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1. Bevezetés 

1.1. A vizes élőhelyek és jelentőségük 

A természet- és a környezetvédelem fontos feladatai közt szerepel a vizes 

élőhelyek fenntartása és védelme, hiszen az élővilág sokszínűségének megőrzéséhez 

nélkülözhetetlen élőhelyekről van szó. A vizes élőhelyeken az iparosodás 

következményei mind a mai napig észlelhetőek. A gyors fejlődés megkövetelte a 

hajózhatóság hatásfokának növelését, a hajózási útvonalak és a mezőgazdasági területek 

kiterjesztését. Ennek érdekében Európa-szerte megtörtént a mocsaras, lápos területek 

lecsapolása, a folyómedrek átalakítása, mellékágak levágása. Ezen beavatkozások 

eredményeképp a szárazföldi wetland területek (pl. mocsarak, lápok, árterek) kiterjedése 

nagy mértékