPT (7,6 %) és a ColH (29,3 %) csoportok között. Végül a térbeli 

változók magyarázó ereje közel hasonló volt a két esetben (EPT: 7,5 %, ColH: 6,1 %). A nem 

magyarázott variabilitás nagyobb értéknek adódott a ColH (54,7 %), mint az EPT (51,2 %) 

esetén. 

Az egyes változócsoportok tiszta magyarázó erejének vizsgálatakor, a lokális és a 

regionális tényezők magyarázó ereje közötti különbségek nőttek (11. ábra). Tisztán, a térbeli 

elhelyezkedéstől és a lokális tényezőktől független regionális abiotikus környezet variabilitása 

az összes varianciából háromszor nagyobb hányadot magyarázott a ColH (12,8 %), mint az 

EPT (3,6 %) esetén. Míg a tisztán lokális abiotikus környezet az EPT fajegyüttesek 

taxonómiai összetételében rejlő teljes varianciából magyarázott többet (35,1 %) (11. ábra). 

Továbbá megfigyelhető, hogy a lokális és a regionális tényezők közös magyarázó ereje 

jelentős mértékben nagyobb volt a ColH (14,8 %), mint az EPT (2,6 %) összetétel esetén (11. 

ábra). 

 

11. ábra: Parciális RDA elemzés alapján A) az EPT és B) a ColH fajegyüttesek taxonómiai 

összetételben rejlő összes variancia felosztása tisztán térbeli, lokális és regionális környezeti 

változók, illetve azok által közösen magyarázott százalékos varianciahányadra. 
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3.3 Az EPT és ColH fajegyüttesekre ható időbeli, illetve hierarchikusan beágyazott térbeli 

faktorok és tér-, valamint időbeli strukturáltságuk 

A 13. táblázatban található a beágyazott ADONIS elemzés eredménye, mely az idő- és 

térbeli térbeli faktorok hatását mutatja be az EPT és a ColH fajegyüttesek előfordulási 

mintázatára. A két modell 46-49 %-át fedte le az EPT és a ColH fajegyüttesek taxonómiai 

összetételben rejlő teljes variabilitásnak. Az összes hierarchikusan beágyazott térbeli faktor és 

az évszakok szignifikáns hatással (α=0,05) voltak az EPT és a ColH fajegyüttesek 

előfordulási mintázatára (13. táblázat). A mikrohabitat szint (egy patakszakaszon belüli 

mikrohabitatok) magyarázta a legnagyobb variancia hányadot a teljes variabilitásból, mind az 

EPT (21 %), mind a ColH (29 %) esetén (13. táblázat). A térbeli faktorok magyarázóerejében 

nem találtunk jelentős különbséget a két különböző típusú adattáblára készített ADONIS 

elemzések során. Míg az évszakoknak erősebb hatása volt az EPT (11 %), mint a ColH (6 %) 

esetén. 

13. táblázat: Az EPT és a ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételében rejlő különbségek 

megállapítására végzett beágyazott ADONIS elemzés eredménye variancia táblázatban 

összefoglalva. Jelmagyarázat: Vízgyűjtő – különbség a vízgyűjtők között; Pataksz. (vízgyűjtő) – 

egy vízgyűjtőn belüli patakszakaszok között; Mikrohabitat [pataksz. (vízgyűjtő)] – egy 

patakszakaszon belül a mikrohabitat-típusok között; Évszak – évszakok között; df – szabadsági 

fokok száma; F – próbastatisztika értéke; R
2 

– korrigált korrelációs koefficiens; p – 

szignifikancia szint. 

A variancia forrása df F R
2
 p 

EPT taxonómiai összetétel     

Vízgyűjtő 1 4,64 0,02 0,001 

Patak (vízgyűjtő) 8 4,33 0,17 0,001 

Mikrohabitat [patak (vízgyűjtő)] 29 1,52 0,21 0,001 

Évszak 3 7,47 0,11 0,001 

Reziduális 101  0,49  

ColH taxonómiai összetétel     

Vízgyűjtő 1 6,43 0,03 0,001 

Patak (vízgyűjtő) 8 3,74 0,16 0,001 

Mikrohabitat [patak (vízgyűjtő)] 29 1,93 0,29 0,001 

Évszak 3 3,65 0,06 0,001 

Reziduális 88  0,46  

A DAPC elemzés szórásdiagramjain vízgyűjtő és mikrohabitat léptékben a priori 

csoportok hasonló mértékű elválása látható az EPT és a ColH fajegyüttesek összetételét 

vizsgálva (12. ábra). A kereszt validációs eljárások alapján is hasonló eredményt kaptunk, 

miszerint vízgyűjtő léptékben az EPT esetén a minták 93 %-a, míg a ColH esetén a minták 

93,8 %-a csoportosult az a priori besorolásához képest megfelelően a többdimenziós 

ordinációs térben (Függelék 4. táblázat). Ugyanakkor mikrohabitat léptékben vizsgálódva ez 
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az érték alacsonyabb volt mindkét esetben: az EPT adatoknál 72 %, míg a ColH-nál 70,7 % 

(Függelék 4. táblázat). Ezzel szemben patakszakasz léptékben gyenge különbség található a 

két taxonómiai csoport között: az EPT esetén négy mintavételi hely különült el teljes 

mértékben a szórásdiagramon (BICS, BODA, PETO, VIZF) és haladta meg 80 %-os értéket a 

minták a priori csoportokba történő megfelelő besorolás tekintetében (Függelék 4. táblázat). 

A ColH fajegyüttes esetében kettő patakszakasz (BODA, VIZF) különült el teljes mértékben a 

többitől a diagramon, és további kettőhöz (BICS, PETO) tartozó minták megfelelő besorolási 

valószínűsége haladta meg a 80 %-ot (Függelék 4. táblázat, 12. ábra). 

A vízgyűjtő léptéket vizsgálva négy EPT és kettő Coleoptera taxon járult hozzá jelentős 

mértékben az első diszkriminancia tengely magyarázó erejéhez, amely mentén a két vízgyűjtő 

terület EPT és ColH fajegyüttesei részben elváltak egymástól (14. táblázat). Ezek közül a 

Centroptilum luteolum kérész, Hydropsyche fulvipes, Lithax obscurus tegzes, Anacaena 

globolus és Laccobius minutus vízibogár taxonok a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozó 

patakszakaszokon fordultak elő nagy mennyiségben. Patakszakasz léptékben az EPT 

fajegyütteseket vizsgálva a Potamophylax rotundipennis tegzes pozitív, míg a Centroptilum 

luteolum kérész, az Amphinemura standfussi álkérész és a Hydropsyche saxonica tegzes fajok 

erőteljes negatív korrelációt mutattak az első tengellyel (DA1), amely magyarázta a PETO 

szakasz pozitív, és a BICS, BODA, VIZF negatív irányú elválását a DA1 mentén (14. 

táblázat, 12. ábra). Továbbá, a BODA szakasz negatív irányban különült el a BICS, ill. VIZF 

helyektől a második tengely (DA2) mentén, mellyel a Plectrocnemia brevis és a 

Plectrocnemia sp. tegzes taxonok korreláltak pozitívan, jelezvén nagy mennyiségű 

előfordulásukat a Vízfő-forrásban (VIZF) (14. táblázat, 12. ábra). ColH fajegyüttesek esetén 

az Elmis aenea vízibogárfaj erős pozitív korrelációt adott az első tengellyel (DA1), melynek 

pozitív tartományában a VIZF patakszakasz éles elválása látható a diagramon (14. táblázat, 

12. ábra). A kapott eredmény nem meglepő, hiszen az Elmis aenea kizárólag a Vízfő-

forrásból, nagy mennyiségben került elő. A második tengely (DA2) mentén negatív irányban 

a BODA különült el a többi mintától, melyet elsősorban második tengellyel negatívan 

korreláló Anacaena limbata vízibogár és Nepa cinerea poloska fajok előfordulási mintázata 

magyarázott (14. táblázat, 12. ábra). A mikrohabitat-típusok az EPT és ColH 

szórásdiagramokon hasonló pozíciót felvéve mind az első, mind a második tengely mentén 

gyengén különültek el egymástól (12. ábra). Mindkét esetben a mikrohabitatok közül a lithal 

típus elválása volt a legerőteljesebb, amely az EPT közül az Isoperla tripartita álkérész és a 

Rhyacophila fasciata tegzes, míg a ColH közül a Hydraena nigrita vízibogár fajok nagyobb 

előfordulási arányával jellemezhető (Függelék 4. táblázat, 13. táblázat). 
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12. ábra: A DAPC elemzés alapján az EPT és a ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételében 

rejlő különbségek a két vízgyűjtő terület, a tíz patakszakasz és a négy mikrohabitat-típus között. 

A szórásdiagramok a mintavételi egységeket mutatják szezonális és mikrohabitat-típusonkénti 

bontásban. Az első négy diagramon piros színnel a Dráva, míg kék színnel a Duna vízgyűjtőjén 

található mintákat jelöltük. A különböző színek jelölik a különböző mikrohabitat-típusokat: 

szürke – lithal, piros – akal, kék – finomszemcsés üledék, zöld – biotikus. A patakszakaszok 

rövidítései az 1. táblázatban találhatóak. Az a priori csoportokhoz tartozó centroidokat ‘+’-el 

jelöltük, melyek köré 1,5*szórást jelölő köröket rajzoltunk.  
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14. táblázat: A DAPC elemzés eredeti változóinak (EPT és ColH taxonok) relatív 

hozzájárulása (var cont) a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) teljes varianciájának 

magyarázó erejéhez a különböző térbeli lépték mellett használt a priori csoportok esetén, 

továbbá a változók és a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) közötti Pearson korrelációs 

koefficiensek (r). 

Taxonok 
var cont r  

DA1 DA2 DA1 DA2 

EPT         

Vízgyűjtő         

Centroptilum luteolum (Ephemeroptera) 0,18   -0,25   

Hydropsyche fulvipes (Trichoptera) 0,06   -0,57   

Lithax obscurus (Trichoptera) 0,12   -0,22   

Silo pallipes (Trichoptera) 0,10   0,13   

Patakszakaszok         

Centroptilum luteolum (Ephemeroptera) 0,17 0,12 -0,24 0,18 

Amphinemura standfussi (Plecoptera) 0,10 0,05 -0,36 0,19 

Hydropsyche saxonica (Trichoptera) 0,05 0,02 -0,38 -0,15 

Plectrocnemia brevis (Trichoptera) 0,01 0,17 -0,17 0,40 

Plectrocnemia sp. (Trichoptera) 0,00 0,10 -0,08 0,22 

Potamophylax rotundipennis (Trichoptera) 0,06 0,04 0,30 0,18 

Mikrohabitat         

Ecdyonurus sp. (Ephemeroptera) 0,17 0,04 -0,39 -0,18 

Isoperla tripartita (Plecoptera) 0,05 0,03 -0,49 0,14 

Potamophylax nigricornis (Trichoptera) 0,01 0,13 -0,03 0,24 

Rhyacophila fasciata (Trichoptera) 0,20 0,00 -0,37 0,01 

Silo pallipes (Trichoptera) 0,00 0,11 -0,11 -0,12 

ColH         

Vízgyűjtő         

Anacaena globulus (Coleoptera) 0,19   -0,22   

Laccobius minutus (Coleoptera) 0,24   -0,22   

Patakszakasz         

Anacaena globulus (Coleoptera) 0,01 0,20 -0,06 -0,15 

Anacaena limbata (Coleoptera) 0,00 0,20 -0,06 -0,31 

Elmis aenea (Coleoptera) 0,73 0,00 0,98 -0,03 

Helophorus brevipalpis (Coleoptera) 0,00 0,10 -0,03 -0,05 

Ochthebius minimus fajcsoport (Coleoptera) 0,00 0,14 -0,05 -0,26 

Nepa cinerea (Heteroptera) 0,00 0,07 -0,08 -0,70 

Mikrohabitat         

Hydraena nigrita (Coleoptera) 0,24 0,16 -0,31 0,30 

Laccobius minutus (Coleoptera) 0,00 0,11 0,01 -0,15 

Limnius sp. (Coleoptera) 0,10 0,01 -0,25 0,08 

Mind az EPT, mind a ColH fajegyütteseket vizsgálva találtunk különbséget az évszakok 

közötti taxonómiai összetételben (13. ábra). Habár ez a különbség erőteljesebb az EPT esetén, 

mivel itt az összes minta 83,9%-a csoportosult az a priori besorolásához képest megfelelően a 

többdimenziós ordinációs térben, míg ez az érték 73,1% volt a ColH esetén (Függelék 4. 

táblázat). Az EPT fajegyüttesek őszi és kora tavaszi mintái az első tengely (DA1) mentén 

elváltak a nyári és a tavaszi mintáktól, míg az utóbbi kettő egymással jelentős átfedést 

mutatott (13. ábra). A kora tavaszi minták elválása a Nemoura cinerea és Isoperla sp álkérész, 
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míg a nyári és a tavaszi mintáké az Ecdyonurus venosus kérész nagy mennyiségű 

előfordulásával magyarázható (15. táblázat, 13. ábra). A ColH fajegyütteseket vizsgálva a 

kereszt validációs eljárás alapján a kora tavaszi minták elkülönülése volt a legerőteljesebb 

(Függelék 4. táblázat), habár ez a kétdimenziós szórásdiagramon nem látható jól (13. ábra). 

Emellett a nyári minták az első (DA1), míg az ősziek a második tengely (DA2) mentén adtak 

gyengébb elválást (13. ábra). Továbbá a diszkriminancia tengelyekkel adott korrelációs 

koefficiensek alapján, nyáron a Hydraena melas, míg ősszel a Limnius sp. bogár taxonok 

fordultak elő nagy mennyiségben (15. táblázat). 

 

13. ábra: A DAPC elemzés alapján az EPT és a ColH fajegyüttesek taxonómiai összetételében 

rejlő különbségek az évszakok között. A szórásdiagramok a mintavételi egységeket mutatják 

szezonális és mikrohabitat-típusonkénti bontásban. A különböző évszakokat különböző színek 

jelölik: kék – kora tavasz, zöld – tavasz, piros – nyár, szürke – ősz. Az a priori csoportokhoz 

tartozó centroidokat ‘+’-el jelöltük, melyek köré 1,5*szórást jelölő köröket rajzoltunk. 

15. táblázat: A DAPC elemzés eredeti változóinak (EPT és ColH taxonok) relatív 

hozzájárulása (var cont) a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) teljes varianciát magyarázó 

erejéhez az évszakos modellek esetén; továbbá a változók és a diszkriminancia tengelyek (DA1, 

DA2) közötti Pearson korrelációs koefficiensek (r). 

Taxonok 
var cont r 

DA1 DA2 DA1 DA2 

EPT     

Centroptilum luteolum (Ephemeroptera) 0,07 0,14 0,24 -0,19 

Ecdyonurus venosus (Ephemeroptera) 0,05 0,08 0,05 0,43 

Isoperla sp. (Plecoptera) 0,11 0,02 0,38 -0,31 

Nemoura cinerea (Plecoptera) 0,22 0,10 0,49 -0,39 

Silo pallipes (Plecoptera) 0,03 0,10 0,17 -0,09 

ColH     

Hydraena melas (Coleoptera) 0,30 0,00 0,46 -0,13 

Hydraena riparia complex (Coleoptera) 0,19 0,00 0,21 0,19 

Limnius sp. (Coleoptera) 0,00 0,15 -0,03 0,45 
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4. Árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális szerveződésére 

gyakorolt abiotikus kényszerek és időbeli, valamint térbeli előfordulási 

mintázatuk egy hierarchikus térskála mentén 

4.1 Az abiotikus környezeti változók és változatosságukra adott válaszok 

Az RDA alapján az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és a funkcionális 

összetételének összes varianciája 1,000 értéket vett fel. Ebből a taxonómiai összetétel esetén 

az első négy kanonikus tengely 45,7 %-ot magyarázott, míg a funkcionális összetétel esetén 

ez az érték 36,6 % adódott (16. táblázat). Mindkét esetben a Monte Carlo permutációs teszt 

(999 permutáció) alapján az első és az összes kanonikus tengely magyarázó ereje 

szignifikánsnak (α=0,05) bizonyult (16. táblázat). 

16. táblázat: Az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális összetételre végzett 

RDA elemzések eredményeinek összefoglaló táblázata. Jelmagyarázat: % magyarázott variancia 

– az első négy tengely által magyarázott variancia; faj-környezet korreláció – a faj és környezeti 

adattábla közötti korrelációs koefficiensek; kum. var. – változók által magyarázott kumulatív 

variancia; p – az első és az összes kanonikus tengely által magyarázott variancia szignifikancia 

szintje, és az ehhez tartozó F érték a Monte Carlo permutációs teszt alapján. 

 RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 
kum. 

var. 

1. tengely összes tengely 

F p F p 

Taxonómiai összetétel      12,84 0,002 3,41 0,001 

% magyarázott variancia  32,2 6,8 4 2,7 50,3     

faj-környezet korreláció 0,85 0,745 0,772 0,805      

Funkcionális összetétel      6,69 0,007 2,27 0,005 

% magyarázott variancia 23,3 10,4 2 0,9 37,1     

faj-környezet korreláció 0,702 0,653 0,547 0,512      

A „forward selection” eljárást (RDA) a három különböző abiotikus változócsoportra 

külön futattuk le, melynek eredményeként azt kaptuk, hogy összesen 8 változó (7 lokális, 1 

regionális) magyarázta szignifikánsan (α=0,05) az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai 

összetételében található teljes variabilitás 50,3 %-át (16., 17/A táblázat, 14. ábra). Míg a 

funkcionális összetétel esetén 7 váltózó (4 lokális, 2 regionális és 1 térbeli) magyarázta 

szignifikánsan (α=0,05) a teljes variancia 37,1 %-át (16., 17/B táblázat, 15. ábra). 
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17. táblázat: RDA elemzésekben szereplő térbeli és környezeti változók rangsora az 

árvaszúnyog fajegyüttesek A) taxonómiai és B) funkcionális összetételére gyakorolt hatásuk 

alapján („forward selection” eljárást használva). Jelmagyarázat: % var. – az egyes változók 

százalékos részesedése az összes varianciából (1,00); p – a Monte Carlo permutációs teszt 

(permutációk száma: 999) szignifikancia szintje; r – a környezeti változók és az első két 

kanonikus tengely (RDA1, RDA2) közötti korrelációs koefficiens. 

A 

Változó Kód % var. p 
r 

RDA1 RDA2 

Lokális      

Nitrát-ion koncentráció (mg/l) NO3 12,9 0,002 -0,51 0,21 

Százalékos fás borítottság a közvetlen patakparti 

vegetációban 
RiV1 7,1 0,01 -0,28 -0,42 

Nitrit-ion koncentráció (mg/l) NO2 6,6 0,032 0,32 0,14 

Alámosások százalékos előfordulása a 100 m-es 

szakaszon 
alam 5,8 0,016 -0,14 0,08 

Oldott O2 koncentráció (mg/l) O2 5,6 0,006 -0,39 0,23 

Detritusz foltok százalékos előfordulása a 100 

m-es szakaszon 
det 4,8 0,017 -0,21 -0,11 

Százalékos erdős borítottság a völgytalpi 

vegetációban 
VaV2 4,3 0,028 0,03 -0,51 

Regionális      

Alapkőzet: mészkő lime 7 0,035 -0,24 -0,40 

B 

Változó Kód % var p 
r 

RDA1 RDA2 

Lokális     

Természetes élőhelyek százalékos 

előfordulása a domboldali vegetációban 
SlV3 8,7 0,022 0,40 0,13 

Oldott O2 koncentráció (mg/l) O2 8,2 0,023 -0,17 0,48 

Cserjék százalékos borítottsága a közvetlen 

patakparti vegetációban 
RiV2 6,3 0,046 -0,34 -0,17 

Farönkök száma a 100 m-es szakaszon ronk 5,7 0,048 0,41 -0,03 

Regionális     

Évi hőingás mértéke (°C) bio7 16,1 0,001 -0,58 -0,09 

Alapkőzet: finom szemcsés üledékes kőzet fsed 5,1 0,050 0,11 0,28 

Térbeli     

Y geo-koordináta Yco 14,7 0,001 0,50 0,33 

A taxonómiai összetétel előfordulási mintázatának kialakulásában a lokális környezeti 

változók közül három vízkémiai paraméter (NO2, NO3-ion és oldott O2 koncentráció), két 

medermorfológiai tulajdonság (alámosások és detritusz foltok gyakorisága), és a patakparti, 

illetve völgytalpi vegetáció fás borítottsága játszott szignifikáns (α=0,05) szerepet (17/A 

táblázat). Ezek közül az NO2-ion koncentráció pozitívan, míg NO3-ion és az oldott O2 

koncentráció negatívan korrelált az első kanonikus tengellyel (RDA 1), amely mentén néhány 

mintavételi hely tavaszi és nyári mintái (pl. BODA, PETO, OLV, HIDA1, VARV1) 
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különültek el a többitől (17/A táblázat, 14. ábra). Továbbá a szórásdiagramról leolvasható, 

hogy e minták az Odontomesa fulva (Ofu), a Macropelopia nebulsoa (Mne), a Podiamesa 

olivacea (Pol) és a Polypedilum convictum (Pco) fajok dominanciájával jellemezhető (14. 

ábra). A második kanonikus tengellyel (RDA2) a patakparti, illetve völgytalpi vegetáció fás 

borítottsága és a mészköves alakőzet mutatott jelentősebb mértékű, negatív korrelációt (17/A 

táblázat). E tengely mentén a Bicsérdi-vízfolyás (BICS) markáns elválása figyelhető meg a 

fentebb említett váltózók negatív tartományában, amely a Brillia bifida (Bbi) és a 

Conchapelopia sp. (Con) egyedeinek dominanciájával jellemezhető (14. ábra). 
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14. ábra: Az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai összetételére végzett RDA elemzés 

ordinációs diagramjai, melyen A) a szignifikáns hatással rendelkező térbeli és környezeti 

faktorok (piros nyilak) és a mintavételi helyek szezonális bontásban, valamint B) a taxonok 
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(fekete nyilak) és térbeli, ill. környezeti faktorok (piros nyilak) vannak feltüntetve. A térbeli és 

környezeti változók rövidítései a 17/A táblázatban, a mintavételi helyeké az 1. táblázatban, 

valamint a taxonoké a Függelék 3. táblázatban található A mintavételi helyek különböző színei a 

különböző évszakokhoz tartozó mintákat jelölik: narancssárga – kora tavasz (március); zöld – 

tavasz (május); lila – nyár (július); kék – ősz (október). 

Az árvaszúnyogok funkcionális összetételének eloszlási mintázatára legnagyobb 

hatással egy regionális (évi hőingás mértéke) és egy térbeli (y geo-koordináta) környezeti 

változó volt (17/B táblázat). Az y geo-koordináta (keleti hosszúság) mellett, a domboldali 

vegetáció természetes élőhelyeinek gyakorisága és a mederben található farönkök száma erős 

pozitív, míg az évi hőingás és a patakparti vegetáció cserjés borítottsága negatív korrelációt 

mutatott az első kanonikus tengellyel (RDA1), amely mentén a minták egy északkelettől 

délnyugatig húzódó enyhe földrajzi gradiens mentén rendeződnek el a szórásdiagramon (15. 

ábra). A gradiens északkeleti végén fekvő mintákra a domboldali vegetáció természetes 

élőhelyeinek nagyobb gyakorisága, valamint a medermorfológiai heterogenitást növelő 

farönkök nagyobb száma jellemző. Ezekben a mintákban a helyben maradó (ses), parazita 

(par) és az egyéb (pl. mászó) (clim) szervezetek dominanciája figyelhető meg (15 ábra). Míg 

a gradiens másik végén a délnyugati mintavételi helyeken, a nagyobb évi hőingással és a 

cserjés patakparti vegetáció nagyobb részarányával jellemezhető abiotikus környezetben a 

kapaszkodó (walk), a ragadozó (pre) és az aprító (shr) szervezetek dominanciája figyelhető 

meg (15. ábra). A második tengely mentén (RDA2) az oldott O2 koncentráció változásával 

összefüggésben, a délnyugati régióban enyhébb, míg az északnyugatiban kifejezettebb 

szezonális gradiens húzódik, ahol a nyári minták a legalacsonyabb oldott O2 koncentrációval 

jellemezhetőek (15. ábra). A gradiens negatív tartományában elhelyezkedő nyári mintákban a 

gyűjtögető (col), aktív szűrögető (afil), illetve beásó (bori), míg a pozitív végén a ragadozó 

(pre) és a passzív szűrögető (pfil) szervezetek dominanciája figyelhető meg (15. ábra). 
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15. ábra: Az árvaszúnyog fajegyüttesek funkcionális összetételére végzett RDA elemzés 

ordinációs diagramja, melyen a szignifikáns hatással rendelkező térbeli és környezeti faktorok 

(piros nyilak), a funkcionális csoportok (fekete nyilak), valamint a mintavételi helyek szezonális 

bontásban vannak feltüntetve. A térbeli és környezeti változók rövidítései a 17/B táblázatban, a 

mintavételi helyeké az 1. táblázatban, valamint a funkcionális kategóriáké 4. táblázatban 

található. A mintavételi helyek különböző színei a különböző évszakokhoz tartozó mintákat 

jelölik: narancssárga – kora tavasz (március); zöld – tavasz (május); lila – nyár (július); kék – 

ősz (október). 

4.2 A térbeliség és a környezeti változók relatív hatása 

Az árvaszúnyog fajegyüttesek előfordulási mintázatában rejlő teljes variabilitás 

felosztása során azt láthatjuk, hogy a három abiotikus változócsoportból kettő (regionális és 

lokális környezeti változók) és azok kombinációja szignifikáns mértékben (α=0,05) 

magyarázta a taxonómiai összetételben rejlő teljes varianciát. Ezzel szemben a funkcionális 

összetétel esetén több esetben nem találtunk szignifikáns hatásokat. A lokális és a regionális 

tényezők között igen markáns különbség mutatható ki a magyarázott variancia tekintetében a 

taxonómiai (lokális: 47,2 %, regionális: 7 %) és a funkcionális (lokális: 29 %, regionális: 

21,8 %) összetételt összehasonlítva. A térbeli változók csak az árvaszúnyog fajegyüttesek 

funkcionális szerkezetében rejlő variabilitást magyarázták szignifikáns mértékben (14,7 %-os 
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magyarázott variancia). A nem magyarázott variabilitás nagyobb értéknek adódott a 

funkcionális (62,9 %), mint a taxonómiai (49,7 %) összetétel esetén. 

A térbeli elhelyezkedéstől és a regionális tényezőktől független lokális abiotikus 

környezet variabilitása az összes varianciából közel háromszor nagyobb hányadot 

magyarázott a taxonómiai (42,7 %), mint a funkcionális (14,3 %) összetétel esetén (16. ábra). 

Míg a térbeli elhelyezkedéstől és a lokális tényezőktől független regionális abiotikus 

környezet hatása közel azonos a taxonómiai (2,5 %) és a funkcionális (3,4 %) szerkezet esetén 

(16. ábra). A tisztán térbeli elhelyezkedésből adódó variabilitás jelentéktelen hányadát 

magyarázta az árvaszúnyog fajegyüttesek funkcionális összetételében rejlő teljes varianciának 

(0,7 %), miközben igen nagy hányadot (8,9 %) fedett le a térben strukturált lokális és 

regionális környezeti variabilitás (16. ábra). 

 

16. ábra: Parciális RDA elemzés alapján az árvaszúnyog fajegyüttesek A) taxonómiai és B) 

funkcionális összetételben rejlő összes variabilitás felosztása tisztán térbeli, lokális és regionális 

környezeti változók, illetve azok által közösen magyarázott százalékos varianciahányadra. 

4.3 Az árvaszúnyog fajegyüttesekre ható időbeli, illetve hierarchikusan beágyazott térbeli 

faktorok és tér-, valamint időbeli strukturáltságuk 

A 18. táblázatban található a beágyazott ADONIS elemzés eredménye, mely az idő- és 

térbeli faktorok hatását mutatja be az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

összetételének előfordulási mintázatára. A két modell 42-49 %-át fedte le a funkcionális és a 

taxonómiai összetételben rejlő teljes variabilitásnak (18. táblázat). Egy esetet leszámítva 

(mikrohabitat szinten a funkcionális összetételt véve), az összes hierarchikusan beágyazott 

térbeli faktor és az évszakok szignifikáns hatással (α=0,05) voltak az árvaszúnyog 

fajegyüttesek taxonómiai és a funkcionális összetételének előfordulási mintázatára (18. 

táblázat). A taxonómiai összetétel esetén a mikrohabitat szint (egy patakszakaszon belüli 
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mikrohabitatok) magyarázta a legnagyobb variancia hányadot (27 %) a teljes variabilitásból 

(18. táblázat). Míg a funkcionális összetétel esetén a teljes variabilitást szignifikánsan 

legnagyobb mértékben (17 %) az egy vízgyűjtőn belüli patakszakaszok közötti különbségek 

magyarázták. Az évszakos hatás hasonló mértékűnek bizonyult mind a két esetben 

(taxonómiai: 7 %, funkcionális: 9 %). 

18. táblázat: Az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és a funkcionális összetételében 

rejlő különbségek megállapítására végzett beágyazott ADONIS elemzés eredménye variancia 

táblázatban összefoglalva. Jelmagyarázat: Vízgyűjtő – különbség a vízgyűjtők között; Pataksz. 

(vízgyűjtő) – egy vízgyűjtőn belüli patakszakaszok között; Mikrohabitat [pataksz. (vízgyűjtő)] – 

egy patakszakaszon belül a mikrohabitat-típusok között; Évszak – évszakok között; df – 

szabadsági fokok száma; F – próbastatisztika értéke; R
2 

– korrigált korrelációs koefficiens; p – 

szignifikancia szint. 

A variancia forrása df F R
2
 p 

Taxonómiai összetétel     

Vízgyűjtő 1 3,47 0,03 0,001 

Pataksz. (vízgyűjtő) 8 1,79 0,14 0,001 

Mikrohabitat [patak (vízgyűjtő)] 25 1,13 0,27 0,037 

Évszak 3 2,43 0,07 0,001 

Reziduális 51  0,49  

Funkcionális összetétel     

Vízgyűjtő 1 9,58 0,09 0,001 

Pataksz. (vízgyűjtő) 8 2,31 0,17 0,004 

Mikrohabitat [patak (vízgyűjtő)] 25 1,07 0,24 0,383 

Évszak 3 3,17 0,09 0,003 

Reziduális 47  0,42  
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A DAPC elemzés alapján a különböző térlépték mellett használt a priori csoportok 

(vízgyűjtők, patakszakaszok, mikrohabitatok) szétválása nagyobb mértékű volt az 

árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai, mint funkcionális összetételét vizsgálva (Függelék 4. 

táblázat, 17. ábra). A kereszt validációs elemzések alapján a legnagyobb szétválást vízgyűjtő 

lépték mellett találtuk, ahol a posteriori valószínűségek alapján az objektumok 74-87 %-a 

csoportosult az a priori besorolásához képest megfelelően a többdimenziós ordinációs térben 

(Függelék 4. táblázat). Patakszakasz léptékben a taxonómiai összetételt vizsgálva két 

mintavételi hely (BICS, VIZF) esetén haladta meg a minták megfelelő besorolási 

valószínűsége a 80 %-os értéket (Függelék 4. táblázat). A funkcionális összetétel esetén 

ugyancsak a BICS és a VIZF patakszakaszok elválása bizonyult nagyobb mértékűnek a 

posteriori valószínűségek alapján (Függelék 4. táblázat). 

Az első diszkriminancia tengellyel (DA1) adott korrelációs koefficiensek alapján a 

Brillia bifida, Diamesa cinerella fajcsoport tagjai nagy mennyiségben, az aprító szervezetek 

pedig nagy részarányban fordultak elő a Bicsérdi-vízfolyásban (BICS), és magyarázták e 

mintavételi hely DA1 mentén való elválását mind a taxonómiai, mind a funkcionális 

összetétel ábrázoló diagramokon (19. táblázat, 17. ábra). Vízgyűjtő lépték mellett vizsgálódva 

ugyancsak megfigyelhető a Brillia bifida és az aprító szervezetek szétválasztó hatása, és nagy 

részarányú előfordulása a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozó szakaszokon (19. táblázat, 17. ábra). 

A mikrohabitat típusok közül a posteriori valószínűségek alapján a lithal aljzatot és a 

finomszemcsés üledéket benépesítő árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

összetétele különbözött a legnagyobb mértékben (Függelék 4. táblázat). E mikrohabitat 

típusok mindkét esetben az első diszkriminancia tengely (DA1) mentén gyengén különültek el 

egymástól (17. ábra). A lithal mikrohabitat típusra Microtendipes chloris, Conchapelopia sp. 

taxonok és a kaparók, míg a finomszemcsés üledékre a beásó, illetve parazita helyben maradó 

szervezetek nagyobb részaránya volt jellemző (19. táblázat). A szórásdiagramok második 

tengelye (DA2) mentén a biotikus élőhelyek gyenge elkülönülését figyeltük meg, mely 

mikrohabitat-típus a Brillia bifida, Polypedilum pedestre, Chironomus sp. taxonok és az 

aprító szervezetek nagyobb részarányával jellemezhető (19. táblázat, 17. ábra). 
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17. ábra: A DAPC elemzés alapján az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

szerkezetében rejlő különbségek a két vízgyűjtő terület, a tíz patakszakasz és a négy mikrohabitat-

típus között. A szórásdiagramok a mintavételi egységeket mutatják szezonális és mikrohabitat-

típusonkénti bontásban. Az első négy diagramon piros színnel a Dráva, míg kék színnel a Duna 

vízgyűjtőjén található mintákat jelöltük. A különböző színek jelölik a különböző mikrohabitat-

típusokat: szürke – lithal, piros – akal, kék – finomszemcsés üledék, zöld – biotikus. A patakszakaszok 

rövidítései az 1. táblázatban találhatók. Az a priori csoportokhoz tartozó centroidokat ‘+’-el jelöltük, 

melyek köré 1,5*szórást jelölő köröket rajzoltunk. 
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19. táblázat: A DAPC elemzés eredeti változóinak (taxonok és funkcionális kategóriák) relatív 

hozzájárulása (var cont) a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) teljes varianciájának 

magyarázó erejéhez különböző térlépték mellett használt a priori csoportok esetén, továbbá a 

változók és a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) közötti Pearson korrelációs koefficiensek 

(r). 

  
var cont r 

DA1 DA2 DA1 DA2 

Taxonok     

Vízgyűjtő     

Brillia bifida 0,06  -0,49  

Natarsia sp. 0,14  -0,32  

Patakszakasz     

Brillia bifida 0,36 0,10 -0,81 0,26 

Conchapelopia sp. 0,00 0,13 -0,09 -0,33 

Diamesa cinerella fajcsoport 0,12 0,02 -0,46 0,14 

Macropelopia sp. 0,14 0,01 -0,22 -0,07 

Microtendipes pedellus 0,00 0,11 0,07 -0,28 

Paratrichocladius skirwithensis 0,00 0,10 -0,03 0,14 

Mikrohabitat     

Brillia bifida 0,00 0,10 -0,04 0,37 

Chironomus sp. 0,00 0,30 0,02 0,51 

Conchapelopia sp. 0,21 0,01 -0,40 0,07 

Microtendipes chloris 0,09 0,00 -0,51 0,00 

Polypedilum pedestre 0,00 0,10 0,00 0,37 

Polypedilum sp. 0,10 0,02 -0,16 -0,14 

Funkcionális kategóriák     

Vízgyűjtő     

aprítók 0,52  -0,55  

passzív szűrögetők 0,16  0,27  

paraziták 0,13  0,39  

Patakszakasz     

aprítók 0,83 0,48 0,63 -0,12 

gyűjtögetők 0,01 0,19 -0,11 -0,01 

ragadozók 0,01 0,13 0,49 0,58 

helyben maradók 0,00 0,07 -0,51 -0,35 

Mikrohabitat   

kaparók 0,27 0,05 -0,70 0,08 

aprítók 0,09 0,61 0,17 0,35 

paraziták 0,12 0,04 0,23 -0,42 

beásók 0,22 0,18 0,39 -0,55 

helyben maradók 0,18 0,04 -0,06 -0,42 

18. ábra szórásdiagramjain jól látható, hogy míg az árvaszúnyog fajegyüttesek 

taxonómiai szerkezete egy szezonális gradiens mentén változik, ahol egymást váltják a 

taxonok az évszakok váltakozásával, addig funkcionális szerkezetükben csak gyenge 

különbségek fedezhetők fel. Ezt a megfigyelést alátámasztották a kereszt validációs eljárás 

során a minták megfelelő a priori csoportba történő besorolására vonatkozó százalékos 

értékek is (Függelék 4. táblázat). A taxonómiai összetételt vizsgálva a tavaszi, ill. nyári 
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minták elváltak a kora tavasziaktól, ill. ősziektől az első diszkriminancia tengely (DA1) 

mentén (18. ábra). A kapott mintázatot az magyarázza, hogy a Diamesa cinerella fajcsoport 

nagyobb egyedszámban jelent meg a kora tavaszi, ill. őszi mintákban, mint a tavasziakban, ill. 

ősziekben, míg ez az arány fordított volt a Polypedilum convictum és a Rheocricotopus 

fuscipes fajok esetén (20. táblázat). A kora tavaszi és tavaszi mintákban a Chironomus sp. és 

Microtendipes pedellus, Prodiamesa olivacea nagyobb mennyisége figyelhető meg, mely 

magyarázta ezen évszakok mintáinak második tengely (DA2) mentén történő elválását (20. 

táblázat, 18. ábra). A funkcionális összetétel esetén a gyűjtögető és beásó szervezetek aránya 

pozitív korrelációt mutatott az első tengellyel (DA1), amely a nyári minták pozitív irányú 

elválását magyarázta a kora tavaszi és őszi mintáktól (20. táblázat, 18. ábra). Míg a második 

tengellyel (DA2) a passzív szűrögetők aránya pozitív, míg a mászók részaránya negatív 

összefüggést mutatott, és okozta az egyes évszakokon belüli minták nagy szóródását a 

diagramon (20. táblázat, 18. ábra). 

 
18. ábra: A DAPC elemzés alapján az árvaszúnyog fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális 

szerkezetében rejlő különbségek az évszakok között. A szórásdiagramok a mintavételi 

egységeket mutatják szezonális és mikrohabitat-típusonkénti bontásban. A különböző 

évszakokat különböző színek jelölik: kék – kora tavasz, zöld – tavasz, piros – nyár, szürke – 

ősz. Az a priori csoportokhoz tartozó centroidokat ‘+’-el jelöltük, melyek köré 1,5*szórást 

jelölő köröket rajzoltunk. 
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20. táblázat: A DAPC elemzés eredeti változóinak (taxonok és funkcionális kategóriák) relatív 

hozzájárulása (var cont) a diszkriminancia tengelyek (DA1, DA2) teljes varianciát magyarázó 

erejéhez az évszakos modellek esetén; továbbá a változók és a diszkriminancia tengelyek (DA1, 

DA2) közötti Pearson korrelációs koefficiensek (r). 

 var cont r 

 DA1 DA2 DA1 DA2 

Taxonok     

Chironomus sp. 0,02 0,11 0,09 -0,14 

Diamesa cinerella fajcsoport 0,01 0,10 -0,46 0,14 

Microtendipes pedellus 0,01 0,19 0,07 -0,28 

Polypedilum convictum 0,11 0,01 0,15 0,03 

Prodiamesa olivacea 0,13 0,00 0,06 -0,13 

Rheocricotopus fuscipes 0,06 0,10 0,15 -0,05 

Funkcionális csoportok     

kaparók 0,05 0,22 0,15 -0,04 

gyűjtögetők 0,06 0,01 0,57 0,04 

passzív szűrögetők 0,01 0,35 0,29 0,30 

paraziták 0,12 0,01 -0,24 -0,51 

beásók 0,50 0,08 0,59 -0,32 

helyben maradók 0,14 0,02 0,00 -0,25 

egyéb (pl.: mászók) 0,06 0,27 -0,22 -0,51 
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EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

1. Faunisztikai eredmények 

Az egy évet átölelő vizsgálatok során összesítve 23571 egyedet azonosítottunk, melyek 

160 taxonba sorolhatóak (Függelék 3. táblázat). Kutatásaink eredményeként 39 fajt (4 kérész, 

2 álkérész, 1 poloska, 14 vízibogár és 18 árvaszúnyog) regisztráltunk első ízben a Mecsek 

területéről (Kálmán et al. 2010, Mauchart et al. 2010, Szivák et al. 2010b, Méhes et al. 2012). 

Ennek következtében a Coleopterák ismert fajszáma 83-ra, a Heteropteráké 14-re, az 

Ephemeropteráké 11-re, a Plecopteráké 8-ra, a Chironomidáké pedig 62-re emelkedett. 

Faunisztikai szempontból kiemelten jelentős Limnius opacus karmosbogár és a 

Paratrichocladius skirwithensis árvaszúnyog magyarországi előfordulásának első bizonyítása. 

A Limnius opacus Európa szerte igen ritka előfordulású, csak szórványadatai ismertek (pl. 

Kubisz et al. 1998, Hebauer et al. 2003, Abellán et al. 2005, Jäch et al. 2005), így mecseki 

jelenléte természetvédelemi szempontból is fontos eredménynek bizonyult. Míg a 

Paratrichocladius skirwithensist már Ausztriában és Szlovákiában megtalálták (Sæther & 

Spies 2011), így hazai előfordulása is várható volt. 

Munkánk eredményeként számos mecseki kisvízfolyásból első ízben szolgáltattunk 

faunisztikai adatokat. A hegységből elsőként közöltünk tegzes lárvákra vonatkozó 

információkat (Szivák et al. 2010b). Továbbá értékes adatokkal szolgáltunk több ritka 

előfordulású, védett vagy veszélyeztetett faj (pl. Ecdyonurus submontanus, Cordulegaster 

heros, Chaetopteryx rugulosa mecsekensis) hazai előfordulásához. 

2. A vízirovar együttesek és abiotikus környezetük közötti kapcsolatok 

Számos tanulmány számolt be arról, hogy mind nagy, mind kis térlépték mellett 

vizsgálódva a taxonómiai és funkcionális szerkezet igen hasonló módon írja le a 

természetközeli patakok makrogerinctelen együtteseinek változatosságát (pl. Finn & Poff 

2005, Heino et al. 2007). Ezzel szemben eredményeink azt mutatták, hogy a kis kiterjedésű, 

de az abiotikus környezetét tekintve igen változatos Mecsek vízirovar együtteseinek 

taxonómiai és funkcionális szerkezete számos tekintetben különböző válaszreakciót mutatott 

az abiotikus környezeti variabilitásra. 

Kimutattuk, hogy nagyrészt azonos, a patak vízkémiai karakterét (pl. pH), szerves 

anyaggal való terheltségét (pl. foszfát-, ammónium-ion koncentráció), a mederszerkezet 

heterogenitását (pl. medencék száma), a szakasz méretét (forrástól vett távolság) és klimatikus 

viszonyait (pl. legszárazabb hónap csapadék mennyisége) jellemző abiotikus tényezők 
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magyarázták szignifikáns mértékben a taxonómiai és a funkcionális összetétel eloszlási 

mintázatát. E tényezők közösségszervező hatásáról már korábbi munkák is beszámoltak (pl.: 

Richards et al. 1997, Heino et al. 2003). A taxonómiai szerkezet a foszfát-ion koncentráció és 

további két mikrohabitat-típus (akal, finom szemcsés szerves törmelék) százalékos 

gyakoriságának változásával jellemezhető szezonális gradiensre adta a legerősebb 

válaszreakciót. Ezt a megállapítást alátámasztják a DAPC elemzéssel kapott eredményeink is, 

miszerint a vizsgált patakszakaszokat a kora tavasszal domináló kérészek és álkérészek 

kirepülése után számos tegzes (pl. az őszi rajzású Chaetopteryx sp. tagjai) és vízibogár faj, 

majd ősszel pl. a kora tavaszi rajzású lószúnyog (Tipulidae) lárvák nagy egyedszáma 

jellemezte. Míg ez a szezonális gradiens a különböző elemzések lefuttatása után (pl. RDA, 

DAPC) sem figyelhető meg a funkcionális szerkezetben. A kapott mintázatot jól magyarázza 

az, hogy a taxonómiai szerkezet szezonális dinamikája a fajok fenológiai sajátosságaiból 

adódik (Williams & Feltmate 1992). Így a fajkészlet szezonális átalakulását a funkcionális 

szerkezet nem feltétlenül követi, hiszen egy közösségen belüli funkciókat az egymást 

nemcsak térben, hanem időben követő fajok is betöltik.  

A taxonómiai összetétel variabilitását az évszakosság mellett egy további természetes 

abiotikus környezeti gradiens is jelentős mértékben magyarázta, amit követ a fajegyüttesek 

funkcionális szerveződése. Ez a gradiens összefüggést mutatott a patakszakaszok 

longitudinális pozíciójával (forrástól vett távolság) és a földrajzi elhelyezkedésükből adódó 

klimatikus viszonyokkal (legszárazabb hónap csapadékmennyisége). A Mecsek DNy-i 

régiójában található BODA, BICS, VIZF patakszakaszok forrástól vett távolsága kisebb, míg 

a legszárazabb hónap csapadékmennyisége nagyobb, mint a Mecsek ÉK-i régiójában található 

szakaszoké. Eredményeinkkel összhangban, számos korábbi tanulmány alátámasztotta a 

longitudinális pozíció, a patakszakasz méretével kapcsolatos hidrológiai jellemzők (pl. 

vízgyűjtő terület mérete) és a klímaváltozók jelentős, a vízi makrogerinctelenek taxonómiai és 

funkcionális szerkezetére gyakorolt hatását (pl. Finn & Poff 2005, LeCraw & Mackereth 

2010). Nem vártuk, hogy a patakszakaszok longitudinális pozíciójának kismértékű változása – 

minden mintavételi hely másodrendű szakaszon található – hatással lesz mind a taxonómiai, 

mind a funkcionális szerkezetre. Ugyanakkor jelen esetben a longitudinális pozíció hatása 

nem választható el a Mecsek két régiója között fennálló markáns klímabeli különbségek 

okozta hatástól. 

Számos korábbi tanulmánnyal szemben (pl. Finn & Poff 2005, Heino et al. 2007) 

eredményeink azt mutatták, hogy a szignifikáns hatással bíró környezeti tényezők a 

funkcionális összetételben rejlő teljes varianciából nagyobb hányadot (65,8 %) magyaráztak, 



Eredmények megvitatása 

71 

 

mint a taxonómiaiból (53,9 %). Tehát a 10 mecseki patakszakaszt vizsgálva, a funkcionális 

szerveződésen alapuló elemzések több információt adtak a fajegyüttesek mintázata és az 

abiotikus környezet közötti kapcsolatokról, mint a taxonómiai szerkezeten alapulók. Ez akkor 

lehetséges kis földrajzi régión belül, ha egyes élőhelyeken a sztochasztikus kolonizációs 

folyamatok hatása nagy, vagy ha a fajok diszperziós képessége jelentősen különbözik, így 

számos faj a kis térlépték ellenére diszperzió limitált lehet (Drake 1991). E folyamatok akkor 

jelennek meg gyakrabban, ha a topológiai sajátosságok és az éles abiotikus környezeti 

gradiensek az élőhelyek részleges izolációját okozzák (Finn & Poff 2005). Feltehetően a 

Mecsek két régiója között fennálló éles klíma gradiens következtében néhány élőhely (pl. 

BODA, BICS, VIZF) részlegesen izolálódott. E helyeken számos faj diszperziója (pl. 

Amphinemura standfussi, Elmis aenea, Chaetopteryx sp.) korlátozott lehet, így a hegységen 

belül egymást térben felváltó, gyakran rokon taxonok (pl. Chaetopteryx nemzetség tagjai, 

Uherkovich & Nógrádi 2006) ugyanazon biológiai jellemvonásokat használhatják a lokális 

túléléshez. Ugyanakkor mivel e dolgozat keretein belül összesen csak 10 mintavételi helyet 

vizsgáltunk, ezért eredményeinket némi óvatossággal kell kezelni és a levont 

következtetéseink nem feltétlenül alkalmazhatóak más régiókban. 

pRDA elemzés eredménye alapján a lokális környezeti variabilitásnak jelentősen 

nagyobb szerepe volt a taxonómiai, mint a funkcionális szerkezet mintázatának 

kialakításában. Míg a funkcionális összetételre sokkal nagyobb hatást gyakorolt a regionális, 

mint a lokális környezeti változatosság. Ezzel szemben számos, nagy földrajzi régiót átfogó 

munkában az ellenkező összefüggésről számoltak be (pl. Richards et al. 1997, Heino et al. 

2007), miszerint a lokális környezeti faktorok sokkal nagyobb mértékben határozták meg a 

természetközeli patakok makrogerinctelen együtteseinek funkcionális, mint a taxonómiai 

szerkezetét. Eredményeiket azzal magyarázták, hogy nagy térlépték mellett vizsgálódva a 

közel rokon, de különböző elterjedési területű fajok azonos vagy hasonló biológiai 

jellemvonásokkal bírnak, így hasonló válaszokat adnak a lokális környezet változatosságára 

(Heino et al. 2007). Ennek következtében a biológiai jellemvonások erős szelekciót mutatnak 

a lokális környezeti változatosságra, míg egy faj elterjedését meghatározhatja a lokális 

környezet, a klimatikus viszonyok, a diszperzió és a történeti kényszerek (Hoeinghaus et al. 

2007b). Továbbá LeCraw és Mackereth (2010) kis térléptékű vizsgálatukban kimutatták, hogy 

a lokális és a regionális környezeti változók közel azonos mértékben magyarázták a 

makrogerinctelen együttesek taxonómiai és funkcionális variabilitását. Kis térlépték mellett ez 

az összefüggés feltehetően akkor látható, ha a regionális fajkészlet azonos a területen belül 

(Heino et al. 2007). Fontos megjegyezni, hogy az említett vizsgálatokban a regionális 
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környezeti tényezők közé sorolták a tájhasználati változókat, amelyek számos esetben nem 

mutattak nagy változatosságot a vizsgált természetközeli szakaszok között. Ennek 

következtében a regionális tényezők magyarázó ereje kisebbnek bizonyult a lokális környezeti 

változókéhoz képest (pl. Heino et al. 2007). A saját munkánkba az emberi zavarásokkal 

összefüggésben álló tájhasználati változók nem lettek bevonva. Továbbá, az általunk vizsgált 

patakszakaszok igen változatosnak bizonyultak a regionális tényezők közé sorolt klimatikus, 

hidrológiai és geológiai tulajdonságaik tekintetében. Ehhez a nagy, akár evolúciós 

időléptékben változó fizikai közeghez a fajegyüttesek úgy adaptálódtak, hogy a folyamatos 

fajcserélődések mellett azon biológiai jellemvonások választódtak ki, amelyek szükségesek a 

hosszútávú túléléshez (Poff & Ward 1990, Townsend & Hildrew 1994). Feltehetően e 

folyamatoknak köszönhető, hogy a regionális környezet variabilitása jelentős hatást gyakorolt 

a mecseki vízirovar együttesek funkcionális szerveződésére. Ugyanakkor a szezonálisan 

változó lokális környezethez a fajegyüttesek feltehetően a taxonómiai szerkezet folyamatos 

szezononkénti változásával alkalmazkodtak.  

A mecseki patakok vízirovar együtteseinek mind taxonómiai, mind funkcionális 

szerkezete kismértékű tiszta térbeli strukturáltságot mutatott. A kapott eredmény kissé 

meglepő, hiszen számos tanulmány hangsúlyozza, hogy kis térlépték mellett a diszperzió 

segítségével a vízirovar fajok követni tudják az abiotikus környezet változatosságát (pl. Heino 

et al. 2007, Heino & Mykrä 2008). Ennek következtében az eloszlási mintázatokat nem 

magyarázzák szignifikáns mértékben a tiszta térbeli változók, így a diszperzió limitáltság 

hatása igen kismértékű, míg a lokális környezethez való adaptációnak jelentős szerepe van a 

fajegyüttesek szerveződésében (faj kiválasztódási paradigma, Leibold et al. 2004). 

Ugyanakkor közismert, hogy a fajok diszperziós képessége igen eltérő lehet, így diszperziójuk 

különböző mértékben lehet korlátozott, ami az együttesek térbeli szerkezetének 

strukturáltságát eredményezheti (pl. Brittain & Saltveit 1996, Hoffsten 2004). Emellett tudjuk, 

hogy a folyóvizek felső szakaszain az élőhelyek elszigeteltek (pl. Finn & Poff 2005, Finn et 

al. 2011), és a környezet heterogenitása erősen hat a közösségek térbeli szerkezetének 

kialakulására (Brown & Swan 2010). Ugyan vizsgálatunkat kis földrajzi léptékben végeztük, 

de a területen belül egy igen éles klíma gradiens húzódik, amelyre a fajegyüttesek erős 

válaszreakciót mutattak. Az is ismeretes, hogy a vizsgált pataszakaszokat benépesítő taxonok 

igen eltérő diszperziós képességgel rendelkeznek. Például, általánosságban a vízibogarakat jó 

repülőknek tartják, ugyanakkor néhány családjuk (pl. Elmidae, Hydraenidae) igencsak gyenge 

diszperziós képességgel rendelkezik (Klecka & Boukal 2011). Vizsgálataink során 

megfigyeltük, hogy e két család képviselői közül olyan fajok kerültek ki, amelyek egy 
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mintavételi helyhez kötődtek (pl. Elmis aenea a Vízfő-forráshoz), vagy nagy mennyiségben 

csak a Mecsek egyik régiójában jelentek meg (pl. Hydraena belgica a Mecsek DNy-i 

régiójában). Továbbá az igen gyenge repülő Amphinemura standfussi álkérész faj 

(Andrikovics & Murányi 2002) csak a Mecsek délnyugati régiójában futó patakokból (pl. 

Bicsérdi-vízfolyás, Petőci-árok) került elő nagy egyedszámban. Tehát a kapott eredményeink 

feltehetően a felvázolt folyamatok együttes hatásának köszönhetők. Eredményeinkkel 

összhangban van az a megállapítás, miszerint az általunk használt térbeli változók a vizsgált 

térlépték mellett a legnagyobb abiotikus környezeti gradiens mentén húzódó térbeli 

strukturáltságot képesek kimutatni (Borcard et al. 1992). A mi esetünkben ez a környezeti 

gradiens olyan abiotikus jellemzőket (pl. legszárazabb hónap csapadékmennyisége, évi 

hőingás mértéke, forrástól vett távolság) érintett, amelyekhez a vízirovar együttesek a 

biológiai jellemvonásokon keresztül is adaptálódtak. Feltehetően ennek köszönhető, hogy a 

funkcionális szerkezet variabilitását mind a tiszta térbeli, mind a regionális és térbeli faktorok 

közös része szignifikáns mértékben magyarázta. 

A vízirovar együttesek taxonómiai és funkcionális szerkezetének térbeli mintázatát 

többszörös, hierarchikusan beágyazott térbeli skálán vizsgáltuk a mikrohabitattól a vízgyűjtő 

léptékig. A fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális szerveződésére a legjelentősebb hatása a 

mikrohabitat-típusoknak volt. ADONIS elemzés alapján megállapítható, hogy eltérő 

taxonómiai és funkcionális összetételű vízirovar együttesek népesítik be az egy 

patakszakaszokon belüli mikrohabitatokat. DAPC elemzések során részben eltérő eredményt 

kaptunk, mivel a modellekben nem használtuk a térbeli faktorok hierarchikusan beágyazott 

elrendezését. Itt a fajegyüttesek taxonómiai összetétele jelentősen különbözött a mikrohabitat-

típusok között és jellegzetes térbeli eloszlást mutatott. Míg funkcionális szerkezetet tekintve a 

térbeli eloszlás hasonlónak bizonyult, de a mikrohabitat-típusok közötti különbségek jobban 

összemosódtak. Mindkét esetben megfigyelhető a biotikus és az abiotikus (lithal, akal, 

finomszemcsés üledék) mikrohabitat-típusok egymástól erősebb vagy gyengébb elkülönülése. 

Továbbá az abiotikus mikrohabitat-típusok egy gradiens mentén rendeződtek sorba a nagyobb 

szemcseméretű lithal típustól a finomszemcsés üledékig, amire a taxonómiai összetétel 

erősebb, míg a funkcionális szerkezet gyengébb válaszreakciót mutatott. Eredményeink 

alapján, a lithal mikrohabitat-típus megfelelő élőhelyet biztosít a köveken megtelepedő 

algákat kaparó (pl. Elmis maugetii), a kövekre, mint szilárd aljzatra rögzült helyben maradó 

(pl. Synagapetus moselyi), hálóikat a kövekre rögzítő passzív szűrögető (pl. Hydropsyche 

saxonica,) vagy a kövek nagyobb repedéseiben rejtőző ragadozó (pl. Rhyacophila fasciata) 

szervezetek számára (Schmedtje & Colling 1996, Graf et al. 2002). A gradiens másik végén 
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elhelyezkedő finomszemcsés üledék fajokban igen szegény, mivel a tömör üledék felszíne 

nem biztosít számukra megfelelő védelmet a víz áramlásával szemben. Így e mikrohabitat-

típust gazdagabb fauna csak a lassabb áramlású patakszakaszokon népesíti be, ott nagy 

részarányban figyelhetjük meg a gyűjtögető és aktív szűrögető szervezeteket (pl. mi 

esetünkben Electrogena ujhelyii, Ptychopteridae). A finomszemcsés üledék a gyors áramlású 

szakaszokon az üledékbe magát beásó Ephemera danica kérészfaj számára biztosít optimális 

élőhelyet (Schmedtje & Colling 1996, Buffangni et al. 2007, 2009). A biotikus mikrohabitat-

típusban felhalmozódó durva szerves törmelék elsősorban az aprító (mi esetünkben 

Chaetopteryx sp., Nemoura marginata fajcsoport) szervezetek számára szolgál bőséges 

táplálékforrással. Továbbá megfigyeltük, hogy ezen mikro-élőhelyen nagy mennyiségben 

fordulnak elő az aprítókat fogyasztó, de lassabb áramlást kedvelő keringőbogarak (pl. Gyrinus 

distinctus) is (Jäch et al. 1995). 

Következésképpen elmondható, a vízirovar taxonok egy patakszakaszon belüli a 

mikrohabitat-típusokhoz való erős kötődése elfedte a nagyobb térléptékben ható abiotikus 

tényezők hatását. Számos korábbi tanulmány (Lencioni & Rossaro 2005, Garcia-Roger et al. 

2011, Rosa et al. 2011) kimutatta, hogy a szakaszon belüli változatos mikrohabitat 

szerkezetnek finomabb léptékű hatása van a vízi makrogerinctelen együttesek szerveződésére, 

amely azok térbeli variabilitásának lényeges hányadát magyarázhatja. Másrészről, a 

mikrohabitatok egy szakaszon belüli nagy heterogenitása képes módosítani a lokális 

környezeti tényezők hatását azáltal, hogy eltérő minőségű, ill. változatos, táplálkozásra, 

szaporodásra, egyedfejlődésre alkalmas életteret, illetve ragadozók és zavarások elkerülésére 

szolgáló búvóhelyet biztosít a vízi makrogerinctelenek számára (Townsend 1989, Armitage & 

Cannan 2000). 

A térbeli faktorok közül a mikrohabitatok mellett kimutattuk az egy vízgyűjtőn belüli 

patakszakaszok jelentős hatását a fajegyüttesek taxonómiai és funkcionális szerveződésére. A 

korábbi megfigyelések alapján nem vártuk (pl. RCC, Vannote et al. 1980), hogy különbséget 

találunk az egy vízgyűjtőn belüli patakszakaszokat benépesítő együttesek funkcionális 

szerkezete között, mivel a mintavételi helyeinket másodrendű szakaszokon jelöltük ki. A 

kapott különbség valószínűleg annak köszönhető, hogy a két eltérő vízgyűjtő területhez 

tartozó BODA és VIZF mintavételi helyek klimatikus viszonya éles, míg longitudinális 

pozíciója gyenge különbséget mutatott, ami a fentebb vázolt eredményeinkkel összhangban 

jelentősen befolyásolta a fajegyüttesek funkcionális szerveződését.  
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3. A különböző biológiai jellemvonásokat használó fajegyüttesek (EPT, ColH) közötti 

különbségek az abiotikus környezet variabilitására adott válaszreakcióik tekintetében 

Tudjuk, hogy a fajok tűrőképességében és biológiai jellemvonásaiban található 

különbségek tükrözik az eltérő történeti és filogenetikai kényszereket és az adaptáció szerepét 

egy adott környezethez (Poff & Ward 1990, Townsend & Hildrew 1994). Ezért feltételeztük, 

hogy az abiotikus környezeti tényezők hatása igen eltérő lehet a különböző életmenet 

stratégiákat, biológiai jellemvonásokat használó fajcsoportok között. Munkánk 

eredményeként finom és jellegzetes különbségeket sikerült kimutatni az eltérő biológiai 

jellemvonásokkal rendelkező taxonómiai csoportok (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera: 

EPT és Coleoptera, Heteroptera: ColH) között az abiotikus környezet változatosságára adott 

válaszreakcióik alapján. 

Az élőhelyek geológiai viszonyai hasonló mértékben magyarázták mind az EPT, mind a 

ColH együttesek eloszlási mintázatában rejlő variabilitást. Habár az EPT együttesek 

szerveződésére a finomszemcsés üledékes kőzetnek, míg a ColH együttesek szerveződésére a 

mészköves alapkőzetnek volt szignifikáns hatása. Eredményeinkkel összhangban számos 

korábbi tanulmány kimutatta a vízirovar taxonok paleogeográfiai eredetével szoros 

összefüggésben álló geológiai változatosság jelentős szerepét a fajok recens elterjedési 

mintázatának kialakításában (Sandin & Johnson 2004, Bonada et al. 2005). Jól ismert tény, 

hogy az evolúciós léptékű, történi események jelentős mértékben meghatározzák a recens 

abiotikus környezet tulajdonságait, amelyre a recens fajegyüttesek válaszreakciót mutatnak 

(Townsend & Hildrew 1994, Múrria et al. 2012). Továbbá a geológiai változatosság inkább a 

taxonok filogeográfiai története, mint a biológiai jellemvonásaik közötti különbséggel állhat 

összefüggésben (Archaimbault et al. 2005). 

Jelentős különbségek mutathatóak ki az EPT és a ColH együttesek között a víz kémiai 

karakterének sajátosságaira, a mederszerkezet heterogenitásra, a patakparti vegetáció, a 

hidrológiai és klimatikus viszonyok változatosságára adott válaszreakcióik tekintetében. Az 

EPT együttesek a foszfát-ion, hidrogén-karbonát koncentráció és további egy mikrohabitat-

típus (akal) százalékos gyakoriságának változásával jellemezhető szezonális gradiensre adták 

a legerősebb válaszreakciót. Emellett szignifikáns hatást mutatott számos, a mederszerkezet 

heterogenitását jellemző paraméter (medencék és alámosások százalékos gyakorisága) és a 

közvetlen patakparti vegetáció szerkezete. E tulajdonságok különítették el egymástól a 

zártabb és széles völgytalppal rendelkező, meanderező patakszakaszok (pl. OLV, PETO, 

REKA) EPT együtteseit a nyitottabb, de egyenes lefutású, medermorfológiáját tekintve 
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kevésbé strukturált szakaszokétól (pl. BODA, BICS). A zárt, meanderező patakszakaszokon 

olyan EPT fajok jelentek meg nagy egyedszámban, melyek kedvelik a szakasz 

kanyarulatosságából és medermorfológia változatosságából adódó lassabb folyású vagy 

teljesen állóvizes mikro-élőhelyeket (pl. Potamophylax rotundipennis, Ephemera danica, 

Electogena ujhelyii) (Buffangni et al. 2007, 2009, Graf et al. 2006, 2008, Graf & Schmidt-

Kloiber 2011). Itt, a sűrű partmenti vegetációnak köszönhetően a patakba hulló nagy 

mennyiségű durva szemcsés szerves törmeléket aprítják (Potamophylax rotundipennis) (Graf 

et al. 2002), vagy finom szemcsés szerves törmeléket gyűjtögetnek, szűrnek (Ephemera 

danica, Electogena ujhelyii) (AQEM Consortium 2002). Míg az egyenes lefutású szakaszok 

EPT együtteseinek domináns taxonjainak többsége rheofil (pl. Nemoura marginata fajcsoport, 

Hydropsyche saxonica, H. fulvipes), vagyis a patakok közepes és gyors áramlású szakaszait 

népesítik be (Graf et al. 2006, 2007, 2008, 2009, Graf & Schmidt-Kloiber 2011). 

Eredményeinkkel összhangban számos korábbi tanulmány leírta a mederszerkezet 

heterogenitását jellemző paraméterek és a patakparti vegetáció szerkezetének az EPT 

együttesek szerveződésére gyakorolt jelentős hatását (pl. Hynes 1975, Schmera & Erős 2004, 

Bonada et al. 2005, Hrovat et al. 2009, Skuja & Spuņģis 2010). E lokális, évszakosan változó, 

az élőhely állapotát jellemző tulajdonságok meghatározzák, mind a lárvák, mind a rajzó 

imágók életterének minőségét. Minél változatosabb a mederszerkezet, annál nagyobb 

valószínűséggel tudják az EPT lárvák elkerülni a természetes zavarások hatását (pl. áradások, 

aszályok), mivel a ColH fajokkal szemben csak a víztesten belüli, kis hatótávolságú 

migrációra képesek a sodródás segítségével (Munné & Prat 2011). Míg a változatos közvetlen 

patakparti vegetáció a többségében gyenge repülő imágók számára különböző minőségű 

búvó- és szaporodó helyet biztosít a nyári, esetleges dormancia és a rajzás idején (Hynes 

1975, Williams & Feltmate 1992).  

A ColH együttesek nem mutattak válaszreakciót az abiotikus környezet szezonális 

váltakozására. Az eloszlási mintázatukat legnagyobb mértékben a longitudinális pozíció 

(forrástól vett távolság) határozta meg, továbbá jelentős hatása volt néhány vízkémiai 

paraméternek és a legszárazabb hónap csapadékmennyiségének. E jellemzők alapján a VIZF 

és BODA, kisebb mértékben a BICS patakszakaszok jellemezhetőek a többitől eltérő, sajátos 

ColH együttesekkel. A VIZF szakasz igen közel helyezkedik el a Vízfő-forrás 

barlangkifolyóhoz, miközben patakparti vegetációt többnyire égerligetes társulás alkotja. 

Ennek következtében az élőhely igen speciális abiotikus környezettel jellemezhető: a 

barlangkifolyó hatásaként az év nagy részében, hideg, de állandó vízhőmérséklet, magas 

oldott oxigén koncentráció, míg az égerliget hatására alacsony pH és szerves növényi 
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tápanyagban gazdag környezet jellemzi. Ezek a körülmények ideális élőhelyet biztosítanak 

számos, faanyagot fogyasztó karmosbogár faj (pl. Elmis rioloides, Elmis aenea) (Williams & 

Feltmate 1992, Rios & Bailey 2006). Míg sajátos klimatikus viszonyokkal jellemezhető 

(melegebb, de nyáron csapadékosabb), foszfát-ionban gazdag, lassú folyású BODA és BICS 

szakaszokat a nyáron megjelenő, melegkedvelő taxonok népesítik be (pl. Hydraena fajok, 

Nepa cinerea, Hydrometra stagnorum). Fontos megemlíteni a gázlók gyakoriságának negatív 

hatását a ColH fajok előfordulására. Korábbi munkákkal összhangban eredményeink azt 

mutatták, hogy a ColH taxonok nagyobb faj- és egyedszámban népesítik be a patakok lassabb 

folyású, mélyebb szakaszait, mint a gyors sodrású gázlókat (pl. Bonada et al. 2006). Ezzel 

összefüggésben kimutatták, hogy a ColH fajok igen érzékenyek azon abiotikus tényezőkre, 

amelyek kapcsolatban állnak az oldott oxigén koncentrációval, ilyenek például a gázló-

medence szerkezet, áramlási viszonyok, a víz hőmérséklete, a longitudinális pozíció és a 

klimatikus viszonyok (Bonada et al. 2006, Song et al. 2009). 

A fentebb vázoltak alapján várható volt, hogy jelentős különbségeket találunk az EPT és 

ColH csoportok között a lokális és a regionális környezeti tényezők változatosságára adott 

válaszreakcióik tekintetében is. pRDA elemzés eredménye alapján a lokális környezeti 

variabilitásnak jelentősen nagyobb szerepe volt az EPT (hatótényezők: hidrogén-karbonát-, 

foszfát-ion koncentráció, akal mikrohabitat-típus borítottsága, medencék száma, alámosások 

előfordulása, patakparti cserjés vegetáció borítottsága), mint a ColH együttesek 

(hatótényezők: pH, foszfát-, ammónium-ion koncentráció, gázlók száma, akal mikrohabitat-

típus borítottsága) eloszlási mintázatának kialakításában. A ColH együttesek összetételre 

sokkal nagyobb hatást gyakorolt a regionális, mint a lokális környezeti változatosság. Mind az 

EPT, mind a ColH fajegyüttesek tiszta térbeli strukturáltsága gyenge volt. Érdekes eredmény 

ugyanakkor, hogy a tiszta térbeli változók hatása majdnem kétszer nagyobbnak adódott a 

ColH, mint az EPT együttesek esetén. Mivel a ColH taxonok diszperziós képessége jobb, 

mint az EPT fajoké, ezért kisebb földrajzi lépték mellett is nagyobb térbeli strukturáltságot 

várnánk az EPT, mint a ColH együttesek esetén. A kapott eredmény egyik lehetséges oka, 

hogy a vizsgált patakszakaszok ColH együtteseinek jelentős hányadát gyengén repülő 

taxonok alkotják (pl. Elmidae, Hydraenidae). Elemzések során a nem magyarázott variabilitás 

igen nagynak bizonyult (EPT esetén: 51,2 %, ColH esetén 57,4 %). Ez feltehetően a számos, a 

vizsgálat során nem mért abiotikus és biotikus faktor hatásának köszönhető (Borcard et al. 

1992). 

Nem találtunk jelentős különbségeket az EPT és a ColH együttesek között, ha a térbeli 

faktorok hatását a mikrohabitattól a vízgyűjtő léptékig hierarchikusan beágyazott térbeli 
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skálán vizsgáltuk. Mindkét esetben a mikrohabitat-típusoknak volt a legjelentősebb hatása a 

fajegyüttesek szerveződésére, vagyis eltérő taxonómiai összetételű EPT és ColH együttesek 

népesítik be az egy patakszakaszokon belüli mikrohabitat-típusokat. A DAPC elemzések 

alapján az EPT és ColH együttesek összetételében a legjelentősebb különbség a biotikus és a 

lithal mikrohabitat-típusok között figyelhető meg. Eközben a további két abiotikus, apróbb 

szemcsés mikrohabitat-típus (akal, finomszemcsés üledék) együttesei részben átfedtek 

egymással és a másik két típussal. Kimutattuk ugyan, hogy a mederszerkezet 

változatosságának nagyobb hatása volt az EPT, mint a ColH együttesek mintázatára. Mégis a 

különböző biológiai jellemvonásokkal rendelkező együtteseket összehasonlítva, mindkét 

esetben a patakszakaszon belüli mikrohabitat-típusokhoz való erős kötődés elfedte a nagyobb 

térléptékben ható abiotikus tényezők hatását. A hasonlóság feltehetően annak köszönhető, 

hogy a mindkét csoport meglehetősen diverz a táplálkozásbiológiai csoportjaik tekintetében, 

így az együttesek hasonló különbségeket mutattak a jelentősen eltérő táplálkozási feltételeket 

biztosító mikrohabítat-típusok között. Például a lithal mikrohabitat-típuson mind az EPT , 

mind a ColH együttesek esetén a köveken megtelepedő algákat fogyasztó kaparó (pl. Isoperla 

tripartita álkérész, Hydraena nigrita vízibogár), valamint a hálóját a kövekre rögzítő passzív 

szűrögető (pl. Rhyacophila fasciata tegzes) szervezetek nagy részaránya volt jellemző. 

Továbbá igen jelentős eltérések adódtak a két csoport között a szezonális változásokra 

adott válaszreakcióik tekintetében. A különböző elemzések alapján azt kaptuk, hogy az EPT 

együttesek erős válaszreakciót mutattak a lokális környezeti tényezők szezonális 

variabilitására, és összetételük jelentős évszakos különbséget mutatott a nyári és tavaszi 

minták kivételével. Ennek oka az, hogy az EPT taxonok jelentős része (mi esetünkben pl. 

Electrogena ujhelyii, Nemoura cinerea, Isoperla sp.) kora tavasszal elhagyja a vízi életteret és 

a nyári időszakot az extrém szárazságtól kevésbé veszélyeztettet imágó vagy pete stádiumban 

tölti (Williams & Feltmate 1992). Számos faj imágója dormanciában vészeli át a számára 

kedvezőtlen, száraz periódust. Az őszi minták jelentős elválását pedig a szeptembertől 

decemberig rajzó Chaetopteryx sp. tagjainak kirepülése okozhatta (Nógrádi & Uherkovich 

2002), mely nemzetség domináns tagja volt a vizsgált patakok EPT együtteseinek. 

Ugyanakkor a ColH együttesek nem adtak válaszreakciót az abiotikus környezet szezonális 

váltakozására, és összetételükben sokkal gyengébb különbségek mutathatóak ki az évszakok 

között. Egyedül a nyári minták jelentősebb mértékű elválása figyelhető meg, ami feltehetően 

annak köszönhető, hogy a közeli kiszáradt állóvizekből új taxonok (pl. Hydraena riparia 

complex) érkeznek az patakokba, így megváltozik az ott élő fajegyüttesek faj-abundancia 

viszonya. 
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4. Árvaszúnyogok együttesek és abiotikus környezetük közötti kapcsolatok 

Azt feltételeztük, hogy az árvaszúnyogok a teljes vízirovar együttesekhez hasonlóan 

képesek jól indikálni az abiotikus környezet változatosságát, mivel a legtöbb nemzetségük más 

és más biológiai jellemvonással rendelkezik (Calle-Martínez & Casas 2006, Marziali et al. 

2010, Lencioni et al. 2012, Móra & Szivák 2012). Következésképpen azt vártuk, hogy a 

taxonómiai és a funkcionális összetételük vizsgálatával a különböző abiotikus környezettel 

jellemezhető élőhelyek jól elkülöníthetőek egymástól. Feltevéseink beigazolódtak, igen 

hasonló válaszreakciót kaptunk, mint a korábbi esetben. Mindemellett az árvaszúnyog 

együttesek önálló elemzésével számos, vizsgálataink során korábban nem tapasztalt 

összefüggést sikerült feltárnunk. 

Az árvaszúnyog együttesek taxonómiai szerkezetének eloszlási mintázatát a 

vízirovarokéhoz hasonlóan a patak vízkémiai karaktere, szerves anyaggal való terheltsége, a 

mederszerkezet változatossága, a patakparti, ill völgytalpi fás vegetáció borítottsága és a 

mészköves alapkőzet magyarázta szignifikáns mértékben. Ugyanakkor e hatótényezőkre adott 

válaszreakciók vizsgálata alapján nem figyelhető meg a taxonómiai összetétel szezonális 

változása úgy, mint a teljes vízirovar együttes esetén. Számos korábbi tanulmány kimutatta 

már, hogy a lárvális árvaszúnyog együttesek térbeli mintázata összefüggésbe hozható számos, 

a közvetlen élőhelyet jellemző változóval (pl. vízgyűjtő geológiai viszonyai, a víz 

fizikokémiai karaktere, hidromorfológiai tulajdonságok, patakparti fás borítottság) (pl. 

Townsend et al. 1983, Lencioni & Rossaro 2005, Calle-Martinez & Casas 2006, Puntí et al. 

2009, Lencioni et al. 2011, Raposeiro et al 2011, Rosa et al. 2011). 

A taxonómiai összetétel mintázatára a legnagyobb hatással a nitrit- és nitrát-ion 

koncentráció, a mészköves alapkőzet, illetve patakparti fás vegetáció borítottsága volt. E 

tulajdonságok és az oldott oxigén koncentráció magyarázta BICS szakasz együtteseinek éles 

elkülönülését a többitől. E homokköves alapkőzetű szakaszt az év során változó mértékű, 

magas nitrit-és nitrát-ion koncentráció jellemezte. Továbbá, kora nyáron jelentős mértékű, 

vegyi szennyezés érthette, melyet a mért vízkémiai adataink is megerősítettek. A szennyezést 

követően ősszel az aprító árvaszúnyog taxonok nagy mennyiségben jelentek meg a területen, 

melyek közül a Brillia bifida faj demográfiai robbanását figyeltük meg (Méhes et al. 2012). 

Ez feltehetően annak köszönhető, hogy a nyári időszakban a Brillia bifida egyedei imágó 

vagy pete stádiumban, számos más vízirovar taxonnal szemben túlélték a szennyezést. Majd 

az őszi lombhullást követően jelentős mértékben megnövekedett a táplálékuk mennyisége 

(Graça et al. 2001). Mindemellett, a szakaszról a szennyezést követően teljesen eltűnt 
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Gammarus fossarum bolharák faj még nem tudta az alsóbb szakaszok felől újra kolonizálni az 

érintett területet (terepi megfigyelés, Mauchart 2012). Ennek következtében, az erős 

versenytárs hiányában egy új, táplálékban igen gazdag élőhely nyílt meg az aprító 

árvaszúnyogok számára. Érdekes megfigyelés, hogy e vegyi szennyezésre a vízirovar taxonok 

közül csak az árvaszúnyogok mutattak erős válaszreakciót. Ez feltehetően annak köszönhető, 

hogy a szakaszt benépesítő EPT fajok egyedei (pl. Ephemera danica, Electrogena ujhelyii, 

Amphinemoura standfussi, Isoperla tripartita, Synagapetus moselyi) ezt az időszakot 

ugyancsak imágó vagy pete stádiumban vészelték át, ugyanakkor nem aprító szervezetek. Míg 

a vízibogarak és a poloskák a szennyezést követően rövid időn belül újra benépesítették az 

érintett területet. 

Az árvaszúnyog együttesek funkcionális összetételének eloszlási mintázatát legnagyobb 

mértékben az évi hőingás mértéke és y geo-koordináta (keleti hosszúság) határozta meg. 

Továbbá jelentős hatása volt az élőhelyet övező vegetáció szerkezetének, ill. 

természetességének, a 100 m-es szakaszon található farönkök számának és a finomszemcsés 

üledékes alapkőzetnek. E tényezők a mintavételi helyek földrajzi elhelyezkedésével és az 

élőhelyeik természetességi állapotával összefüggő gradiens mentén változtak, amire a 

funkcionális szerkezet erős válaszreakciót mutatott. A Mecsek ÉK-i régiójában található 

szakaszokat természetes állapotú domboldali vegetáció, változatos mederszerkezet, míg a 

DNy-i régió szakaszait (pl. BICS, BODA, PETO) nagyobb évi hőingás, nyitott, cserjés 

patakparti és degradáltabb domboldali vegetáció jellemezte. Emellett a funkcionális szerkezet 

az oldott oxigén koncentráció változásával jellemezhető szezonális gradiensre gyengébb, de 

kimutatható válaszreakciót adott. Összegezve, az árvaszúnyogok funkcionális szerkezete erős 

válaszreakciót adott az élőhelyeik változó klimatikus és természetességi állapotára, viszont 

nem érzékenyek a patakszakaszok eltérő longitudinális pozíciójára, ahogy azt a teljes 

vízirovar együttesek esetén tapasztaltuk. 

pRDA elemzés eredménye alapján, a vízirovar együttesekhez hasonlóan, a lokális 

környezeti variabilitásnak jelentősen nagyobb szerepe volt a taxonómiai, mint a funkcionális 

szerkezet mintázatának kialakításában. De mindkét esetben a lokális környezeti variabilitás 

hatása (taxonómiai: 47,2 %, ill. funkcionális: 29 % magyarázott variancia) bizonyult 

nagyobbnak a regionálissal (taxonómiai: 7 %, ill. funkcionális: 21,8 % magyarázott variancia) 

szemben. Továbbá a taxonómiai szerkezet nem, míg funkcionális szerkezet elhanyagolható 

mértékű (0,7 %) térbeli strukturáltságot mutatott. A kapott eredmények alapján megállapítható, 

hogy a jó diszperziós képességű árvaszúnyog taxonok a vizsgált kis földrajzi területen belül 

követni tudták az abiotikus környezet változatosságát, amit nem tudtunk megfigyelni a teljes 
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vízirovar együttesek esetén. Vagyis kis térlépték mellett vizsgálódva elsősorban a lokális 

környezethez való adaptációnak van jelentős szerepe fajegyüttesek szerveződésében, ha azok 

diszperziója nem korlátozott a régión belül (Heino & Mykrä 2008). A funkcionális szerkezetre 

a tiszta térbeli változókkal szemben a térben strukturált regionális (4,4 %), illetve regionális és 

lokális tényezők közös (8,9 %) hatása már jelentős mértékűnek bizonyult. Ezek alapján 

megállapítható, hogy kis földrajzi régión belül a lokális környezet változatosságához való 

alkalmazkodás (fajkiválasztódási paradigma, Leibold et al. 2004), a földrajzi és történeti 

kényszerekkel szemben igen fontos szerepet játszott nemcsak a teljes vízirovar, hanem az 

árvaszúnyog együttesek taxonómiai és funkcionális mintázatának kialakulása során is. A 

Mecsekben feltárt mintázattal szemben Heino (2005b) a boreális patakok árvaszúnyog 

együtteseit vizsgálva gyenge kapcsolatot talált a lokális környezeti tényezők és az 

árvaszúnyog együttesek között, így a fajkiválasztódásnak nem tulajdonított jelentős szerepet 

az együttesek eloszlási mintázatának kialakulása során. Habár hozzátette, hogy ez a 

megfigyelés feltehetően az általa vizsgált patakszakaszok hasonló lokális környezetének 

köszönhető. 

A hierarchikusan beágyazott térbeli faktorok közül az árvaszúnyog fajegyüttesek 

taxonómiai szerveződésére a legerősebb hatása a mikrohabitat-típusoknak volt. 

Eredményeinkkel összhangban Lencioni és Rossaro (2005), illetve Rosa és munkatársai 

(2010) kimutatták, hogy a változatos mederszerkezet finomabb léptékű közösségszervező 

hatása képes elfedni a nagyobb térléptékben ható abiotikus tényezőkét. Ugyanakkor a 

funkcionális szerkezet variabilitását a patakszakaszon belüli mikrohabitat-típusok nem 

magyarázták szignifikáns mértékben, hanem a legjelentősebb különbségek az egy vízgyűjtőn 

belüli patakszakaszok együttesei között adódtak. Vagyis az egy patakszakaszokon belüli 

mikrohabitat-típusokat eltérő taxonómiai, míg hasonló funkcionális összetételű árvaszúnyog 

együttesek népesítik be. A DAPC elemzések alapján a taxonómiai összetételben a 

legjelentősebb különbség a lithal és a finomszemcsés mikrohabitat-típusok között figyelhető 

meg. Miközben a további két típus (akal, biotikus) együttesei jelentős mértékben átfedtek 

egymással és a másik két típussal. A kapott mintázat feltehetően annak köszönhető, hogy míg 

a lithal típusban az árvaszúnyogok számára van elegendő szilárd felület, ahol 

megkapaszkodjanak vagy rögzítsék magukat, addig a finomszemcsés üledéket nem a 

felülethez kötődő, hanem a magukat beásó taxonok népesítik be. Ugyanakkor árvaszúnyogok 

esetén az eltérő aljzatot használó fajok hasonló módon táplálkozhatnak (Sæther & Spies 2011), 

és feltehetően ezért nem találtunk különbségeket a mikrohabitat-típusok funkcionális 

összetételében. 
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Az egy vízgyűjtő területen belüli patakszakaszok között szignifikáns különbséget 

mutattunk ki az árvaszúnyog együttesek taxonómiai és funkcionális összetételében is. 

Természetesen a funkcionális szerkezetben az árvaszúnyogok esetén sem vártuk különbséget 

az egy vízgyűjtőn belüli, másodrendű patakszakaszokat benépesítő együttesek funkcionális 

szerkezete között (vö. Vannote et al. 1980). A kapott különbség feltehetően egyrészt a BICS 

szakaszon történt vegyi szennyezés, másrészt a VIZF szakaszra jellemző sajátos abiotikus 

környezet funkcionális szerkezetre gyakorolt hatásának köszönhető. E két mintavételi hely 

jellegzetes és a többitől eltérő funkcionális szerkezete okozza a vízgyűjtő területek közötti 

különbséget is. 

Az évszakok közötti különbségek hasonló mértékben magyarázták az árvaszúnyog 

együttesek taxonómiai és funkcionális összetételében rejlő variabilitást. A DAPC elemzés 

alapján a taxonómiai szerkezetnek egy olyan sajátos szezonális dinamikája figyelhető meg, 

ahol a különböző fenológiájú taxonok folyamatosan váltják egymást az év során. Az egyes 

évszakokra jellemző taxonómiai összetétel között nincs éles szegregáció, mely következtében 

ezt a mintázatot nem tudtuk kimutatni a RDA elemzés során. Az árvaszúnyog együttesek 

funkcionális összetételét vizsgálva csak a kora tavaszi és az őszi minták gyenge elkülönülését 

tudtuk kimutatni, amely az RDA elemzés alapján az oldott oxigén koncentráció változásával 

lehet összefüggésben. 

Láthattuk, hogy az árvaszúnyog együttesek, a teljes makrogerinctelen együttesekhez 

hasonlóan, képesek jól indikálni mind az emberi hatásokat (pl. esetleges vegyi szennyezés), 

mind a természetes abiotikus gradienseket (pl. klimatikus gradiens vagy szezonalitás). Érdekes 

megfigyelés, hogy a Bicsérdi-vízfolyást ért pontszerű vegyi szennyezésre a vízirovarok közül 

csak az árvaszúnyogok mutattak erős válaszreakciót. Munkánkkal szeretnénk felhívni a 

figyelmet arra, hogy az árvaszúnyogok, az EPT együttesekhez hasonlóan jó indikátorai 

élőhelyük ökológiai állapotának, így a monitorozó vizsgálatokba önálló indikátor csoportként 

való bevonásuk időszerű. 

A Mecsekben kis földrajzi régión belül az abiotikus környezet jelentős mértékű és gyors 

változását figyeltük meg, amely gradiensre a patakok vízirovar együttesei erős válaszreakciót 

adtak. Az élőhely közvetlen környezetét leíró lokális paraméterek mellett a klimatikus, 

geológiai viszonyok jelentős mértékű különbséget mutattak a területen, így az ott élő 

együttesek nemcsak a taxonómiai összetételük, hanem biológiai jellemvonásaikon keresztül is 

apadtálódtak. Ennek következtében megfigyelhettük, hogy a funkcionális szerveződésen 

alapuló elemzések a taxonómiaihoz hasonló mértékű információt adtak a biológiai mintázatok 
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és az ökológiai folyamatok közötti kapcsolatokról. Ugyanakkor e patakok felső szakaszai igen 

elszigeteltek lehetnek, és az itt élő fajok jelentős mértékben különbözhetnek diszperziós 

képességükben. Ennek következtében már igen kis térlépték mellett fontos közösség szervező 

hatása lehet a diszperzió limitáltságnak az adaptáció mellett. Munkánkkal szeretnénk felhívni 

a figyelmet arra, hogy a nemcsak népeit, de környezetét tekintve is igen változatos Kárpát-

medencében a sajátos környezeti feltételek mellett szerveződő, patakokat benépesítő vízirovar 

együttesek mintázata és az ökológiai folyamatok közötti kapcsolatok igen eltérőek lehetnek az 

Európa más, például északi területein vizsgált összefüggésekhez képest. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A doktori értekezés fő célkitűzése az élőhelyi heterogenitás által indukált változások 

vizsgálata hegyvidéki patakok vízirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális 

szerkezetében egy kis földrajzi kiterjedésű, de ehhez mérten kiemelten változatos területen, a 

Mecsek hegységben. Kérdésünk volt, hogy a taxonómiai és funkcionális összetétel hasonló 

választ ad-e az abiotikus környezet változatosságára. A teljes vízirovar együttes mellett 

vizsgáltuk a különböző biológiai jellemvonásokat használó fajegyüttesek (EPT, ColH) közötti 

és külön az árvaszúnyogok taxonómiai és funkcionális összetétele közötti különbségeket az 

abiotikus környezet variabilitására adott válaszreakcióik tekintetében. 

A teljes vízirovar fajegyüttes mennyiségi mintavételezését (AQEM protokoll alapján) 

nyolc mecseki patak tíz, másodrendű, természetközeli állapotú szakaszán végeztük. A 

mintavételi helyek abiotikus környezetének megismeréséhez három nagy csoportba (térbeli, 

lokális és regionális) sorolt 79 változót vettünk fel. A vízirovar együttesek funkcionális 

szerkezetét két biológiai jellemvonás csoport (helyváltoztató mozgás, funkcionális 

táplálkozásbiológia) alapján jellemeztük. A kérdéseink megválaszolásához ordinációs és 

többváltozós varianciaelemzésen alapuló eljárásokat használtunk. 

Munkánk eredményeként 39 fajt első alkalommal regisztráltunk a területről, és a 

számos mecseki kisvízfolyásból első ízben szolgáltattunk faunisztikai adatokat. Továbbá 

értékes adatokkal szolgáltunk számos ritka előfordulású, védett vagy veszélyeztetett faj 

(Limnius opacus, Ecdyonurus submontanus, Cordulegaster heros, Chaetopteryx rugulosa 

mecsekensis) hazai előfordulásáról. 

A kis kiterjedésű, de az abiotikus környezetét tekintve igen változatos Mecsek vízirovar 

együtteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezete számos tekintetben különböző 

válaszreakciót mutatott az abiotikus környezeti variabilitásra. Feltételezéseinkkel szemben, a 

funkcionális szerveződésen alapuló elemzések több információt adtak a fajegyüttesek 

összetétele és az abiotikus környezet közötti kapcsolatokról, mint a taxonómiai szerkezeten 

alapulók. A mecseki patakok vízirovar együtteseinek mind taxonómiai, mind funkcionális 

szerkezete kismértékű térbeli strukturáltságot mutatott. A fajegyüttesek szerveződésére a 

legjelentősebb hatása a mikrohabitat-típusoknak volt. A patakszakaszok longitudinális 

pozíciójával és a földrajzi elhelyezkedésükből adódó klimatikus viszonyokkal összefüggésben 

álló abiotikus környezeti gradiens jelentős mértékben magyarázta a fajegyüttesek taxonómiai 

és funkcionális összetételének variabilitását. 

Munkánk eredményeként finom és jellegzetes különbségeket sikerült kimutatni az eltérő 
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biológiai jellemvonásokkal rendelkező taxonómiai csoportok (EPT és ColH) között az 

abiotikus környezet változatosságára adott válaszreakcióik alapján. Az EPT együttesek erős 

válaszreakciót mutattak a lokális környezeti tényezők szezonális variabilitására, és 

összetételük jelentős évszakos különbséget mutatott, míg ezt ColH együttesek esetén nem 

tudtuk kimutatni. Az utóbbi eloszlási mintázatát legnagyobb mértékben a patakszakasz 

longitudinális pozíciója, vízkémiai karakter és klimatikus viszonya határozta meg. Ezzel 

összhangban a lokális környezeti variabilitás az EPT, míg a regionális a ColH együttesek 

eloszlási mintázatát magyarázta jelentősen nagyobb mértékben. Mind az EPT, mind a ColH 

fajegyüttesek tiszta térbeli strukturáltsága gyenge volt. Mindkét esetben a mikrohabitat-

típusoknak volt a legjelentősebb hatása a fajegyüttesek szerveződésére. 

Feltevéseinkkel összhangban kimutattuk, hogy az árvaszúnyog együttesek képesek a 

teljes makrogerinctelen együttesekhez hasonlóan jól indikálni mind az emberi hatásokat (pl. 

esetleges vegyi szennyezés), mind a természetes abiotikus gradienseket (pl. klimatikus 

gradiens vagy szezonalitás). A kis földrajzi régión belül a lokális környezet változatosságához 

való alkalmazkodás, a földrajzi és történeti kényszerekkel szemben jelentős szerepet játszott a 

jó diszperziós képességű árvaszúnyog együttesek taxonómiai és funkcionális mintázatának 

kialakításában. Érdekes megfigyelés, hogy a Bicsérdi-vízfolyást ért pontszerű vegyi 

szennyezésre a vízirovarok közül csak az árvaszúnyogok mutattak erős válaszreakciót.  
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SUMMARY 

The main aim of the doctoral thesis was to explore the highly variable abiotic 

environment induced changes in taxonomic and functional composition of headwater insect 

assemblages within a small and envirnomentally heterogeneous mountain range (Mecsek 

Mountains). We investigated the differences between the taxonomical and the functional 

composition of stream insect communities with respect to their responses to the highly 

variable environment. Besides, we studied the differences between taxa groups having 

different ecological traits (EPT, ColH) and between the taxonomic and functional composition 

of chironomid assemblages regarding their responses to abiotic environmental factors. 

Macroinvertebrate samples were quantitatively collected (based on AQEM protocol) at 

10 locations from eight second-order, near-pristine streams. At each site 79 abiotic 

environmental variables were measured and subsequently divided into three variable groups 

(spatial, local and regional). Two main traits (locomotion types, functional feeding groups) 

were used to characterize the functional composition of insect assemblages. We used 

ordination methods and multivariate variance analysis to fulfill our aims. 

We gave the first occurences of 39 species from the Mecsek Mountains and the first 

faunistical data from several streams. We also provided further faunistical data to several rare, 

protected or vulnerable species (Limnius opacus, Ecdyonurus submontanus, Cordulegaster 

heros, Chaetopteryx rugulosa mecsekensis) from Hungary. 

We found differences between the taxonomic and the functional composition of stream 

insect assemblages regarding their responses to the highly variable environment within a 

small mountain range. In contrast of our hypothesis, functional classification provided more 

insight regarding community–habitat relationships than taxonomic classification. Both 

compositions showed significant, but weak spatial structure within the mountain range. 

Internal microhabitat heterogeneity played a major role in structuring the taxonomic and the 

functional patterns. We found that the abiotic environmental gradient connected to the 

longitudinal position and climatic condition of stream sections could affect the pattern of 

taxonomic and functional composition.  

Fine and distinctive differences could be pointed out by analysing separately the 

assemblages having different ecological traits (EPT, ColH) regarding their responses to 

abiotic environment. The seasonal variability of local environmental variables showed 

significant effect on the EPT, but not on ColH assemblages. The distribution patterns of ColH 

communities were determined by the longitudinal position, the water chemistry and the 
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climate of stream sections. Local environmental variables were more important for EPT than 

ColH structure. While regional environment variables accounted for more variation in ColH 

than in EPT structure. Both assemblages showed weak spatial structure within the mountain 

range. Microhabitat level (microhabitat within streams within catchment) explained the 

highest percentage of variance in the datasets of EPT and ColH composition.  

We highlighted that the taxonomic and functional composition of chironomid larvae 

respond strongly to natural environmental gradients (e.g. climatic gradient, seasonality) and 

human impact similarly to other macroinvertebrate groups. Within small geographical area the 

adaptation to varying local environment could play more important role in structuring the 

taxonomic and the functional composition of chironomid assemblages characterized by good 

dispersal ability than historical contsraints. Among the stream insects only the chironomids 

showed strong response to human impact (e.g. organic pollution) which was observed in the 

Bicsérdi stream. 

 



Irodalomjegyzék 

88 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Abellán P., Sánchez-Fernández D., Velasco J. & Millán A. (2005): Assessing conservation priorities 

for insects: status of water beetles in southeast Spain. Biological Conservation 121: 79–90. 

Allan J.D. & Castillo M.M. (2007): Stream Ecology: structure and function of running waters. 

Springer, Dordrecht, 436 pp. 

Ambrus A., Bánkuti K. & Kovács T. (1992): Adatok a magyarországi Cordulegaster fajok lárváinak 

anatómiájához (Odonata). Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 17: 177–180. 

Anderson M.J. (2001): A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral 

Ecology 26: 32–46. 

Andrikovics S. & Murányi D. (2002): Az álkérészek (Plecoptera) kishatározója. Vízi természet- és 

környezetvédelem 18., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 236 pp. 

Angus R. (1992): Insecta, Coleoptera, Hydrophilidae, Helophoridae. Süsswasserfauna von 

Mitteleuropa 20/10-2, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 144 pp. 

Archaimbault V., Usseglio-Polatera P. & Bossche J-P.V. (2005): Functional differences among 

benthic macroinvertebrate communities in reference streams of same order in a given 

biogeographic area. Hydrobiologia 551: 171–182. 

Armitage P.D. & Cannan C.E. (2000): Annual changes in summer patterns of mesohabitat distribution 

and associated macroinvertebrate assemblages. Hydrological Processes 14: 3161–3179. 

Askew R.R. (2004): The dragonflies of Europe (revised edition). Harley Books, Colchester, 291 pp. 

AQEM Consortium (2002): Manual for the application of the AQEM method. A comprehensive 

method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose 

of the Water Framework Directive. Version 1.0. 

Ádám L. (1996): A Janus Pannonius Múzeum vízibogár gyűjteménye (Coleoptera: Haliplidae, 

Gyrinidae, Dytiscidae, Laccophilidae, Noteridae, Hydroporidae). A Jannus Pannonius Múzeum 

Évkönyve 40: 13–17. 

Bauernfeind E. & Humpesch U.J. (2001): Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: 

Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Naturhistorisches Museum, Wien, 239 pp. 

Benda L., Poff N.L., Miller D., Dunne T., Reeves G., Pess G. & Pollock M. (2004): The network 

dynamics hypothesis: how channel networks structure riverine habitats. BioScience 54: 413–427. 

Benedek P. (1969): Heteroptera VII. Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) XVII./7. 

Akadémiai kiadó, Budapest, 86 pp. 

Boda R., Rozner Gy., Czirok A., Szivák I. & Csabai Z. (2011): New data on the distribution of 

Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in Mecsek mountains and its surroundings. Acta 

Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 26: 21–28. 

Bódis E., Borza P., Potyó I., Puky M., Weiperth A. & Guti G. (2012): Invasive molluscs, crustacean, 

fish and reptile species along the Hungarian Danube stretch and some connected waters. Acta 

Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 58: 29–45. 

Bonada N., Zamora-Munoz C., Rieradevall M. & Prat N. (2005): Ecological and historical filters 

constraining spatial caddisfly distribution in Mediterranean rivers. Freshwater Biology 50: 

781−797. 

Bonada N., Rieradevall M., Prat N. & Resh V.H. (2006): Benthic macroinvertebrate assemblages and 

macrohabitat connectivity in Mediterranean-climate streams of northern California. Journal of the 

North American Benthological Society 25: 32–43. 

Bonada N., Rieradevall M., Dallas H., Davies J., Day J., Figueroa R., Resh V.H. & Prat N. (2008): 

Multi-scale assessment of macroinvertebrate richness and composition in Mediterranean-climate 

rivers. Freshwater Biology 53: 772–788. 

Bonada N., Múrria C., Zamora-Muñoz C., Alami M., Poquet J., Puntí T., Moreno J.L., Bennas N., 

Alba-Tercedor J., Ribera C. & Prat N. (2009): Using community and population approaches to 

understand how contemporary and historical factors have shaped species distribution in river 

ecosystems. Global Ecology and Biogeography 18: 202–213.  

Bonada N., Dolédec S. & Statzner B. (2012): Spatial autocorrelation patterns of stream invertebrates: 

exogenous and endogenous factors. Journal of Biogeography 39: 56–68. 

Borcard D., Legendre P. & Drapeau P. (1992): Partialling out the spatial component of ecological 

variation. Ecology 73: 1045–1055. 



Irodalomjegyzék 

89 

 

Borhidi A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.  

Borhidi A. (2006): Dél-Dunántúl. In: Fekete G. & Varga Z (szerk.): Magyarország tájainak 

növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 371–393. 

Borza P. (2011): Revision of invasion history, distributional patterns, and new records of Corophiidae 

(Crustacea: Amphipoda) in Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 57: 75–

84. 

Brittain J.E. & Saltveit S.J (1996): Plecoptera, Stoneflies. In: Nilsson A.N. (szerk.): Aquatic Insects of 

North Europe. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, pp. 55–75. 

Brooks S.J. & Birks H.J.B. (2000): Chironomid-inferred lateglacial and early-Holocene mean July air 

temperatures for Krakenes Lake, western Norway. Journal of Palaeolimnology 23: 77–89. 

Brooks S.J. & Birks H.J.B. (2001): Chironomid-inferred air temperatures from late-glacial and 

Holocene sites in north-west Europe: Progress and problems. Quaternary Science Reviews 20: 

1723–1741. 

Brooks S.J., Langdon P.G. & Heiri O. (2007): The identification and use of Palaearctic Chironomidae 

larvae in palaeoecology. QRA technical guide no. 10. Quaternary Research Association, London, 

127 pp. 

Brosse S., Arbuckle C.J. & Townsend C.R. (2003): Habitat scale and biodiversity: influence of 

catchment, stream reach and bedform scales on local invertebrate diversity. Biodiversity and 

Conservation 12: 2057–2075. 

Brown B.L. & Swan C.M. (2010): Dendritic network structure constrains metacommunity properties 

in riverine ecosystems. Journal of Animal Ecology 79: 571–580. 

Brown B.L., Swan C.M., Auerbach D.A., Campbell Grant E.H., Hitt N.P., Meloney K.O. & Patrick C. 

(2011): Metacommunity theory as a multispecies, multiscale framework for studying the influence 

of river network structure on riverine communities and ecosystems. Journal of the North 

American Benthological Society 30: 310–327. 

Brunke M., Hoffmann A. & Pusch M. (2001): Use of mesohabitat-specific relationships between flow 

velocity and river discharge to assess invertebrate minimum flow requirements. Regulated Rivers: 

Research & Management 17: 667–676. 

Buffagni A., Armanini D.G., Cazzola M., Alba-Tercedor J., López-Rodríguez M.J., Murphy J., Sandin 

L. & Schmidt-Kloiber A. (2007): Ephemeroptera Indicator Database. Euro-limpacs project, 

Workpackage 7 - Indicators of ecosystem health, Task 4. http://www.freshwaterecology.info. 

Buffagni A., Cazzola M., López-Rodríguez M.J., Alba-Tercedor J. & Armanini D.G. (2009): 

Distribution and Ecological Preferences of European Freshwater Organisms. Volume 3 – 

Ephemeroptera. Schmidt-Kloiber A. & Hering D. (szerk.). Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, 

254 pp. 

Calle-Martínez D. & Casas J.J. (2006): Chironomid species, stream classification, and water-quality 

assessment: the case of 2 Iberian Mediterranean mountain regions. Journal of the North American 

Benthological Society 25: 465–476. 

Chikán G., Chikán G.-né & Kókai A. (1984): A nyugati-Mecsek földtani térképe. Magyar Állami 

Földtani Intézet, Budapest. 

Clenaghan C., Giller P.S., Halloran J.O. & Hernan R. (1998): Stream macroinvertebrates communities 

in a conifer-afforested catchment in Ireland: relationship to physico-chemical and biotic factors. 

Freshwater Biology 40: 175−193. 

Compin A. & Céréghino R. (2007): Spatial patterns of macroinvertebrate functional feeding groups in 

stream in relation to physical variables and land-cover in Southwestern France. Landscape 

Ecology 22: 1215−1225. 

Cranston P.S. (1982): A key to the larvae of the British Orthocladiinae (Chironomidae). Freshwater 

Biological Association, The Ferry House, 152 pp. 

Cranston P.S. (1995): Introduction. In: Armitage P., Cranston P.S. & Pinder L.C.V. (szerk.): The 

Chironomidae. The Biology and Ecology of Nonbiting Midges. Chapman & Hall, London, pp. 1–

7. 

Czirok A., Horvai V. & Gyulavári H. (2009): A makrogerinctelen fauna változása a Völgységi-patak 

hossz-szelvényében egyes biotikus indexek alapján. Acta Biologica Debrecina-Supplementum 

Oecologica Hungarica 20: 27–39. 



Irodalomjegyzék 

90 

 

Csabai Z. (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, 

Noteridae, Gyrinidae). Vízi Természet- és Környezetvédelem 15., Környezetgazdálkodási Intézet, 

Budapest, 277 pp. 

Csabai Z., Gidó Zs. & Szél Gy. (2002): Vízibogarak kishatározója II. (Coleoptera: Georissidae, 

Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae). Vízi Természet- és Környezetvédelem 

16., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 206 pp. 

Dövényi Z. (2010): Magyarország kistájainak katasztere. Második átdolgozott és bővített kiadás. 

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 pp. 

Drake J.A. (1991): Community-assembly mechanics and the structure of an experimental species 

ensemble. The American Naturalist 137: 1–26. 

Eiseler B. (2005): Identification key to the mayfly larvae of the German Highlands and Lowlands. 

Lauterbornia 53: 1–112. 

Eliott J.M. (1996): British Freshwater Megaloptera and Neuroptera: A Key with Ecological Notes. 

Scientific Publications of the Freshwater Biological Association 54: 1–68. 

Erős T., Sály P., Takács P., Specziár A. & Bíró P. (2012): Temporal variability in the spatial and 

environmental determinants of functional metacommunity organization – stream fish in a human-

modified landscape. Freshwater Biology 57: 1914–1928. 

Fausch K.D., Torgersen C.E., Baxter C.V. & Li H.W. (2002): Landscape to riverscape: brindging the 

gap between research and conservation of stream fish. BioScience 52: 483–498. 

Finn D.S. & Poff N.L. (2005): Variability and convergence in benthic communities along the 

longitudinal gradients of four physically similar Rocky Mountain streams. Freshwater Biology 

50: 243–261. 

Finn D.S., Bonada N., Múrria C. & Hughes J.M. (2011): Small but mighty: headwaters are vital to 

stream network biodiversity at two levels of organization. Journal of the North American 

Benthological Society 30: 963–980. 

Fisher S.G. (1997): Creativity, idea generation, and the functional morphology of streams. Journal of 

the North American Benthological Society 16: 305–318. 

Fisher S.G., Grimm N.B., Marti E., Holmes R.M. & Jones J.B. (1998): Material spiraling in stream 

corridors: a telescoping ecosystem model. Ecosystems 1: 19–34. 

Forman R.T.T. (1995): Land mosiacs. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 632 pp. 

Friberg N., Bonada N., Bradley D.C., Dunbar M.J., Edwards F.K., Grey J., Hayes R.B., Hildrew A.G., 

Lamouroux N., Trimmer M. & Woodward G. (2011): Biomonitoring of human impacts in 

freshwater ecosystems: the good, the bad and the ugly. Advances in Ecological Research 44: 1–

68. 

Frissel C.A., Liss W.J., Warren C.E. & Hurley M.D. (1986): A hierarchical framework for stream 

habitat classification – viewing streams in watershed context. Environmental Management 10: 

199–214. 

García-Roger E.M., Sánchez-Montoya M.M., Gómez R., Suárez M.L., Vidal-Abarca M.R., Latron J., 

Rieradevall M. & Prat N. (2011): Do seasonal changes in habitat features influence aquatic 

macroinvertebrate assemblages in perennial versus temporary Mediterranean streams? Aquatic 

Sciences 73: 567–579. 

Gebhardt A. (1967): A Mecsek hegység állatvilágának térbeli elterjedése élőhelyek szerint. Janus 

Pannonius Múzeum Évkönyve 12: 7–14. 

Giller P.S. & Malmqvist B. (1998): Biology of Rivers and Streams. Oxford University Press, Oxford, 

304 pp. 

Gooderham J.P.R., Barmuta L.A. & Davies P.E. (2007): Upstream heterogeneous zones: small stream 

systems structured by a lack of competence? Journal of the North American Benthological Society 

26: 365–374. 

Graf W., Grasser U. & Waringer J. (2002): Trichoptera. In: Moog O. (szerk.): Fauna Aquatica 

Austriaca. Edition 2002. Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Vienna. 

Graf W. & Schmidt-Kloiber A. (2011): Additions to and update of the Trichoptera Indicator 

Database. http://www.freshwaterecology.info, version 5.0. 



Irodalomjegyzék 

91 

 

Graf W., Murphy J., Dahl J., Zamora-Muñoz C., López-Rodríguez M.J. & Schmidt-Kloiber A. (2006): 

Trichoptera Indicator Database. Euro-limpacs project, Workpackage 7 - Indicators of ecosystem 

health, Task 4. http://www.freshwaterecology.info, version 5.0. 

Graf W., Lorenz A.W., Tierno de Figueroa J.M., Lücke S., López-Rodrígue M.J., Murphy J. & 

Schmidt-Kloiber A. (2007): Plecoptera Indicator Database. Euro-limpacs project, Workpackage 

7 - Indicators of ecosystem health, Task 4. http:// www.freshwaterecology.info. 

Graf W., Murphy J., Dahl J., Zamora-Muñoz C. & López-Rodríguez M.J. (2008): Distribution and 

Ecological Preferences of European Freshwater Organisms. Volume 1 – Trichoptera. Schmidt-

Kloiber A. & Hering D. (szerk.). Pensoft Publishers, Sofia, Moscow, 388 pp. 

Graf W., Lorenz A.W., Tierno de Figueroa J.M., Lücke S., López-Rodríguez M.J. & Davies C. (2009): 

Distribution and Ecological Preferences of European Freshwater Organisms. Volume 2 - 

Plecoptera. Schmidt-Kloiber A. & Hering D. Pensoft Publishers, Sofia, Moscow, 262 pp. 

Grant E.H.C., Lowe W.H. & Fagan W.F. (2007): Living in the branches: population dynamics and 

ecological processes in dendritic networks. Ecology Letters 10: 165–175. 

Grant E.H.C., Green L.E. & Lowe W.H. (2009): Salamander occupancy in headwater stream 

networks. Freshwater Biology 54: 1370–1378. 

Graça M.A.S., Ferreira R.C., Coimbra C.N. (2001): Litter processing along a stream gradient: the role 

of invertebrates and decomposers. Journal of the North American Benthological Society 20: 408–

420.  

Grubbs S.A. (2011): Influence of flow permanence on headwater macroinvertabrate communities in a 

Cumberland Plateau watershed, USA. Aquatic Ecology 45: 185–195. 

Hack J.T. (1960): Interpretation of erosional topography in humid temperate region. American Journal 

of Science 258: 80–97. 

Hauer F.R. & Lamberti G.A. (1996): Methods in stream ecology. Academic Press, San Diego, 674 pp. 

Hebauer F. (1989): Polyphaga. Familienreihe Hydrophiloidea (Palpicornia). In: Lohse G. & Lucht 

W.H. (szerk.): Die Käfer Mitteleuropas, 12. Goecke & Evers, Krefeld, pp. 72–92. 

Hebauer F., Bussler H., Heckes U., Hess M., Hofmann G., Schmidl J. & Skale A. (2003): Rote Liste 

gefährdeter Wasserkäfer (Coleoptera aquatica) Bayerns. Schriftenreihe des Bayerisches 

Landesamt für Umweltschutz 166: 112–116. 

Heino J. (2005a): Functional biodiversity of macroinvertebrate assemblages along major ecological 

gradients of boreal headwater streams. Freshwater Biology 50: 1578–1587. 

Heino J. (2005b): Metacommunity patterns of highly diverse stream midges: gradients, chequerboards, 

and nestedness, or is there only randomness? – Ecological Entomology 30: 590–599. 

Heino J. (2011): A macroecological perspective of diversity patterns in the freshwater realm. 

Freshwater Biology 56: 1703–1722. 

Heino J. & Mykrä H. (2008): Control of stream insect assemblages: role of spatial configuration and 

local environmental factors. Ecological Entomology 33: 614–622. 

Heino J., Muotka T. & Paavola R. (2003): Determinants of macroinvertebrate diversity in headwater 

streams: regional and local influences. Journal of Animal Ecology 72: 425–434. 

Heino J., Mykrä H., Kotanen J. & Muotka T. (2007): Ecological filters and variability in stream 

macroinvertebrate communities: do taxonomic and fuctional structure follow the same patch? 

Ecography 30: 217–230. 

Heino J., Bini L.M., Karjalainen S.M., Mykrä H., Soininen J., Vieira L.C.G. & Diniz-Filho J.A.F. 

(2010): Geographical patterns of micro-organismal community structure: are diatoms ubiquitously 

distributed across boreal streams? Oikos 119: 129–137. 

Heiri O., Brooks S.J., Birks H.J.B & Lotter A.F. (2011): A 274-lake calibration data-set and inference 

model for chironomid-based summer air temperature reconstruction in Europe. Quaternary 

Science Reviews 30: 3445–3456. 

Hering D., Moog O., Sandin L. & Verdonschot P.F.M. (2004): Overview and application of the 

AQEM assessment system. Hydrobiologia 516: 1–20. 

Hershey A.E. & Lamberti G.A. (2001): Aquatic insect ecology. In: Thorp J H. & Covich A.P. (szerk.): 

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates. Academic Press, San 

Diego, pp. 733–775. 

Hershey A.E., Pastor J., Peterson B.J. & Kling G.W. (1993): Stable isotopes resolve the drift paradox 

for Baetis mayflies in an Arctic river. Ecology 74: 2315–2325. 



Irodalomjegyzék 

92 

 

Hetényi R., Hámor G., Földi M., Nagy I., Nagy E. & Bilik I. (1982): A keleti-Mecsek földtani térképe. 

Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 

Hijmans R.J., Cameron S.E., Parra J.L., Jones P.G. & Jarvis A. (2005): Very high resolution 

interpolated climate surfaces for global land areas. International Iournal of Climatology 25: 

1965–1978. 

Hildrew A.G. & Edington J.M. (1979): Factors facilitating the coexistence of hydropsychid caddis 

larvae (Trichoptera) in the same river system. Journal of Animal Ecology 48: 557–576. 

Hoeinghaus D.J., Winemiller K.O. & Agostinho A.A. (2007a): Landscape-scale hydrologic 

characteristics differentiate patterns of carbon flow in large-river food webs. Ecosystems 10: 

1019–1033. 

Hoeinghaus D.J., Winemiller K.O. & Birnbaum J.S. (2007b): Local and regional determinants of 

stream fish assemblage structure: inferences based on taxonomic vs. functional groups. Journal of 

Biogeography 34: 324–338. 

Hoffsten P.O. (2004): Site-occupancy in relation to flight morphology in caddisflies. Freshwater 

Biology 49: 810–817. 

Holyoak M., Leibold M.A., Mouquet N., Holt R.D. & Hoopes M.F. (2005a): Metacommunities: a 

framework for large-scale community ecology. In: Holyoak M., Leibold M.A. & Holt R.D. 

(szerk.): Metacommunities: spatial dynamics and ecological communities. University of Chicago 

Press, Chicago, Illinois, pp. 1–31. 

Holyoak M., Leibold M.A. & Holt R.D. (2005b): Metacommunities: spatial dynamics and ecological 

communities. University of Chicago Press, Chicago, Illinois. 

Horton R.E. (1945): Erosional development of stream and their drainage basins: Hydrophysical 

approach to quantitative morphology. Geological Society of America Bulletin 56: 275–370. 

Horvatovich S. (1982): Hazánk faunájára új és ritka bogárfajok a Dél- és Nyugat – Dunántúlról IV. 

(Coleoptera). A Jannus Pannonius Múzeum Évkönyve 26: 20–32. 

Hrovat M., Urbanic G. & Sivec I. (2009): Community structure and distribution of Ephemeroptera and 

Plecoptera larvae in lowland karst rivers in Slovenia. Aquatic Insects 31: 343–357. 

Hughes R.M. & Omernik J.M. (1983): An alternative for characterizing stream size. In: Fontaine T.D. 

& Bartell S.M. (szerk.): Dynamics of lotic ecosystems. Ann Arbor Science Publishers, Ann 

Arbor, Michigan, pp. 87–101. 

Hynes H.B.N. (1975): Elgardo Baldi Memorial Lecture, The stream and its valley. Verhandlungen 

Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 19: 1–15. 

Ivol J.M., Guinand B., Richoux P. & Tachet H. (1997): Longitudinal changes in Trichoptera and 

Coleoptera assemblages and environmental conditions in the Loire River (France). Archiv für 

Hydrobiologie 138: 525–557. 

Janecek B.F.R. (1998): Diptera: Chironomidae (Zuckmücken). Bestimmung von 4. Larvenstadien 

mitteleuropäischer Gattungen und österreichischer Arten. In: Fauna Aquatica Austriaca V.. 

Kursmaterial, Universität für Bodenkultur, Abteilung Hydrobiologie, Wien, pp. 1–117. 

Jáimez-Cuéllar P., Vivas S., Bonada N., Robles S., Mellado A., Álvarez M., Avilés J., Casas J., Ortega 

M., Pardo I., Prat N., Rieradevall M., Sáinz-Cantero C., Sánchez-Ortega A., Suárez M.L., Toro 

M., Vidal-Abarca M.R., Zamora-Muñoz C. & Alba-Tercedor J. (2002): Protocolo GUADALMED 

(PRECE). Limnetica 21: 187–204. 

Jäch M.A. (1995): The Hydraena (Haenydra) gracilis Germar species complex (Insecta: Coleoptera: 

Hydraenidae). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 97B: 177–190. 

Jäch M.A. (1998): 7. Familie: Hydraenidae. In: Lohse G.A. & Klausnitzer B. (szerk.): Die Käfer 

Mitteleuropas 15 (4th suppl.). Goecke & Evers, Krefeld, pp. 83–97. 

Jäch M.A., Kodada J., Moog O., Paill W. & Schödl S. (1995): Coleoptera. In: Moog O. 

(szerk.): Fauna Aquatica Austriaca. Edition 1995, 2002. Wasserwirtschaftskataster, 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Vienna. 

Jäch M.A., Dietrich F. & Raunig B. (2005): Rote Liste der Zwergwasserkäfer (Hydraenidae) und 

Krallenkäfer (Elmidae) Österreichs (Insecta: Coleoptera). In: Zulka K.P. (szerk.): Rote Listen 

gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalyse, Handlungsbedarf. Part 1: 

Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzfl ügler, Schnabelfl iegen, Tagfalter (Grüne 

Reihe des Lebensministeriums, Volume 14/1). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wirtschaft, Wien, pp. 211–284. 



Irodalomjegyzék 

93 

 

Jeong K.S., Hong D.G., Byeon M.S., Jeong J.C. & Kim K.G. (2010): Stream modification patterns in 

a river basin: Field survey and self-organizing map (SOM) application. Ecological Informatics 5: 

293–303 

Johnson L.B. & Host G.E. (2010): Recent developments in landscape approaches for the study of 

aquatic ecosystems. Journal of the North American Benthological Society 29: 41–67. 

Jombart T., Devillard S. & Balloux F. (2010): Discriminant analysis of principal components: a new 

method for the analysis of genetically structured populations. BMC Genetincs 11: 94. 

Jun Y.C., Kim N.Y., Kwon S.J., Han S.C., Hwang I.C., Park J.H., Won D.H., Byun M.S., Kong H.Y., 

Lee J.E. & Hwang S.J. (2011): Effects of land use on benthic macroinvertebrate communities: 

Comparison of two mountain streams in Korea. Annales de Limnologie - International Journal of 

Limnology 47: S35–S49. 

Junk W.J., Bayley P.B. & Sparks R.E. (1989): The flood pulse concept in river-floodplain system. 

Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences 106: 110–127. 

Kálmán Z., Soós N., Kovács T.Z., Szappanos D., Horváth O., Szivák I. & Csabai Z. (2010): 

Vízibogarak és vízipoloskák faunisztikai adatai mecseki vízterekből. Hidrológiai Közlöny 90: 50–

52. 

Klecka J. & Boukal D.S. (2011): Lazy ecologist’s guide to water beetle diversity: Which sampling 

methods are the best? Ecological Indicators 11: 500–508. 

Kriska Gy. (2008): Édesvízi gerinctelen állatok. Határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 367 

pp. 

Krno I. (2004): Nemouridae (Plecoptera) of Slovakia: autecology and distribution, morphology of 

nymphs. Entomological Problems 34: 125–138. 

Kubisz D., Kuśka A. & Pawłowski J. (1998): Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska. 

[Red List of Upper Silesian beetles (Coleoptera)]. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 

Śląska. Raporty Opinie, Katowice, 3: 8–68. 

Lampert W. & Sommer U. (2007): Limnoecology. Oxford University Press, New York, 324 pp. 

LeCraw R. & Mackereth R. (2010): Sources of small-scale variation in the invertebrate communities 

of headwater streams. Freshwater Biology 55: 1219–1233. 

Legendre P. & Gallagher D. (2001): Ecologically meaningful transformations for ordination of species 

data. Oecologia 129: 271–280. 

Leibold M.A., Holyoak M., Mouquet N., Amarasekare P., Chase J.M., Hoopes M.F., Holt R.D., 

Shurin J.B., Law R., Tilman D., Loreau M. & Gonzalez A. (2004): The metacommunity concept: 

a framework for multiscale community ecology. Ecology Letters 7: 601–613. 

Lencioni V. & Rossaro B. (2005): Microdistribution of chironomids (Diptera: Chironomidae) in 

Alpine streams: an autoecological perspective. Hydrobiologia 533: 61–76. 

Lencioni V., Maiolini B., Marziali L., Lek S. & Rossaro B. (2007): Macroinvertabrate assembalges in 

glacial stream systems: A comparison of linear multivariate methods with artifical neural 

networks. Ecological Modelling 203: 119–131. 

Lencioni V., Marziali L. & Rossaro B. (2011): Diversity and distribution of chironomids (Diptera: 

Chironommidae) in pristine Alpine and pre-Alpine springs (Northern Italy). Journal of Limnology 

70: 106–121. 

Lencioni V., Marziali L. & Rossaro B. (2012): Chironomids as bioindicators of environmental quality 

in mountain springs. Freshwater Science 31: 525–541. 

Leopold L.B., Wolman M.G. & Miller J.P. (1964): Fluvial processes in geomorphology. W. H. 

Freeman and Co., San Francisco, California, 522 pp. 

Lindegaard C. & Brodersen K. (1995): Distribution of Chironomidae (Diptera) in River contimuun. 

In: Cranston P.C. (szerk.): Chironomids from Gene to Ecosysteme. CSIRO, Australia, pp. 257–

271. 

Liu Q. & Bråkenhielm S. (1995): A statistical approach to decompose ecological variation. Water, Air 

and Soil Pollution 85: 1587–1592. 

Lohse G.A. (1971): 7. Familie: Hydraenidae. In: Freude H., Harde K.W. & Lohse G.A. (szerk.): Die 

Käfer Mitteleuropas 3. Goecke & Evers, Krefeld, pp. 95–125. 

Lotter A.F., Birks H.J.B., Hofmann W. & Marchetto A. (1997): Modern diatom, Cladocera, 

chironomid, and hrysophyte cyst assemblages as quantitative indicators for the reconstruction of 

past environmental conditions in the Alps. I. Climate. Journal of Paleolimnology 18: 395–420. 



Irodalomjegyzék 

94 

 

MacArthur R.H. & Wilson E.O. (1967): The theory of island biogeography. Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 203 pp. 

Mackay R.J. (1992): Colonization by lotic macroinvertebrates: a review of processes and patterns. 

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 49: 617–628. 

Malicky H., Krušnik C., Moretti G. & Nógrádi S. (1986): Ein Beitrag zur Kenntnis der Chaetopteryx 

rugulosa Kolenati, 1848–Gruppe (Trichoptera, Limnephilidae). Entomofauna, Zeitschrift für 

Entomologie 7: 1–27. 

Malmqvist B. & Hoffsten P.O. (2000): Macroinvertebrate taxonomic richness, community structure 

and nestedness in Swedish streams. Archiv für Hydrobiologie 150: 29–54. 

Marziali L., Armanini D.G., Cazzola M., Erba S., Toppi E., Buffagni A. & Rossaro B. (2010): 

Responses of Chironomid larvae (insecta, Diptera) to ecological quality in Mediterranean river 

mesohabitats (South Italy). River Research and Applications 26: 1036–1051. 

Mauchart P. (2012): Felemáslábú rákok (Crustacea, Amphipoda) habitat preferenciájának és biotikus 

interakcióinak vizsgálata mecseki vízterekben. Diplomadolgozat, Pécs, pp. 38. 

Mauchart P., Méhes N., Deák Cs., Móra A., Szivák I. & Csabai Z. (2010): Kérészek, álkérészek és 

tegzesek faunisztikai adatai a mecseki vízterekből. Hidrológiai Közlöny 90: 100–102. 

McArdle B.H. & Anderson M.J. (2001): Fitting multivariate models to community data: A comment 

on distance-based redundancy analysis. Ecology 82: 290–297. 

McArthur J.V., Leff L.G. & Smith M.H. (1992): Genetic diversity of bacteria along a stream 

continuum. Journal of the North American Benthological Society 11: 269–277. 

McTammy M.E., Webster J.R., Benfield E.F. & Neatrour M.A. (2003): Longitudinal patterns of 

metabolism in a southern Appalachian river. Journal of the North American Benthological Society 

22: 359–370. 

Melles S.J., Jones N.E. & Schmidt B. (2012): Review of theoretical developments in stream ecology 

and their infulence on stream classification and conservation planning. Freshwater Biology 57: 

415–434. 

Melo A.S. & Froehlich C.G. (2001): Macroinvertebrates in neotropical streams: richness patterns 

along a catchment and assemblage structure between 2 seasons. Journal of the North American 

Benthological Society 20: 1–16. 

Menge B.A. & Sutherland J.P. (1987): Community regulation: variation in disturbance, competition, 

and predation in relation to environmental stress and recruitment. American Naturalist 130: 730–

757. 

Mertes L.A.K. (2000): Inundation hydrology. In: Wohl E.E. (szerk.): Inland flood hazards. Cambridge 

University Press, Cambridge, UK. pp 145–166. 

Meyer A. (2011): King Midas and his many extremely young children: Studies on speciation in crater 

lake cichlid fishes in Nicaragua. In: Losos L. (szerk.): In the light of evolution: Essays from the 

laboratory and the field. Roberts & Co. Publishers. Greenwood Village, pp. 257–276. 

Méhes N., Szivák I., Csabai Z. & Móra A. (2012): Contribution to the Chironomidae (Diptera) fauna 

of the Mecsek mountains. Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 28: 

121–128. 

Molnár Zs., Bartha S., Seregélyes T., Illyés E., Botta-Dukát Z., Tímár G., Horváth F., Révész A., Kun 

A., Bölöni J., Biró M., Bodonczi L., Deák J.Á., Fogarasi P., Horváth A., Isépy I., Karas L., 

Kecskés F., Molnár Cs., Ortmann-Ajkai A. & Rév Sz. (2007): A grid-based, satellite-image 

supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotinica 42: 225–247. 

Molnár Zs. & Horváth F. (2008): Natural vegetation based landscape indicators for Hungary I.: 

Critical review and the basic „MÉTA” indicators. Tájökológiai Lapok 6: 61–75. 

Moog O. (2002): Fauna Aquatica Austriaca. Edition 2002. Wasserwirtschaftskataster, 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Vienna. 

Móra A. & Szivák I. (2012): Spatial distribution and diversity of chironomid assemblages in a small 

hilly stream (Diptera: Chironomidae). Aquatic Insects 34: 127–138. 

Móra A., Csépes E., Tóth M. & Dévai Gy. (2008): Spatio-temporal variations of macroinvertebrate 

community in the Tisza River (NE Hungary). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 

54: 181–190. 

Mulholland P.J. & Webster J.R. (2010): Nutrient dynamics in streams and the role of J-NABS. 

Journal of the North American Benthological Society 29: 100–117. 



Irodalomjegyzék 

95 

 

Munné A. & Prat N. (2011): Effects of Mediterranean climate annual variability on stream biological 

quality assessment using macroinvertebrate communities. Ecological Indicators 11: 651–662. 

Múrria C., Bonada N., Ribera C. & Prat N. (2010): Homage to the Virgin of Ecology, or why an 

aquatic insect unadapted to desiccation may maintain populations in very small, temporary 

Mediterranean streams. Hydrobiologia 653: 179–190. 

Múrria C., Bonada N., Arnedo M.A., Zamora-Muñoz C., Vogler A.P. & Prat N. (2012): Phylogenetic 

and ecological structure of Mediterranean caddisfly communities at various spatio-temporal 

scales. Journal of Biogeography 39: 1621–1632. 

Mykrä H., Heino J. & Muotka T. (2007): Scale-related patterns in the spatial and environmental 

components of stream macroinvertebrate assemblage variation. Global Ecology and 

Biogeography 16: 149–159. 

Naiman R.J., DéCamps H., Pastor J. & Johnston C.A. (1988): The potential importance of boundaries 

of fluvial ecosystems. Journal of the North American Benthological Society 7: 289–306. 

Nosil P. (2012): Ecological Speciation. Oxford University Press, Oxford, 304 pp. 

Nógrádi S. & Uherkovich Á. (2002): Magyarország tegzesei (Trichoptera). Dunántúli Dolgozatok, 

Természettudományi Sorozat 11: 1–386. 

Økland R.H. & Eilertsen O. (1994): Canonical correspondence analysis with variation partitioning: 

some comments and application. Journal of Vegetation Science 5: 117–126. 

Oksanen J. (2011): Multivariate Analysis of Ecological Communities in R: vegan tutorial. R 

Documentation, R Foundation for Statistical Computing. http://www.R-project.org. 

Olmi M. (1976): Coleoptera: Dryopidae, Elminthidae. Fauna d'Italia. Vol. XII. Calderini, Bologna, 

280 pp. 

Orendt C. (2000): The chironomid communities of woodland springs and spring brooks, severely 

endangered and impacted ecosystems in a lowland region of eastern Germany (Diptera: 

Chironomidae). Journal of Insect Conservation 4: 79–91. 

Paavola R., Muotka T., Virtanen R., Heino J. & Kreivi P. (2003): Are biological classifications of 

headwater streams concordant across multiple taxonomic groups? Freshwater Biology 48: 1912–

1923. 

Pace G., Andreani P., Barile M., Buffagni A., Erba S., Mancini L. & Belfiore C. (2011): 

Macroinvertabrate assemblages at mesohabitat scale in small sized volcanic siliceous streams of 

Central Iltaly (Mediterranean Ecoregion). Ecological Indicators 11: 688–696. 

Park Y.S., Céréghino R., Compin A. & Lek S. (2003): Applications of artifical neaural networks for 

patterning and predicting insect species richness in running waters. Ecological Modelling 160: 

265−280. 

Pastuchová Z., Lehotský M. & Grešková A. (2008): Influence of morphohydraulic habitat structure on 

invertebrate communities (Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera). Biologia 63: 720–729.  

Pedersen M.L. & Friberg N. (2007): Two lowland stream riffles – linkages between physical habitats 

and macroinvertebrates across multiple spatial scales. Aquatic Ecology 41: 475–490. 

Petts G.E. (2000): A perspective on the abiotic processes sustaining the ecological integrity of running 

waters. Hydrobiologia 422: 15–27. 

Pinder L.C.V. (1995): The habitats of chironomid larvae. In: Armitage P., Cranston P.S. & Pinder 

L.C.V. (szerk.): The Chironomidae. The Biology and Ecology of Non-biting Midges. Chapman & 

Hall, London, pp. 107–135. 

Poff N.L. (1997): Landscape filters and species traits: towards mechanistic understanding and 

prediction in stream ecology. Journal of North American Benthological Society 16: 391–409. 

Poff N.L. & Ward J.V. (1990): Physical habitat template of lotic system: recovery in the context of 

historical pattern of spatiotemporal heterogeneity. Environmental Management 14: 629–645. 

Poff N.L., Allan J.D., Bain M.B., Karr J.R., Prestegaard K.L., Richter B.D., Sparks R.E. & Stromberg 

J.C. (1997): The natural flow regime: a paradigm for river conservation and restoration. 

BioScience 47: 769–784. 

Poole G.C. (2002): Fluvial landscape ecology: Addressing uniqueness within the river discontinuum. 

Freshwater Biology 47: 641–660. 

Poole G.C. (2010): Stream hydrogeomorphology as a physical science basis for advances in stream 

ecology. Journal of North American Benthological Society 29: 12–25. 

http://www.r-project.org/


Irodalomjegyzék 

96 

 

Pringle C. (2003): What is hydrologic connectivity and why is it ecologically important? Hydrological 

Processes 17: 2685–2689. 

Puntí T., Rieradevall M. & Prat N. (2007): Chironomidae assembalges in reference condition 

Mediterranean streams: environmental factors, seasonal variablilty, and ecotypes. Fundamental 

and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie 170: 149–165. 

Puntí T., Rieradevall M. & Prat N. (2009): Environmental factors, spatial variation, and specific 

requirements of Chironomidae in Mediterranean reference streams. Journal of North American 

Benthological Society 28: 247–265. 

Rao C.R. (1995): A review of canonical coordinates and an alternative to correspondence analysis 

using Hellinger distance. Qüestiió 19: 23–63. 

Raposeiro P.M., Costa A.C. & Hughes S.J. (2011): Environmental factors – spatial and temporal 

variation of chironomid communities in oceanic island streams (Azores archipelago). Annales de 

Limnologie - International Journal of Limnology 47: 325–338. 

R Development Core Team (2011): R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org. 

Rice S.P., Greenwood M.T. & Joyce C.B. (2001): Tributaries, sediment sources, and the longitudinal 

organisation of macroinvertebrate fauna along river systems. Canadian Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences 58: 824–840. 

Richards C., Haro R.J., Johnson L.B. & Host G.E. (1997): Catchment and reach-scale properties as 

indicator of macroinvertebrate species traits. Freshwater Biology 37: 219–230. 

Rios S.L. & Bailey R.C. (2006): Relationship between riparian vegetation and stream benthic 

communities at three spatial scales. Hydrobiologia 553: 153–160. 

Rosa B.F.J.V., Oliveira V.C. & Alves R.G. (2011): Structure and spatial distribution of the 

Chironomidae community in mesohabitats in a first order stream at the Poço D’Anta Municipal 

Biological Reserve in Brazil. Journal of Insect Science 11: 36. 

Rosenberg D.M. & Resh V.H. (1993): Biomonitoring and benthic macroinvertebrates. 

Chapman&Hall, London, 488pp. 

Rozner Gy., Ferincz Á. & Miókovics E. (2012): Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a 

kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban. 

Természetvédelmi Közlemények 18: 447–455. 

Sandin L. (2003): Benthic macroinverebtares in Swedish streams: community structure, taxon 

richness, and environmental relations. Ecography 26: 269–282. 

Sandin L. & Jonhson R.K. (2004): Local, landscape and regional factors structuring benthic 

macroinvertebrate assemblages in Swedish streams. Landscape Ecology 19: 501–514. 

Savage A.A. (1989): Adults of the British aquatic Hemiptera Heteroptera: a key with ecological notes. 

Scientific publications of the Freshwater Biological Association 50: 1–173. 

Sæther O.A., Ashe P. & Murray D.A. (2000): A.6. Family Chironomidae. In: Papp L. & Darvas B. 

(szerk.): Contribution to a manual of Palaearctic Diptera. Appendix. Science Herald, Budapest, 

pp. 113–334. 

Sæther O.A. & Spies M. (2010): Fauna Europaea: Chironomidae. In: Beuk P. & Pape T. (szerk.): 

Fauna Europaea: Diptera, Nematocera. Fauna Europaea version 2.4. http://www.faunaeur.org  

Schmedtje U. & Colling M. (1996): Ökologische Typisierung der aquatischen Makrofauna. 

Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft 4: 96. 

Schmera D. & Erős T. (2004): Effect of riverbed morphology, stream order and season on the 

structural and functional attributes of caddisfly assemblages (Insecta: Trichoptera). Annales de 

Limnologie - International Journal of Limnology 40: 193–200. 

Skoulikidis N.T., Karaouzas I. & Gritzalis K.C. (2009): Identifying key environmental variables 

structuring benthic fauna for establishing abiotic typology for Greek running waters. Limnologica 

39: 56–66. 

Skuja A. & Spuņģis V. (2010): Influence of environmental factors on the distribution of caddisfly 

(Trichoptera) communities in medium-sized lowland streams in Latvia. Estonian Journal of 

Ecology 59: 197−215. 

Snelder T.H., Cattaneo F., Suren A.M. & Biggs B.J.E. (2004): Is the river environment classification 

an improved landscapescale classification of rivers? Journal of the North American Benthological 

Society 23: 580–598. 



Irodalomjegyzék 

97 

 

Song M.Y., Leprieur F., Thomas A., Lek-Ang S., Chon T.S. & Lek S. (2009): Impact of agricultural 

land use on aquatic insect assemblages in the Garonne river catchment (SW France). Aquatic 

Ecology 43: 999−1009. 

Soós Á. (1963): Heteroptera VIII. Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) XVII./8. Akadémiai 

kiadó, Budapest, 49 pp. 

Southwood T.R.E. (1977): Habitat, the templet for ecological strategies? Journal of Animal Ecology 

46: 337–365. 

Southwood T.R.E. (1988): Tactics, strategies and templets. Oikos 52: 3–18. 

Statzner B. & Resh V.H. (1993): Multiple-site and multiple-year analyses of stream insect emergence: 

a test of ecological theory. Oecologia 96: 65–79. 

Statzner B., Resh V.H. & Dolédec S. (1994): Ecology of the upper Rhône river: a test of habitat 

templet theories. Freshwater Biolology 31: 253–554. 

Statzner B., Bis B., Dolédec S. & Usseglio-Polatera P. (2001): Perspectives for biomonitoring at large 

spatial scales: a unified measure for the functional composition of invertebrate communities in 

European running waters. Basic and Applied Ecology 2: 73–85. 

Steinmann H. (1964): Szitakötőlárvák - Larvae Odonatorum. Magyarország Állatvilága (Fauna 

Hungariae) V/7. Akadémiai kiadó, Budapest, 49 pp. 

Strahler A.N. (1957): Quantitative analysis of watershed geomorphology. Transactions of the 

American Geophysical Union 38: 913–920. 

Szentesi Á. & Török J. (2003): Állatökológia. Kovásznai Kiadó, Budapest, 364 pp. 

Szivák I., Móra A., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N., Boda R., Kovács T.Z., Sály P., Takács P., Csabai 

Z., Erős T. & Bíró P. (2010a): Makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetek térbeli előfordulási 

sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén, 

Hidrológiai Közlöny 90: 139−141. 

Szivák I., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N., Mauchart P., Lőkkös A., Rozner Gy., Móra A. & Csabai Z. 

(2010b): Contribution to the aquatic macroinvertebrate fauna of the Mountains Mecsek with the 

first record of Limnius opacus P.J.W. Müller, 1806 in Hungary. Acta Biologica Debrecina-

Supplementum Oecologica Hungarica 21: 197–222. 

ter Braak C.J.F. & Smilauer P. (2002): CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows 

User’s guide: Software for Canonical Community Ordination (ver. 4.5). Biometris, Wageningen, 

Ceské Budejovice. 499 pp. 

Tóth M., Magyari E.K., Brooks S.J., Braun M., Buczkó K., Bálint M. & Heiri O (2012): A 

chironomid-based reconstruction of late glacial summer temperatures in the southern Carpathians 

(Romania): Quaternary Research 77: 122–131. 

Townsend C.R. (1989): The patch dynamics concept of stream community ecology. Journal of the 

North American Benthological Society 8: 36–50. 

Townsend C.R. (1996): Concepts in river ecology: pattern and process in the catchment hierarchy. 

Archiv für Hydrobiologie Supplement 113: 3–21. 

Townsend C.R. & Hildrew A.C. (1994): Species traits in relation to a habitat templet for river system. 

Freshwater Biology 31: 265–275. 

Townsend C.R., Hildrew A.G. & Francis J. (1983): Community structure in some southern English 

streams: the influence of physicochemical factors. Freshwater Biology 13: 521–544. 

Townsend C.R., Dolédec S. & Scarsbrook M.R. (1997): Species traits in relation to temporal and 

spatial heterogeneity in streams: a test of habitat templet theory. Freshwater Biology 37: 367–387. 

Uherkovich Á. & Nógrádi S. (2006): Caddisflies (Trichoptera) of the mountains Mecsek, South 

Hungary. Natura Somogyiensis 9: 289–304. 

Urban M.C. (2004): Disturbance heterogeneity determines freshwater metacommunity structure. 

Ecology 85: 2971–2978. 

Vannote R.L., Minschall G.W., Cummins K.W., Sedell J.R. & Cushing C.E. (1980): The river 

continuum consept. Canadian Journal of Fishery and Aquatic Sciences 37: 130–137. 

Vallenduuk H.J. & Moller Pillot H.K.M. (2007): Chironomidae larvae. General ecology and 

Tanypodinae. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, 144 pp. 

Verberk W.C.E.P., Siepel H & Esselink H. (2008): Life-history strategies in freshwater 

macroinvertebrates. Freshwater Biology 53: 1722–1738. 



Irodalomjegyzék 

98 

 

Víz Keretirányelv (2000): Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK Irányelve 

az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén. Európai 

Unió, Luxemburg PE-CONS 3639/1/00 REV 1. 

Wallace I.D., Wallace B. & Philipson G.N. (1990): A key to the case bearing caddis larvae of Britain 

and Ireland. Scientific Publications of the Freshwater Biological Association 51: 1–237. 

Walker I.R. & Mathewes R.W. (1987): Chironomidae (Diptera) and postglacial climate at Marion 

Lake, British Columbia, Canada. Quaternary Research 27: 89–102. 

Walker I.R., Levesque A.J., Cwynar L.C., Lotter A.F. (1997): An expanded surface-water 

palaeotemperature inference model for use with fossil midges from eastern Canada. Journal of 

Paleolimnology 18: 165–178. 

Ward J.V. (1989): The four-dimensional nature of lotic ecosystems. Journal of the North American 

Benthological Society 8: 2–8. 

Ward J.V. (1997): An expansive perspective of riverine landscapes: pattern and process across scales. 

GAIA. Ecological Perspectives for Science and Society 6: 52–60. 

Ward J.V. & Stanford J.A. (1983): Serial discontinuity concept of lotic ecosystems. In Fontaine T.D. & 

Bartell S.M. (szerk.): Dynamics of lotic systems. Ann Arbor Science, Ann Arbor, Michigan, pp. 

29–42. 

Waringer J. & Graf W. (1997): Atlas der österreichischen Köcherfliegenlarven: unter Einschluss der 

angrenzenden Gebiete. Facultas-Universitätsverlag, Wien, 286 pp.  

Webster J.R. & Patten B.C. (1979): Effects of watershed perturbation on stream potassium and 

calcium dynamics. Ecological Monographs 49: 51–72. 

Wetzel R.G. (2001): Limnology. Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego, 1006 pp. 

Wiberg-Larsen P., Brodersen K.P., Birkholm S., Gron P.N. & Skriver J. (2000): Species richness and 

assemblages structure of Trichoptera in Danish streams. Freshwater Biology 43: 633–647.  

Wiederholm T. (1983): Chironomidae of the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part 1. Larvae. 

Scandinavian Entomology Supplement 19: 1–457. 

Wiens J.A. (2002): Riverine landscapes: taking landscape ecology into the water. Freshwater Biology 

47: 501–515. 

Williams D.D. (1996): Environmental constraints in temporary fresh waters and their consequences 

for the insect fauna. Journal of the North American Benthological Society 15: 634–650. 

Williams D.D. & Feltmate B.W. (1992): Aquatic Insects. Wallingford: C A B International, 358 pp. 

Winemiller K.O., Flecker A.S. & Hoeinghaus D.J. (2010): Patch dynamics and environmental 

heterogeneity in lotic ecosystems. Journal of the North American Benthological Society 29: 84–

99. 

Wu J.G. & David J.L. (2002): A spatially explicit hierarchical approach to modeling complex 

ecological systems: theory and applications. Ecological Modelling 153: 7–26. 

Zwick P. (2004): Key to the West Palearctic genera of stoneflies (Plecoptera) in the larval stage. 

Limnologica 34: 315–348. 



Publikációs jegyzék 

99 

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 

1. A doktori értekezés témájában íródott publikációk 

Szivák I., Móra A., Méhes N., Bereczki Cs., Ortmann-Ajkai A. & Csabai Z. (2013): Highly 

variable abiotic environment induced changes in taxonomic and functional composition of 

headwater chironomid assemblages within a small mountain range. Fundamental and 

Applied Limnology 182: 323–335. (IF:1,190) 

Szivák I. & Csabai Z. (2012): Are there any differences between taxa groups having distinct 

ecological traits based on their responses to environmental factors? Aquatic Insects 34 

Suppl. 1: 173–187. (IF: 0,358) 

Méhes N., Szivák I., Csabai Z. & Móra A. (2012): Contribution to the Chironomidae 

(Diptera) fauna of the Mecsek mountains. Acta Biologica Debrecina-Supplementum 

Oecologica Hungarica 28: 121–128. 

Boda R., Rozner Gy., Czirok A., Szivák I., Csabai Z. (2011): New data on the distribution of 

Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in Mecsek mountains and its surroundings. Acta 

Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 26: 21–28. 

Szivák I., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N., Mauchart P., Lőkkös A., Rozner Gy., Móra A. & 

Csabai Z. (2010): Contribution to the aquatic macroinvertebrate fauna of the Mountains 

Mecsek with the first record of Limnius opacus P.J.W. Müller, 1806 in Hungary. Acta 

Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 21: 197–222. 

Mauchart P., Méhes N., Deák Cs., Móra A., Szivák I. & Csabai Z. (2010): Kérészek, 

álkérészek és tegzesek faunisztikai adatai a mecseki vízterekből. Hidrológiai Közlöny 90: 

100–102. 

Méhes N., Kovács T.Z., & Szivák I. (2010): Diptera családok tér- és időbeli előfordulási 

sajátosságai mecseki patakokban lárva adatok alapján. Acta Biologica Debrecina-

Supplementum Oecologica Hungarica 21: 115–125. 

Kálmán Z., Soós N., Kovács T.Z., Szappanos D., Horváth O., Szivák I. & Csabai Z. (2010): 

Vízibogarak és vízipoloskák faunisztikai adatai mecseki vízterekből. Hidrológiai Közlöny 

90: 50–52. 

2. A doktori értekezés témájában készült poszter és szóbeli előadások 

2013 

Szivák I., Móra A., Méhes N., Bereczki Cs., Ortmann-Ajkai A. & Csabai Z.: Taxonomic and 

functional composition of headwater chironomid assemblages in a small, geologically and 

environmentally heterogeneous mountain range. Fresh Blood for Fresh Water, Aquatic 

Young Science Conference, 2013.02.27 – 03.01., Lunz am See, Ausztria (poszter előadás). 

Bereczki Cs., Szivák I. & Csabai
 

Z.: Surveying microhabitat preference of aquatic 

macroinvertebrates. Fresh Blood for Fresh Water, Aquatic Young Science Conference, 

2013.02.27 – 03.01., Lunz am See, Ausztria (poszter előadás). 

 

2012 

Mauchart P., Szivák I. & Csabai Z.: Két bolharák faj (Crustacea, Gammaridae) habitat 

preferenciájának és biotikus interakcióinak vizsgálata mecseki vízterekben. 9. Magyar 

Ökológus Kongresszus, 2012.09.5-7., Keszthely (szóbeli előadás). 

Bereczki Cs., Herczeg R., Szivák I. & Csabai Z.: Vízi makrogerinctelen közösségek 

vizsgálata metaközösségi mutatók segítségével. 9. Magyar Ökológus Kongresszus, 

2012.09.5-7., Keszthely (poszter előadás). 



Publikációs jegyzék 

100 

 

Méhes N., Szivák I., Csabai Z. & Móra A.: Árvaszúnyog (Diptera: Chironomidae) együttesek 

szerkezete különböző alapkőzeten futó hegyvidéki patakokban. 9. Magyar Ökológus 

Kongresszus, 2012.09.5-7., Keszthely (poszter előadás). 

Szivák I. & Csabai Z.: A biológiai jellemvonások és az abiotikus környezet közötti 

kapcsolatok vizsgálata hegyvidéki patakok makrogerinctelen közösségein. IX. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012.04.12-14., Gyula (szóbeli 

előadás). 

Méhes N., Móra A., Szivák I. & Csabai Z.: Árvaszúnyog (Diptera: Chironomidae) együttesek 

szerkezete különböző alapkőzeten futó hegyvidéki patakokban. IX. Makroszkopikus Vízi 

Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012.04.12-14., Gyula (szóbeli előadás). 

Ortmann-Ajkai A., Bereczki Cs., Boda R., Szivák I. & Csabai Z.: Metaközösség-vizsgálatok 

SDR Simplex módszerrel mecseki patakokban. IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 

Kutatási Konferencia, 2012.04.12-14., Gyula (szóbeli előadás). 

Méhes N., Szivák I., Csabai Z. & Móra A.: Adatok a Mecsek árvaszúnyog (Diptera: 

Chironomidae) faunájához. IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 

2012.04.12-14., Gyula (poszter előadás). 

2011 

Bereczki Cs., Szivák I., Boda R. & Csabai Z.: Aquatic macroinvertebrate assemblage 

variation among seasons, sites and microhabitats. 7th Symposium for European 

Freshwater Sciences, 2011.06.27. – 07.01., Girona, Spanyolország (poszter előadás). 

Szivák I. & Csabai Z.: Mennyiben különböznek az EPT és bogár, poloska közösségek a 

környezeti faktorokra adott válaszaik alapján? VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 

Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (szóbeli előadás). 

Bereczki Cs., Szivák I., Móra A & Csabai Zoltán: Vízi makrogerinctelenek mikrohabitat 

szelekciója: Milyen tényező befolyásolja a legjobban a közösségek kialakulását? VIII. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (szóbeli 

előadás). 

Boda R., Rozner Gy., Czirok A. Szivák I. & Csabai Z.: A kétcsíkos hegyi szitakötő 

(Cordulegaster heros Theischinger, 1979) előfordulása a Mecsekben és környékén. VIII. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (szóbeli 

előadás). 

Mauchart P., Szivák I. & Csabai Z.: Bolharák fajok (Crustacea, Gammaridae) koegzisztencia 

viszonyait befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata. VIII. Makroszkopikus Vízi 

Gerinctelenek Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (szóbeli előadás). 

Méhes N. & Szivák I.: Milyen környezeti tényezők befolyásolhatják a kétszárnyú (Diptera) 

lárvák elterjedését mecseki kisvízfolyásokban? VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 

Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (poszter előadás). 



Publikációs jegyzék 

101 

 

2010 

Szivák I. & Móra A.: Tegzes közösségek mintázatát alakító környezeti tényezők vizsgálata 

különböző ökológiai állapotú kisvízfolyásokban. LII. Hidrobiológus Napok 2010.10.06-

08., Tihany (szóbeli előadás). 

Ortmann-Ajkai A., Szivák I. & Csabai Z.: Stream macroinvertebrate and vegetation: do they 

live in the same environment? IX. European Congress of Entomology, 2010.08.22-27., 

Budapest (poszter előadás). 

Szivák I. & Csabai Z.: Are there any differences between the EPT and Coleoptera, 

Heteroptera assembalges in their responses to environmental factors? IX. European 

Congress of Entomology, 2010.08.22-27., Budapest (poszter előadás). 

Bereczki Cs., Szivák I., Móra A. & Csabai Z.: Microhabitat preference of stream 

macroinvertebrates. IX. European Congress of Entomology, 2010.08.22-27., Budapest 

(szóbeli előadás). 

Csabai Z., Boda P., Szivák I. & Kálmán Z.: Diel and seasonal dispersal of aquatic Coleoptera 

and Heteroptera species – Are the diel dispersal patterns species- or envrionment-

dependent? IX. European Congress of Entomology, 2010.08.22-27., Budapest (szóbeli 

előadás). 

Szivák I., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N., Mauchart P., Lőkkös A., Rozner Gy. Móra A. & 

Csabai Z.: Adatok a Mecsek-hegység víztereinek vízi makrogerinctelen faunájához és a 

Limnius opacus első hazai előfordulása. VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2010.04.15-17., Sümeg (szóbeli előadás). 

Szivák I., Kovács T.Z. & Csabai Z.: Mecseki patakok vízirovar fajegyüttesei térbeli 

mintázatának vizsgálata. VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 

2010.04.15-17., Sümeg (szóbeli előadás). 

Bereczki Cs., Szivák I., Móra A. & Csabai Zoltán: Mikrohabitat preferencia vizsgálatok 

kisvízfolyások makrogerinctelen élőlény együttesein. VII. Makroszkopikus Vízi 

Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2010.04.15-17., Sümeg (szóbeli előadás). 

Mauchart P. & Szivák I.: Gammarus roeseli és G. fossarum fajok koegzisztencia vizsgálata 

mecseki patakokban. VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 

2010.04.15-17., Sümeg (poszter előadás). 

Méhes N., Kovács T.Z. & Szivák I.: Diptera családok tér- és időbeli elfordulási sajátosságai 

mecseki patakokban lárvaadatok alapján. VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2010.04.15-17., Sümeg (szóbeli előadás). 

2009 

Mauchart P., Méhes N., Deák Cs., Móra A., Szivák I. & Csabai Z.: Kérészek, álkérészek és 

tegzesek faunisztikai adatai a mecseki vízterekből. LI. Hidrobiológus napok, 2009.09.30 – 

10.02., Tihany (poszter előadás). 

Kálmán Z., Soós N., Kovács T.Z., Szappanos D., Horváth O., Szivák I. & Csabai Z.: 

Vízibogarak és vízipoloskák faunisztikai adatai mecseki vízterekből. LI. Hidrobiológus 

napok, 2009.09.30 – 10.02., Tihany (poszter előadás). 



Publikációs jegyzék 

102 

 

3. Egyéb témában íródott publikációk 

Kučinić M., Szivák I., Pauls S.U., Bálint M., Delić A. & Vučković I. (2013): Chaetopteryx 

bucari sp. n., a new species from the Chaetopteryx rugulosa group from Croatia (Insecta, 

Trichoptera, Limnephilidae) with molecular, taxonomic and ecological notes on the group. 

Zookeys (in print). (IF: 0,864) 

Bereczki Cs., Szivák I., Móra A. & Csabai Z. (2012): Variation of aquatic insect assemblages 

among seasons and microhabitats in Hungarian second-order streams. Aquatic Insects 34 

Suppl. 1: 103–112. (IF: 0,358) 

Csabai Z., Kálmán Z., Szivák I. & Boda P. (2012): Diel flight behaviour and dispersal 

patterns of aquatic Coleoptera and Heteroptera species with special emphasis on the 

importance of seasons. Naturwissenschaften 99: 751–765. (IF: 2,144) 

Móra A. & Szivák I. (2012): Spatial distribution and diversity of chironomid (Diptera: 

Chironomidae) assemblages in a small hilly stream. Aquatic Insects 34 Suppl. 1: 127–138. 

(IF: 0,358) 
Oláh J., Kovács T., Sivec I., Szivák I. & Urbanic G. (2012): Seven new species in the 

Chaetopteryx rugulosa species group: applying the phylogenetic species concept and the 

sexual selection theory (Trichoptera, Limnephilidae). Folia Historico Naturalia Musei 

Matraensis 36: 51–79. 

Szivák I., Móra A. & Török J.K. (2011): Spatio-temporal variations of caddisfly assemblages 

in a chalk stream, Balaton Upland, Hungary. Zoosymposia 5: 439–452. 

Móra A., Szivák I., Deák Cs., Boda R., Csabai Z., Sály P., Takács P., Erős T. & Bíró P. 

(2011): Environmental factors influencing the distribution of EPT assemblages in streams 

of Lake Balaton’s catchment area, Hungary. Zoosymposia 5: 360–371. 

Kálmán A., Boda R., Kálmán Z., Mauchart P., Rozner Gy., Szivák I., Soós N. & Csabai Z. 

(2011): Contribution to the aquatic macroinvertebrate fauna of the Zselic hilly region, 

SW Hungary. Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 26: 99–

115. 

Szivák I., Móra A., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N., Boda R., Kovács T.Z., Sály P., Takács P., 

Csabai Z., Erős T. & Bíró P. (2010): Makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetek térbeli 

előfordulási sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók vizsgálata a Balaton 

vízgyűjtőjén. Hidrológiai Közlöny 90: 139−141. 

Boda R., Jakab T., Kovács T.Z., Szivák I., Móra A., Sály P., Takács P., Csabai Z., Erős T. & 

Bíró P. (2010): A szitakötő együttesek térbeli előfordulási sajátosságainak vizsgálata a 

Balaton vízgyűjtőjén. Hidrológiai közlöny 90: 11–13. 

Deák Cs., Szivák I. & Móra A. (2010): Púposszúnyogok (Diptera: Simulidae) térbeli 

eloszlása és befolyásoló tényezói a Balaton vízgyűjtő területén. Acta Biologica 

Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 21: 73–82. 

Szivák I. (2009): Diverzitás vizsgálatok az Örvényesi-séd vízi makrogerinctelen 

fajegyüttesein. Hidrológiai Közlöny 89: 177–179. 

Szivák I. & Móra A. (2009): Occurrence of rare caddisfly (Trichoptera) species at the 

catchment area of Lake Balaton. Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica 

Hungarica 20: 219–230. 

Móra A., Kovács T.Z., Boda R., Csabai Z., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N. & Szivák I. (2009): 

A Balaton befolyói makrobentoszának felmérése az EU VKI ajánlásai tükrében 2. In: Bíró 

P. & Banczerowski J. (szerk.): A Balaton kutatásának 2008. évi eredményei. MTA, 

Budapest, pp. 84–92. 

Weiperth A., Szivák I., Ferincz Á., Staszny Á., Keresztessy K. & Paulovits G. (2009): A 

vízszintingadozás hatása a balatoni halász-horgász fogások alakulására. Állattani 

közlemények 94: 199–213. 



Publikációs jegyzék 

103 

 

Horváth G., Majer J., Horváth L., Szivák I. & Kriska Gy. (2008): Ventral polarization vision 

in tabanids: horseflies and deerflies (Diptera: Tabanidae) are attracted to horizontally 

polarized light. Naturwissenschaften 95: 1093–1100. (IF: 2,126) 

Kriska Gy., Majer J., Horváth L., Szivák I. & Horváth G. (2008): A bögölyök polarotaxisa és 

gyakorlati jelentősége. Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 

18: 101–108. 

Kriska Gy., Malik P., Szivák I. & Horváth G. (2008): Glass buildings on river banks as 

"polarized light traps" for mass-swarming polarotactic caddis flies. Naturwissenschaften 

95: 461–467. (IF: 2,126) 

4. Egyéb témában készült poszter és szóbeli előadások 

2013 

Szivák I., Móra A., Csabai Z., Takács P., Sály P., Erős T. & Bíró P.: Impact of human 

activity on macroinvertebrate assemblages in the catchment area of Lake Balaton. 32nd 

Congress of the International Society of Limnology, 2013.08.04-09., Budapest, 

Magyarország (poszter előadás). 

Mauchart P., Czirok A., Horvai V., Ortmann-Ajkai A., Szivák I. & Csabai Z.: Niche 

segregation and biotic interactions between two closely related Gammarids (Crustacea: 

Amphipoda) – native vs. naturalized invader. 8th Symposium for European Freshwater 

Sciences, 2013.07.01-05., Münster, Németország (poszter előadás). 

Szivák I. & Oláh J.: Ökológiai speciáció és szexuális szelekció szerepe a Chaetopteryx 

rugulosa fajcsoport radiációjában. X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2013.04.11-13., Szalafő (szóbeli előadás). 

Mauchart P., Czirok A., Horvai V., Ortmann-né Ajkai A., Szivák I. & Csabai Z.: Felemáslábú 

rákok (Crustacea: Amphipoda) mikrohabitat preferenciájának és koegzisztencia 

viszonyainak vizsgálata a Völgységi-patak hossz-szelvényében. X. Makroszkopikus Vízi 

Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2013 04.11-13., Szalafő (szóbeli előadás). 

Várbíró G., Deák Cs., Bereczki Cs., Szivák I., Csabai Z. & Boda P.: Mintavételi intenzitás 

hatása a makroszkopikus vízi gerinctelen közösségek funkcionális szerkezetének a 

becslésére. X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2013.04.11-13., 

Szalafő (szóbeli előadás). 

2012 

Szivák I.: Klímaváltozás és evolúció forrásokban: őszi tegzesek (Chaetopteryx rugulosa 

fajcsoport) radiációja, specializációja és hibridizációja a Kárpátokban és a Kárpát-

medencében. Pannon Tudományos Nap, 2012.10.18., Nagykanizsa (szóbeli előadás). 

Szivák I., Tóth M., Méhes N. & Móra A.: Makrogerinctelen közösségek visszatelepülése a 

vörösiszap katasztrófa utáni első évben. LIV. Hidrobiológus Napok. 2012.10.3-5. (szóbeli 

előadás). 

Szivák I., Pauls S.U., Kučinić M., Vučković I., Szalontai B., Vadkerti E., Mikes T. & Bálint 

M.: klímaváltozás és evolúció forrásokban: őszi tegzesek (Chaetopteryx rugulosa 

fajcsoport) radiációja, specializációja és hibridizációja a Kárpátokban és a Kárpát-

medencében. 9. Magyar Ökológus Kongresszus, 2012.09.5-7., Keszthely (poszter előadás). 

Szivák I., Pauls S.U., Kučinić M., Vučković I., Szalontai B., Vadkerti E., Mikes T. & Bálint 

M.: Adaptive radiation of Chaetopteryx rugulosa group (Trichoptera) induced by climate 

and geology in the Western Balkans. International Symposium on „Evolution of Balkan 

Biodiversity”, 2012.07.28-30., Zágráb, Horvátország (szóbeli előadás). 



Publikációs jegyzék 

104 

 

Szivák I., Tóth M. & Móra A.: A vörösiszap katasztrófa után egy évvel: makrogerinctelen 

közösségek vizsgálata a Torna-patakon és a Marcalon. IX. Makroszkopikus Vízi 

Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012.04.12-14., Gyula (szóbeli előadás). 

Bereczki Cs., Ortmann-Ajkai A., Szivák I. & Csabai Z.: Alkalmas az SDR Simplex módszer 

mikroélőhelyek együtteseinek vizsgálatára? IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 

Kutatási Konferencia, 2012.04.12-14., Gyula (szóbeli előadás). 

Csabai Z., Boda P., Szivák I., Horváth G. & Bernáth, B.: A holdfázisoktól független 

hatékonyságú tükröződési-polarizációs rovarcsapdák előnyei a hagyományos 

fénycsapdákkal szemben a vízi rovarok repülési aktivitásának monitorozásában. IX. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012.04.12-14., Gyula (szóbeli 

előadás). 

2011 

Szivák I., Vadkerti E., Szalontai B., Kučinić M., Vučković I., Pauls S.U. & Bálint M.: 

Klímaváltozás és evolúció forrásokban: őszi tegzesek radiációja, speciációja és 

hibridizációja a Nyugat-Balkánon. LIII. Hidrobiológus Napok, 2011.10.05-07., Tihany 

(szóbeli előadás). 

Méhes N., Móra A. & Szivák I.: A földrajzi elhelyezkedés és az alapkőzet hatása mecseki 

kisvízfolyások árvaszúnyog-faunájára. LIII. Hidrobiológus Napok, 2011.10.05-07., 

Tihany (poszter előadás). 

Szivák I., Vadkerti E., Szalontai B., Kučinić M., Vučković I., Pauls S.U. & Bálint M.: Climate 

change and evolution in springs: radiation, speciation and hybridization of autumn 

caddisflies on the Western Balkan. 7th Symposium for European Freshwater Sciences, 

2011.06.27. – 07.01., Girona, Spanyolország (szóbeli előadás). 

Csabai Z., Boda P., Szivák I., Kálmán Z.: Dispersal activity of aquatic Coleoptera and 

Heteroptera species: body size and species dependent responses for changing of 

environmental factors? 7th Symposium for European Freshwater Sciences, 2011.06.27. – 

07.01., Girona, Spanyolország (poszter előadás). 

Szivák I. & Bálint M.: Chaetopteryx rugulosa fajcsoport (Trichoptera: Limnephilidae) 

taxonómiai revíziója molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálatok alapján. VIII. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2011.04.14-16., Jósvafő (szóbeli 

előadás). 

Kálmán A., Boda R., Kálmán Z., Mauchart P., Rozner Gy., Szivák, I., Soós N. & Csabai Z.: 

Adatok a Zselic vízi makrogerinctelen faunájához. VIII. Makroszkopikus Vízi 

Gerinctelenek Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (poszter előadás). 

Lőkkös A., Kondorosy E. Cser B. & Szivák I.: A Koppánypatak Somogyacsa és 

Somogydöröcske közti szakaszának vízi makrogerinctelen faunája. VIII. Makroszkopikus 

Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia 2011.04.14-16., Jósvafő (poszter előadás). 

2010 

Móra A. & Szivák I.: Spatial distribution and diversity of chironomid (Diptera: 

Chironomidae) assemblages in a small hilly stream. IX. European Congress of 

Entomology, 2010.08.22-27., Budapest (poszter előadás). 

Boda R., Szivák I., Móra A. & Csabai Z.: Feltárható-e kis mintaszám esetén a környezeti 

tényezők közösségszervező hatása? VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2010.04.15-17., Sümeg (szóbeli előadás). 

Csabai Z., Boda P., Kálmán Z. & Szivák I.: Vízirovarok diszperziójának sajátosságai: 

érdekességek a napszakos és évszakos mintázatok fajszintű elemzése kapcsán. VII. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2010.04.15-17., Sümeg (szóbeli 

előadás). 



Publikációs jegyzék 

105 

 

Deák Cs., Szivák I. & Móra A.: Púposszúnyogok (Diptera: Simuliidae) térbeli eloszlása a 

Balaton vízgyűjtő területén. VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2010.04.15-17., Sümeg (poszter előadás). 

Soós N., Kálmán Z., Deák Cs., Boda R., Szivák I., Móra A. & Csabai Z.: Adatok a Balaton 

vízgyűjtője kisvízfolyásainak makrogerinctelen faunájához mennyiségi mintavételek 

alapján. VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2010.04.15-17., 

Sümeg (poszter előadás). 

2009 

Szivák I., Móra A., Deák Cs., Kálmán Z., Soós N., Boda R., Kovács T.Z., Sály P., Takács P., 

Csabai Z., Erős T. & Bíró P.: Makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetek térbeli 

előfordulási sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók vizsgálata a Balaton 

vízgyűjtőjén. LI. Hidrobiológus napok, 2009.09.30 – 10.02., Tihany (poszter előadás). 

Móra A., Szivák I., Boda R. & Török J.K.: Árvaszúnyog-együttesek tér-és időbeli változásai 

egy dombvidéki kisvízfolyásban. LI. Hidrobiológus napok, 2009.09.30 – 10.02., Tihany 

(szóbeli előadás). 

Boda R., Jakab T., Kovács T.Z. Szivák I., Móra A., Sály P., Takács P., Csabai Z., Erős T. & 

Bíró P.: A szitakötő együttesek térbeli előfordulási sajátosságainak vizsgálata a Balaton 

vízgyűjtőjén. LI. Hidrobiológus napok, 2009.09.30 – 10.02., Tihany (poszter előadás). 

Szivák I., Móra A. & Török J.K.: Spatio-temporal variations of caddisfly assemblages in a 

chalk stream, Balaton Upland, Hungary. 13th International Symposium on Trichoptera, 

2009.06.22-27., Biazlowieza, Lengyelország (poszter előadás). 

Móra A., Szivák I., Deák Cs., Boda R., Csabai Z., Sály P., Takács P., Erős T. & Bíró P.: 

Environmental factors influencing the distribution of EPT assemblages in streams of Lake 

Balaton’s catchment area, Hungary. 13th International Symposium on Trichoptera, 

2009.06.22-27., Biazlowieza, Lengyelország (poszter előadás). 

Szivák I. & Móra A.: Tegzesegyüttesek tér- és időbeli változásai egy patak hossztengely 

mentén. VI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2009.04.16-18., 

Villány (szóbeli előadás). 

Szivák I. & Móra A.: Ritka tegzes fajok előfordulása a Balaton vízgyűjtőjén (Trichoptera). 

VI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2009.04.16-18., Villány 

(poszter előadás). 

Boda R., Szivák I., Móra A., Deák Cs., Sály P., Takács P. & Erős T.: Vízi makrogerinctelen 

szervezetek térbeli előfordulási sajátosságainak elemzése a Balaton vízgyűjtőjén. VI. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2009.04.16-18., Villány 

(szóbeli előadás). 

Kovács T.Z., Deák Cs., Szivák I. & Móra A.: Kisvízfolyások jellemzése a 

makrogerinctelenek szaprobitási, táplálkozásbiológiai és longitudinális elterjedési 

csoportjai alapján. VI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 

2009.04.16-18., Villány (szóbeli előadás). 

2008 

Szivák I.: Diverzitás vizsgálatok az Örvényesi-séd vízi makrogerinctelen fajegyüttesein. L. 

Hidrobiológus Napok, 2008.10.01-03., Tihany (poszter előadás). 

Szivák I.: Faunisztikai felmérés és tér-időbeli mintázat elemzés az Örvényesi-séd vízi 

makrogerinctelen fajegyüttesein. V. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2008.04.10-12., Nyíregyháza (szóbeli előadás). 

Kriska Gy., Majer J., Horváth L., Szivák I. & Horváth, G.: A bögölyök polarotaxisa és 

gyakorlati jelentősége. V. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 

2008.04.10-12., Nyíregyháza (szóbeli előadás). 



Publikációs jegyzék 

106 

 

Horváth G., Malik P., Hegedüs R., Szivák I. & Kriska Gy.: Miért vonzódnak a tegzesek a 

függőleges üvegfelületekhez, miért szállnak rájuk, s miért maradnak ott? V. 

Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2008.04.10-12., Nyíregyháza. 

(szóbeli előadás). 

Szivák I.: Polarotaxis kísérleti bizonyítása bögölyöknél: a polarozációlátás lehetséges szerepe 

a bögölyök szaporodási és táplálkozási viselkedésében. XI. Országos Felsőoktatási 

Környezettudományi Diákkonferencia, 2008.03.25-26., Nyíregyháza (szóbeli előadás, 2. 

helyezett). 

2007 

Szivák I.: Az Örvényesi-séd makrozoobentosz faunájának felmérése és téridő mintázatának 

vizsgálata. XLIX. Hidrobiológus napok, 2007.10.03–05., Tihany (poszter előadás). 

Szivák I.: Az Örvényesi-séd makrozoobentosz faunájának felmérése és téridő mintázatának 

vizsgálata - Első eredmények. IV. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási 

Konferencia, 2007.04.12-13., Tihany (poszter előadás). 



Köszönetnyilvánítás 

107 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Elsőként hálás köszönet illeti dr. Csabai Zoltánt témavezetőmet (PTE TTK Ökológiai és 

Hidrobiológiai Tanszék), aki a doktori folyamat minden fázisában nyomon követte a 

munkám, és többek között a módszertan kidolgozásában, a terepi és laboratóriumi munkák 

tárgyi eszközeinek biztosításában és a hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való 

részvételben nyújtott segítséget. 

Köszönettel tartozom a terepi gyűjtésekben és a minták laboratóriumi feldolgozásában 

nyújtott lelkes és kitartó munkájáért a PTE TTK Ökológiai és Hidrobiológiai Tanszék 

jelenlegi és volt hallgatóinak, munkatársainak, Horváthné Tihanyi Évának, Soós Nándornak, 

Kálmán Zoltánnak, Pernecker Bálintnak, Szappanos Dánielnek, Horváth Orsolyának, Kovács 

Tamás Zoltánnak, Boda Rékának, Méhes Nikolettának, Mauchart Péternek, Bereczki 

Csabának, dr. Ormann-né Ajkai Adrienne-nek és Polyák Lászlónak (DE Hidrobiológiai 

Tanszék). Külön köszönet illeti Kovács Tamás Zoltánt és dr. Ormann-né Ajkai Adrienne-t, 

akik járműve nélkül nem tudtunk volna a terepmukákat kivitelezni, és Pintér Gabriellát, dr. 

Szalontai Bálintot, dr. Szabadfi Krisztinát és végül dr. Kurucz Kornéliát, akik az 

ügyintézésekben és adminisztrációban segédkezett. 

Hálásan köszönöm Soós Nándor, Kálmán Zoltán, Lökkös Andor, Boda Réka, Méhes 

Nikoletta, dr. Móra Arnold, dr. Deák Csaba és dr. Csabai Zoltán specialistáknak a vízirovar 

fajok határozásában nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 

Továbbá szeretnék köszönetet mondani az MTA ÖK BLI munkatársainak, dr. Móra 

Arnoldnak, dr. Sály Péternek és dr. Erős Tibornak, akik az adatok értékelése, a doktori munka 

anyagából született publikációk és a dolgozat megírása során számos hasznos tanáccsal láttak 

el. Az angol nyelvű publikációk nyelvi lektorálásában nagy segítségemre volt Bereczki Csaba 

és dr. Thomas Horvath (SUNY Oneonta, USA), ezúton is köszönöm a kitartó segítségüket. 

Hálás köszönettel tartozom dr. Bódis Erikának és dr. Korponai Istvánnak, akik 

előopponensi véleményükkel és hasznos tanácsaikkal javították doktori értekezésem 

színvonalát. 

Végül köszönettel tartozom Szüleimnek és férjemnek, Déry Attilának, akik biztatása, 

anyagi és lelki támogatása nagyban hozzájárult e doktori munka sikeres kivitelezéséhez. 

E doktori munka a Pécsi Tudámegyetem Biológiai Doktori Iskola anyagi támogatásának 

köszönhetően valósult meg. 

 



Függelék 

108 

 

FÜGGELÉK 

1. táblázat: Jelen munkához használt abiotikus környezeti háttérváltozók és azok 

elemzéseknél használt rövidítései és adat transzformációs típusai. 

Változók Rövidítés Transzf. 

1) Térbeli változók    

x geo-koordináta, y geo-koordináta (EOV km-ben) Xco, Yco  

2) Lokális környezeti tényezők   

Medermofológiai paraméterek   

Mikrohabitat típusok   

% Megalithal MeL arcsin(x/100)
0.5

 

% Macrolithal  MaL arcsin(x/100)
0.5

 

% Mesolithal  MsL arcsin(x/100)
0.5

 

% Microlithal  MiL arcsin(x/100)
0.5

 

% Akal  Ak arcsin(x/100)
0.5

 

% Psammal  Ps arcsin(x/100)
0.5

 

% Argyllal  Ar arcsin(x/100)
0.5

 

% Xylal  Xy arcsin(x/100)
0.5

 

% CPOM CP arcsin(x/100)
0.5

 

% FPOM FP arcsin(x/100)
0.5

 

Gázlók száma a 100 m-es szakaszon (db) gazlo ln(x+1) 

Medencék száma a 100 m-es szakaszon (db) med ln(x+1) 

Farönkök száma a 100 m-es szakaszon (db) ronk ln(x+1) 

% Detritusz det arcsin(x/100)
0.5

 

% Alámosás alam arcsin(x/100)
0.5

 

Kanyarulatok száma a 100m-es szakaszon (db) ka ln(x+1) 

Átlagos meder szélesség (m) szel ln(x+1) 

Vízmélység (m) mely ln(x+1) 

Fizikokémiai jellemzők   

Vízhőmérséklet (°C) T ln(x+1) 

pH pH exp(x/100) 

Víz vezetőképessége (μS/cm) Cond exp(x)/100 

oldott O2 koncentráció (mg/l) O2 ln(x+1) 

Ammónium-ion koncetráció (mg/l) NH4 ln(x+1) 

Nitrit-ion koncentráció (mg/l) NO2 ln(x+1) 

Nitrát-ion koncentráció (mg/l) NO3 ln(x+1) 

Foszfát-ion koncentráció (mg/l) PO4 ln(x+1) 

Szulfát-ion koncentráció (mg/l) SO4 ln(x+1) 

Kalcium-ion koncentráció (mg/l) Ca ln(x+1) 

Magnézium-ion koncentráció (mg/l) Mg ln(x+1) 

Klorid-ion koncentráció (mg/l) Cl ln(x+1) 

Hidrogén-karbonát-ion koncentráció (mg/l) HCO3 ln(x+1) 

Kémiai oxigénigény (mg/l) KOI ln(x+1) 

m-lúgosság (mmol/l) mlug ln(x+1) 

Patakparti vegetáció   

közvetlen partmenti (0-1m) vegetáció szerkezete   

% Fa borítottság  RiV1 arcsin(x/100)
0.5

 

% Cserje borítottság RiV2 arcsin(x/100)
0.5
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1. táblázat: Folytatás 

Változók Rövidítés Transzf. 

% Nád, gyékény borítottság RiV3 arcsin(x/100)
0.5

 

% Lágyszárú borítottság RiV4 arcsin(x/100)
0.5

 

Patakparti vegetáció   

Völgytalpi vegetáció szerkezete   

MÉTA természetességi index VaV1 ln(x+1) 

% Erdős borítottság VaV2 arcsin(x/100)
0.5

 

% Természetes élőhelyek borítottsága  VaV3 arcsin(x/100)
0.5

 

Domboldali vegetáció szerkezete   

MÉTA természetességi index SlV1 ln(x+1) 

% Erdős borítottság SlV2 arcsin(x/100)
0.5

 

% Természetes élőhelyek borítottsága  SlV3 arcsin(x/100)
0.5

 

3) Regionális környezeti tényezők   

Klimatikus változók   

Évi középhőmérséklet (°C) bio1 ln(x+1) 

Havi átlagos középhőmérséklet (°C) bio2 ln(x+1) 

Hőmérsékleti szezonalitás (szórás*100) bio4 ln(x+1) 

Legmelegebb hónap hőmérsékleti maximuma (°C) bio5 ln(x+1) 

Leghidegebb hónap hőmérsékleti minimuma (°C) bio6 ln(x+1) 

Évi hőingás mértéke (bio5-bio6) (°C) bio7 ln(x+1) 

Legcsapadékosabb negyedév átlaghőmérséklete (°C) bio8 ln(x+1) 

Legszárazabb negyedév átlaghőmérséklete (°C) bio9 ln(x+1) 

Legmelegebb negyedév átlaghőmérséklete (°C) bio10 ln(x+1) 

Leghidegebb negyedév átlaghőmérséklete (°C) bio11 ln(x+1) 

Évi csapadékmennyiség (mm) bio12 ln(x+1) 

Legcsapadékosabb hónap csapadék mennyisége 

(mm) 
bio13 ln(x+1) 

Legszárazabb hónap csapadékmennyisége (mm) bio14 ln(x+1) 

Csapadékmennyiség szezonalitása (szórás*100) bio15 ln(x+1) 

Legcsapadékosabb negyedév csapadékmennyisége 

(mm) 
bio16 ln(x+1) 

Legszárazabb negyedév csapadékmennyisége (mm) bio17 ln(x+1) 

Legmelegebb negyedév csapadékmennyisége (mm) bio18 ln(x+1) 

Leghidegebb negyedév csapadékmennyisége (mm) bio19 ln(x+1) 

Hidrológiai jellemzők   

Forrástól vett távolság (km) dist ln(x+1) 

A pont feletti vízgyűjtő területe (km
2
) ter ln(x+1) 

Tengerszint feletti magasság (m) alt ln(x+1) 

Kitettség asp ln(x+1) 

% Meredekség mer ln(x+1) 

Alapkőzet   

Vöröshomokkő sand ordinális változó 

Mészkő lime ordinális változó 

Vulkanikus kőzettípusok vulc ordinális változó 

Finom szemcsés üledékes kőzet fsed ordinális változó 
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2. táblázat: A mért lokális környezeti tényezők átlaga és (szórása) patakszakaszonkénti és vízgyűjtő területenkénti bontásban. Továbbá a 

felvett regionális környezeti tényezők értékei az egyes patakszakaszokon és átlaguk, ill. (szórásuk) a két vízgyűjtő területen. Az alapkőzet-

típusok fedettségének mértékét ordinális változóként adtuk meg, ahol 0 = nagyon alacsony fedettséget (0-5 %), 1 = alacsony fedettséget (5-

25 %), 2 = közepes fedettséget (25-50 %) és 3 = nagy fedettséget (>75 %) jelent. Így ebben az esetben az átlag, ill. (szórás) helyett a mediánokat 

adtuk meg. A patakszakaszok rövidítéseit az 1. táblázat, míg a környezeti változókét a Függelék 1. táblázata tartalmazza. 

 
BICS BODA HIDA1 HIDA2 OLV PETO REKA VARV1 VARV2 VIZF Dráva Duna 

1) Lokális környezeti tényezők 
          

Medermofológiai paraméterek 
          

Mikrohabitat típusok 
           

MeL (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.2 (0.4) 0 (0) 0 (0) 13.46 (13.53) 2.02 (4.03) 0 (0) 0 (0) 2.24 (6.44) 

MaL (%) 0.41 (0.48) 0 (0) 0 (0) 0.79 (1.59) 9.12 (5.63) 0.4 (0.79) 0.96 (1.91) 19.02 (15.56) 1.2 (1.52) 2.58 (1.98) 0.27 (0.52) 4.81 (16.32) 

MsL (%) 30.12 (18.59) 16 (12.82) 45.51 (10.5) 31.02 (12.37) 58.26 (14.77) 9.79 (6.33) 59.85 (8.67) 37.69 (13.85) 45.5 (7.08) 50.68 (9.45) 18.63 (15.13) 46.93 (17.59) 

MiL (%) 20.32 (18.06) 19.44 (14.94) 14.21 (9.09) 17.52 (11.2) 10.91 (6.42) 16.83 (9.19) 4.29 (2.99) 2.93 (2.7) 17.35 (6.73) 11.11 (5.94) 18.87 (13.24) 11.19 (8.02) 

Ak (%) 9.31 (13.47) 17.53 (15.7) 11.92 (7.56) 25.4 (3.37) 5.66 (2.75) 25.69 (13.19) 3.17 (6.35) 4.56 (5.51) 11.47 (8.27) 1.59 (1.94) 17.51 (14.6) 9.11 (8.86) 

Ps (%) 36.63 (14.9) 22.8 (11.82) 20.52 (7.59) 27.91 (3.25) 7.22 (5.69) 25.33 (20.42) 6.88 (12.35) 8.18 (7.24) 10.97 (6.16) 15.76 (6.7) 28.25 (15.87) 13.92 (9.61) 

Ar (%) 3.26 (5.2) 25.83 (13.31) 5.77 (5.1) 1.72 (2.13) 7.6 (6.44) 13.33 (16.63) 11.23 (4.16) 18.56 (8.24) 12.71 (4.95) 4.49 (3.47) 14.14 (14.97) 8.87 (7.14) 

Xy (%) 3.44 (5.19) 2.08 (1.55) 3.54 (1.36) 2.91 (2.75) 3.23 (4.07) 7.1 (3.98) 8.53 (4.09) 2.24 (3.81) 2.44 (1.66) 8.28 (5.51) 4.21 (4.15) 4.45 (4.04) 

CP (%) 5.78 (5.98) 14.36 (14.81) 9.26 (10.22) 8.99 (9.61) 7.28 (7.15) 7.41 (6.18) 18.44 (10.96) 8.99 (11.54) 8.98 (10.41) 10.99 (10.78) 9.18 (9.75) 10.42 (9.66) 

FP (%) 0.22 (0.43) 2.08 (4.16) 0.48 (0.97) 0 (0) 0 (0) 3.12 (5.23) 0 (0) 0.2 (0.4) 0 (0) 0 (0) 1.8 (3.72) 0.1 (2.29) 

gazlo (db) 6.5 (2.08) 1 (1.41) 5.5 (1.91) 3.5 (1.91) 5.5 (1.29) 6.75 (1.71) 5.75 (1.26) 5.75 (0.96) 5.75 (1.26) 6.25 (2.75) 4.67 (3.65) 5.43 (1.78) 

med (db) 2.5 (0.58) 0.5 (1) 5 (2.16) 4 (2.94) 3.25 (0.96) 5.75 (1.26) 5.5 (0.58) 3.5 (2.08) 3.5 (1.29) 4.25 (0.96) 2.92 (2.43) 4.14 (1.7) 

ronk (db) 6.5 (4.04) 5 (1.41) 7.25 (2.87) 11.75 (4.03) 3.5 (0.58) 8.25 (3.3) 9.75 (6.7) 6.5 (2.38) 16 (4.97) 12.5 (1.91) 6.58 (3.15) 9.61 (5.42) 

det (%) 14.25 (10.64) 39.61 (6.56) 23.93 (21.36) 23.87 (5.12) 24.34 (10.45) 30.58 (13.31) 39.4 (11.76) 24.66 (5.65) 29.97 (14.03) 32.12 (16.19) 28.15 (14.53) 28.32 (13.81) 

alam (%) 22.62 (5.67) 3.58 (1.37) 32.5 (7.95) 20.24 (3.07) 4.11 (1.16) 33.33 (1.94) 17.86 (6.87) 2.98 (1.19) 8.25 (2.86) 6.8 (3.43) 19.84 (13.25) 13.25 (10.91) 

ka (db) 3.5 (2.38) 2.75 (1.5) 5.25 (0.5) 3.75 (1.5) 2.75 (0.96) 6.25 (1.26) 3 (0.82) 1 (0.82) 4.25 (0.96) 2.75 (0.5) 4.17 (2.25) 3.25 (1.53) 

szel (m) 1.15 (0.26) 1.01 (0.31) 1.37 (0.35) 2.25 (0.23) 1.63 (0.39) 2.11 (0.21) 2.55 (0.64) 2.16 (0.35) 2.87 (0.74) 2.26 (0.34) 1.42 (0.56) 2.16 (0.81) 

mely (m) 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.06 (0.02) 0.08 (0.01) 0.06 (0.01) 0.18 (0.11) 0.1 (0.04) 0.08 (0.02) 0.06 (0.01) 0.13 (0.05) 0.09 (0.09) 0.08 (2) 
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2. táblázat: Folytatás 

 
BICS BODA HIDA1 HIDA2 OLV PETO REKA VARV1 VARV2 VIZF Dráva Duna 

Fizikokémiai jellemzők 
           

T (°C) 12.71 (3.38) 14.81 (3.07) 11.41 (5.11) 10.68 (3.9) 12.87 (4.89) 12.33 (3.85) 14 (5.39) 11.78 (4.03) 12.53 (4.31) 11.81 (0.62) 13.28 (3.32) 12.15 (206.01) 

pH 8.35 (0.27) 8.39 (0.25) 8.46 (0.38) 8.25 (0.12) 8.29 (0.3) 8.27 (0.29) 8.38 (0.44) 8.41 (0.42) 8.29 (0.35) 7.5 (0.44) 8.34 (0.25) 8.23 (2.87) 

Cond(μS/cm) 988.34 (224.86) 743.09 (41.01) 563.51 (31.61) 558 (8.87) 857.43 (33.23) 837.33 (63.07) 516.66 (27.79) 516.24 (29.12) 536.74 (12.99) 714.32 (57.71) 856.25 (162.68) 608.98 (194.92) 

O2 (mg/l) 8.32 (2.64) 6.87 (1.94) 7.81 (1.67) 7.92 (1.23) 7.69 (2.18) 7.38 (2.41) 7.59 (1.96) 8.11 (1.06) 8.44 (2.06) 7.27 (1.7) 7.52 (2.21) 7.83 (2.3) 

NH4 (mg/l) 0.39 (0.54) 0.5 (0.49) 0.42 (0.44) 0.29 (0.48) 0.4 (0.43) 0.31 (0.46) 0.38 (0.42) 0.37 (0.42) 0.46 (0.46) 0.34 (0.57) 0.4 (0.46) 0.38 (0.41) 

NO2 (mg/l) 0.02 (0) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0) 0.02 (0.01) 0.05 (0.06) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0) 0.04 (0.05) 0.03 (0.04) 0.02 (0.05) 

NO3 (mg/l) 2.64 (1.07) 1.13 (0.92) 1.2 (0.9) 1.13 (0.88) 1.2 (0.9) 1.05 (0.7) 1.53 (0.57) 2.1 (1.36) 2.05 (1.18) 2.4 (0.45) 1.6 (1.12) 1.66 (1) 

PO4 (mg/l) 72.33 (143.78) 7.85 (14.1) 7.05 (12.63) 6.29 (11.16) 19.16 (37.89) 36.68 (70.23) 11.87 (23.42) 13.95 (27.37) 14.46 (28.36) 19.67 (37.56) 38.96 (88.3) 13.21 (36.03) 

SO4 (mg/l) 178.95 (201.28) 27.72 (18.7) 21.2 (14.35) 32.47 (24.45) 100.83 (86.85) 89.05 (66.09) 39.05 (26.38) 26.21 (17.59) 24.83 (17.12) 42.01 (29.81) 98.57 (128.62) 40.94 (45) 

Ca (mg/l) 111.96 (53.76) 100.77 (19.01) 81.27 (21.29) 99.28 (9.9) 96.68 (22.52) 138.37 (25.12) 86.26 (10.83) 91.33 (19.31) 93.81 (9.25) 124.33 (8.23) 117.03 (36.47) 96.14 (23.53) 

Mg (mg/l) 97.35 (57.9) 54.5 (31.41) 22.3 (10.39) 16.33 (5.55) 36.15 (11.75) 35.8 (15.4) 18.05 (7.65) 15.48 (8.75) 14.63 (7.24) 42.17 (40.6) 62.55 (44.41) 23.59 (18.23) 

Cl (mg/l) 15 (5.68) 8.76 (1.75) 2 (0.7) 2.63 (0.49) 7.73 (2.65) 8.51 (0.8) 3.47 (0.57) 3 (0.42) 3 (0.06) 10.88 (1.18) 10.76 (4.43) 4.67 (3.2) 

HCO3 (mg/l) 384.97 (125.09) 467.16 (94.01) 327.8 (73.91) 332.52 (73.84) 378.72 (39.39) 431.95 (102.05) 266.54 (54.12) 299.43 (31.67) 313.77 (55.01) 401.75 (50.76) 428.03 (103.7) 331.5 (104.06) 

KOI (mg/l) 2.92 (0.51) 6.09 (2.18) 3.4 (1.38) 1.95 (1.07) 3.08 (0.68) 2.67 (0.48) 2.59 (1.28) 2.57 (2.72) 2.07 (1.63) 0.93 (0.32) 3.89 (2.02) 2.37 (101.81) 

mlug (mmol/l) 6.85 (1.32) 7.65 (1.54) 5.76 (0.74) 5.91 (0.64) 6.2 (0.64) 7.07 (1.67) 4.59 (0.62) 4.9 (0.52) 5.33 (0.69) 6.7 (0.83) 7.19 (1.41) 5.63 (5.59) 

Patakparti vegetáció 
           

közvetlen partmenti (0-1m) vegetáció szerkezete 
         

RiV1 (%) 4.56 (2.29) 15.27 (11.84) 16.47 (5.15) 20.34 (9.45) 24.04 (7.16) 16.66 (3.57) 12.89 (6.99) 14.58 (7.83) 16.46 (7.82) 22.89 (3.42) 12.16 (8.66) 18.24 (7.84) 

RiV2 (%) 11.7 (3.21) 6.74 (4.4) 1.82 (1.55) 5.95 (3.52) 8.35 (6.22) 17.36 (10.54) 0.79 (1.58) 14.68 (6.09) 12.99 (2.93) 24.88 (9.37) 11.93 (7.67) 9.92 (9.18) 

RiV3 (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.3 (0.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.89 (1.79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.17 (12.26) 

RiV4 (%) 69.83 (8.88) 52.38 (30.32) 49.35 (14.12) 41.47 (12.55) 55.76 (8.15) 63.39 (6.36) 36.51 (8.7) 51.39 (19.19) 62 (6.49) 56.92 (6.23) 61.87 (18.44) 50.48 (17.59) 

Patakparti vegetáció 
           

Völgytalpi vegetáció szerkezete 
          

VaV1 3.5 (0) 3.38 (0) 4.2 (0) 3.93 (0) 3 (0) 3.72 (0) 3.67 (0) 4 (0) 4 (0) 3.75 (0) 3.53 (0.15) 3.79 (0.58) 

VaV2 (%) 4 (0) 4 (0) 1 (0) 3 (0) 2 (0) 4 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 4 (0) 4 (0) 2.71 (0.88) 

VaV3 (%) 50 (0) 2 (0) 100 (0) 66.67 (0) 100 (0) 50 (0) 66.67 (0) 66.67 (0) 66.67 (0) 50 (0) 50 (0) 73.81 (25.42) 

SlV1 3.5 (0) 3 (0) 2.5 (0) 4.2 (0) 2.5 (0) 4 (0) 2 (0) 3.25 (0) 3.5 (0) 4 (0) 3.5 (0.43) 3.39 (0.71) 

SlV2 (%) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 4 (0) 2 (0.85) 2.14 (0.87) 

SlV3 (%) 100 (0) 0 (0) 100 (0) 100 (0) 50 (0) 33.33 (0) 100 (0) 100 (0) 100 (0) 75 (0) 44.44 (43.42) 89.29 (28.67) 
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2. táblázat: Folytatás 

 
BICS BODA HIDA1 HIDA2 OLV PETO REKA VARV1 VARV2 VIZF Dráva Duna 

2) Regionális környezeti tényezők 
        

Klimatikus változók 
           

bio1 (°C) 10.5 10.6 9.5 9.9 10.8 11 10 10 10 10.8 10.7 (0.26) 10.14 (0.48) 

bio2 (°C) 9.1 9.2 8.9 8.9 9.2 9.2 9 9 9 9.1 9.17 (0.06) 9.01 (0.11) 

bio4 (szórás*100) 771.4 768.9 758.8 767.2 780.5 779.5 767.6 770.1 770.1 777.1 773.27 (5.54) 770.2 (7.06) 

bio5 (°C) 26.6 26.6 25.2 25.8 26.9 27.2 25.9 25.9 25.9 26.8 26.8 (0.35) 26.06 (0.6) 

bio6 (°C) -4.4 -4.3 -4.9 -4.7 -4.1 -4.1 -4.6 -4.7 -4.7 -4.2 -4.27 (0.15) -4.56 (0.29) 

bio7 (°C) 31 30.9 30.1 30.5 31 31.3 30.5 30.6 30.6 31 31.07 (0.21) 30.61 (0.31) 

bio8 (°C) 18.4 18.4 17.2 17.8 18.7 18.9 17.9 17.9 17.9 18.6 18.57 (0.29) 18 (0.51) 

bio9 (°C) 1.8 1.9 0.8 1.2 1.9 2.1 1.2 1.2 1.2 1.9 1.93 (0.15) 1.34 (0.41) 

bio10 (°C) 19.9 19.9 18.7 19.3 20.3 20.4 19.4 19.4 19.4 20.1 20.07 (0.29) 19.51 (0.53) 

bio11 (°C) 0 0.1 -0.8 -0.5 0.2 0.3 -0.4 -0.4 -0.4 0.1 0.13 (0.15) -0.31 (0.35) 

bio12 (mm) 675 676 689 672 626 658 656 665 665 657 669.67 (10.12) 661.43 (19.16) 

bio13 (mm) 91 91 95 92 83 87 89 91 91 89 89.67 (2.31) 90 (3.7) 

bio14 (mm) 38 38 35 35 36 37 36 35 35 37 37.67 (0.58) 35.57 (0.79) 

bio15 (szórás*100) 27 27 27 27 25 26 26 27 27 27 26.67 (0.58) 26.57 (0.79) 

bio16 (mm) 227 227 234 227 207 218 220 224 224 221 224 (5.2) 222.43 (8.22) 

bio17 (mm) 118 118 125 122 113 115 119 120 120 115 117 (1.73) 119.14 (4.06) 

bio18 (mm) 224 224 230 223 203 216 216 221 221 218 221.33 (4.62) 218.86 (8.28) 

bio19 (mm) 132 132 139 135 126 129 132 133 133 129 131 (1.73) 132.43 (4.16) 

Hidrológiai jellemzők 
           

dist (km) 2.81 1.62 1.47 3.85 3.17 3.96 4.75 2 3.18 0.2 2.8 (1.17) 2.66 (1.54) 

ter (km2) 3.18 2.55 5.05 0.64 4.23 12.29 10.29 3.4 4.9 1.23 6.01 (5.45) 4.25 (3.17) 

alt (m) 221 166 400 308 201 186 254 327 259 169 191 (27.84) 274 (78.34) 

asp 273.31 265.3 181.37 198.96 96.13 108.6 84.45 111.97 111.97 140.94 215.74 (92.87) 132.26 (43.5) 

mer (%) 5 6 2 4 9 7 5 7 7 9 6 (1) 6.14 (2.61) 

Alapkőzet 
           

sand (ordinális v.) 3 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 0 

lime (ordinális v.) 0 0 0 2 1 2 3 2 2 3 0 2 

vulc (ordinális v.) 0 0 3 3 1 0 0 2 2 0 0 2 

fsed (ordinális v.) 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 
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3. táblázat: A doktori munka során a Mecsekben gyűjtött és azonosított taxonok jegyzéke. 

’*’-gal a területről első ízben, ’‡’-tel pedig az egyetlen mintavételi helyről előkerült fajokat 

jelöltük. 

Taxon név, leíró Kód 

 
Taxon név, leíró Kód 

Coleoptera   
 

Heteroptera 
 

Agabus biguttatus (Olivier, 1795)
‡
 CAbi 

 
Aquarius najas (De Geer, 1773) HAna 

Agabus guttatus (Paykull, 1798)*
‡
 CAgu 

 
Gerridae lárva HGel 

Agabus paludosus (Fabricius, 1801)
‡
 CApa 

 
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) HHst 

Anacaena globulus (Paykull, 1798)* CAgl 
 

Nepa cinerea Linnaeus, 1758* HNci 

Anacaena limbata (Fabricius, 1792) CAli 
 

Notonecta glauca Linnaeus, 1758 HNgl 

Anacaena lutescens (Stephens, 1829)* CAlu 
 

Notonecta viridis Delcourt, 1909 HNvi 

Elmis aenea (P.J.W. Müller, 1806)* CEae 
 

Velia caprai Tamanini, 1947 HVca 

Elmis maugetii fajcsoport Latreille, 1802 CEma 
 

Ephemeroptera 
 

Elmis rioloides (Kuwert, 1890)
‡
 CEri 

 
Baetis rhodani (Pictet, 1843-1845) EBrh 

Dryopidae CDry 
 

Baetis sp. EBsp 

Elmis sp.  CEll 
 

Baetis vernus (Curtis, 1843)* EBve 

Elmid/Dryopid lárva CEld 
 

Centroptilum luteolum (Müller, 1776) EClu 

Gyrinus colymbus Erichson, 1837 CGco 
 

Ecdyonurus sp. EEcs 

Gyrinus distinctus Aubé, 1836 CGdi 
 

Ecdyonurus submontanus Landa, 1969* EEsu 

Gyrinus substriatus Stephens, 1829 CGsu 
 

Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775)* EEve 

Helophorus brevipalpis Bedel, 1881*
‡
 CHbr 

 
Electrogena ujhelyii (Sowa, 1981)* EEeuj 

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)*
‡
 CHfu 

 
Electrogena sp. EEle 

Hydraena belgica d’Orchymont, 1930* CHbe 
 

Ephemera danica (Müller, 1764) EEda 

Hydraena gracilis balcanica d’Orchymont, 

1930* 
CHgr 

 
Ephemera sp. EEph 

Hydraena melas Dalla Torre, 1877* CHme 
 

Ephemera vulgata Linnaeus, 1758
‡
 EEvu 

Hydraena nigrita Germar, 1824* CHni 
 

Habroleptoides confusa (Sartori & Jacob, 

1986) 
EHfu 

Hydraena nigrita complex CNnc 
 

Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) EHfs 

Hydraena riparia Kugelann, 1794* CHri 
 

Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 

1835) 
EPsu 

Hydraena riparia complex CHrm 
 

Plecoptera 
 

Hydraena paganettii Ganglbauer, 1901*
‡
 CHpa 

 
Amphinemura cf. triangularis (Ris, 1902)* PAtr 

Hydraena sp. CHsp 
 

Amphinemura standfussi (Ris, 1902)* PAst 

Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829*
‡
 CHfe 

 
Isoperla tripartita Illies, 1954 PItr 

Hydroporus planus (Fabricius, 1781) CHpl 
 

Isoperla sp. PIso 

Laccobius minutus (Linnaeus, 1758)
‡
 CLmi 

 
Leuctrafusca fajcsoport PLfu 

Laccobius striatulus (Fabricius, 1801)
‡
 CLst 

 
Nemoura cinerea (Retzius, 1793) PNci 

Limnius sp. CLsp 
 

Nemoura marginata fajcsoport PNma 

Limnius opacus P.J.W. Müller, 1806*
‡
 CLop 

 
Nemoura sp.

‡
 PNem 

Limnius volckmari (Panzer, 1793) CLvo 
 

Odonata 
 

Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
‡
 CPca 

 
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 OChe 

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) CPma 
 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Ocvi 

Pomatinus substriatus (P.J.W. Müller, 1806) CPsu 
 

Megaloptera 
 

Scirtidae sp. CScl 
 

Sialis fuliginosa Pictet, 1836 MSfu 

Odeles sp.
‡
 COde 

 
Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) MSlu 

Ochthebius minimus fajcsoport COmi 
 

Sialis morio Klingstedt, 1932
‡
 MSmo 
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3. táblázat: Folytatás 

Taxon név, leíró Kód 
 

Taxon név, leíró Kód 

Neuroptera 
  

Diptera 
 

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) NOfu 
 

Athericidae DAth 

Trichoptera 
  

Ceratopogonidae DCer 

Agapetinae TAga 
 

Dixidae DDix 

Beraeodes minutus (Linnaeus, 1761)
‡
 TBmi 

 
Empididae DEmp 

Chaetopteryx sp. TChs 
 

Psychodidae
‡
 DPsy 

Goeridae sp.
‡
 TGoe 

 
Ptychopteridae DPty 

Halesus tessalatus (Rambur, 1842)
‡
 THte 

 
Sciomyzidae

‡
 DSci 

Hydropsyche bulbifera McLachlan, 1878
‡
 THbu 

 
Simuliidae DSim 

Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834) THfu 
 

Stratiomyidae DStr 

Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884 THsa 
 

Tabanidae DTab 

Hydropsyche sp. THys 
 

Thaumaleidae DTha 

Limnephilidae TLsp 
 

Tipulomorpha DTip 

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) TLrh 
 

Tipulomorpha/Limoniidae DLim 

Lithax obscurus (Hagen, 1859) TLob 
 

Tipulomorpha/Pediciidae DPed 

Lype reducta (Hagen, 1868) TLre 
 

Tipulomorpha/Tipulidae DTiu 

Micropterna lateralis (Stephens, 1837)
‡
 TMla 

 
Tipulomorpha/Trichoceridae

‡
 DTri 

Plectrocnemia brevis McLachlan, 1871 TPbr 
 

Diptera/Chironomidae 
 

Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) TPco 
 

Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt, 

1838)* 
Atr 

Plectrocnemia conspersa/brevis TPcb 
 

Brillia bifida (Kieffer, 1909) Bbi 

Plectrocnemia sp. TPls 
 

Chironomus sp. Chi 

Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837) TPci 
 

Conchapelopia sp. Con 

Potamophylax luctuosus (Piller & 

Mitterpacher, 1783) 
TPlu 

 
Corynoneura sp.

‡
 Cor 

Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) TPni 
 

Cricotopus (Isocladius) sp.
‡
 Cri 

Potamophyla xrotundipennis (Brauer, 1857) TPro 
 

Diamesa cinerella fajcsoport*
‡
 Dci 

Potamophylax sp. TPsp 
 

Diplocladius cultriger Kieffer, 1908*
‡
 Dcu 

Rhyacophila dorsalis fajcsoport TRdo 
 

Epoicocladius ephemerae (Kieffer, 1924)* Eep 

Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 TRfa 
 

Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)
 ‡
 Mne 

Rhyacophila hirticornis McLachlan, 1879 TRhi 
 

Macropelopia notata (Meigen, 1818)* Mno 

Rhyacophila sp. TRhy 
 

Macropelopia sp. Msp 

Rhyacophila tristis Pictet, 1834 TRtr 
 

Micropsectra notescens (Walker, 1856)* Mno 

Silo pallipes (Fabricius, 1781) TSpa 
 

Microtendipes chloris (Meigen, 1818)* MCh 

Synagapetus krawanyi (Ulmer, 1938) TSkr 
 

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) Mpe 

Synagapetus moselyi (Ulmer, 1938) TSmo 
 

Natarsia sp. Nsp 

Tinodes pallidulus McLachlan, 1878 TTpa 
 

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919)* Ofu 

Tinodes unicolor (Pictet, 1834) TTun 
 

Orthocladius (Orthocladius) sp. Ort 

Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834)
‡
 TWoc 

 
Orthocladius sp. Osp 
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3. táblázat: Folytatás 

Taxon név, leíró Kód 
 

Taxon név, leíró Kód 

Diptera/Chironomidae 
  

Polypedilum uncinatum (Goetghebuer, 

1921)*
‡
 

Pun 

Orthocladius thienemanni Kieffer, 1906* Oth 
 

Procladius (Holotanypus) sp. Pro 

Parametriocnemus stylatus (Spärck, 

1923)* 
Pst 

 
Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) Pol 

Paratrichocladius skirwithensis (Edwards, 

1929)* 
Psk 

 
Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 

1909)* 
Rfu 

Paratrissocladius excerptus (Walker, 

1856)* 
Pex 

 
Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913)* Ratr 

Polypedilum convictum (Walker, 1856)* Pco 
 

Rheocricotopus effusus (Walker, 1856)* Ref 

Polypedilum pedestre (Meigen, 1830) Ppe 
 

Rheopelopia sp. Rhe 

Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803)* Psc 
 

Rheotanytarsus sp. Rts 

Polypedilum sp. Psp 
 

Zavrelimyia sp. Zav 
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4. táblázat: Kereszt validációs eljárás eredménye a taxonómiai és funkcionális összetételre a 

DAPC elemzések alapján. A cellákban az egyes a priori csoportokhoz tartozó objektumok 

százalékos arányát találjuk az a posteriori valószínűségek alapján. A patakszakaszok 

rövidítéseit az 1. táblázat tartalmazza. 

 Vízirovar   Árvaszúnyog 

 tax. funkc. EPT ColH tax. funkc. 

Vizgyűjtő         

globális 97,9 75,7 93 93,8 86,5 74,1 

Duna 100 92,8 100 95,5 93,8 75,6 

Dráva 93,6 40,4 78,3 90,5 77,5 72,5 

Patakszakasz         

globális 80,6 52,8 67,1 60,7 61,8 36,5 

BICS 100 56,3 86,7 85,7 92,3 69,2 

BODA 100 87,5 93,7 100 64,3 50 

HIDA1 57,1 28,6 71,4 69,2 50 0 

HIDA2 62,5 62,5 43,7 50 22,2 44,4 

OLV 100 35,7 57,1 53,8 72,7 0 

PETO 100 73,3 86,7 85,7 61,5 46,2 

REKA 92,3 15,4 53,8 20 0 0 

VARV1 38,5 15,4 38,5 0 33,3 0 

VARV2 53,3 60 46,7 35,7 71,4 0 

VIZF 100 83,3 91,7 90,9 100 71,4 

Mikrohabitat         

globális 83,3 56,9 72 70,7 64 42,4 

Akal 64,3 28,6 48,1 60,9 26,7 6,7 

Biotikus 89,7 53,9 79,5 75,7 55,6 17,65 

Lithal 90 75 85 85 74,2 62,1 

Finom szemcsés 83,8 62,2 67,6 53,3 80 58,3 

Évszak         

globális 97,2 50 83,9 73,1 60,7 50,59 

kora tavasz 100 44,7 84,2 90,6 76 64 

tavasz 94,3 74,3 80 63,6 45,5 20 

nyár 97,2 44,4 80 75,6 81 55 

ősz 100 37,1 91,4 62,5 38,1 60 
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5. táblázat: Terepi vizsgálatok során használt jegyzőkönyv, mely segítségével rögzítettük az 

adott patakszakaszra jellemző medermorfológiai tulajdonságokat. 

Mintavételi hely   
       Kód   
       Dátum   
       GPS koor.  lent fent 
       ÉSZ     
       KH     
       gázló/med szerk 

(1,2,3)   
       gázló db/ 100 m   
       medence db/ 100m   
       medervonulat (1,2,3)   
       kanyarulat/ 100 m   
       töltés (van/nincs)   
       fa(rönk) (db)/ 100 m   
       vízsebesség (cm/s)   
       

          

Transzektek 

vízszélesség 
(m) 

vízmélység (cm) 
detritusz (1-

van, 0-
nincs) 

alámosás 
(1-van, 0-

nincs) 

bal jobb 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   
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5. táblázat: Folytatás 

  

Transzektek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

parti 
vegetáció 

(1m) 

fa                                                                                                                         

bokor                                                                                                                         

gyékény-nád                                                                                                                         

lágyszárú                                                                                                                         

beton                                                                                                                         

vízi 
vegetáció 

teljes borítás %                                                                                                                         

gyékény-nád                                                                                                                         

fonalas alga                                                                                                                         

hínár1                                                                                                                         

hínár2                                                                                                                         

egyéb                                                                                                                         

aljzat 

iszap                                                                                                                         

iszaposhomok                                                                                                                         

homok                                                                                                                         

kavics                                                                                                                         

kő                                                                                                                         

szikla                                                                                                                         

beton                                                                                                                         

agyag                                                                                                                         

AQEM 

Megalithal                                                                                                                         

Macrolithal                                                                                                                         

Mesolithal                                                                                                                         

Microlithal                                                                                                                         

Akal                                                                                                                         

Psammal                                                                                                                         

Argyllal                                                                                                                         

Xylal                                                                                                                         

CPOM                                                                                                                         

FPOM                                                                                                                         

Debris                                                                                                                         

Szárazföldi                                                                                                                         

 


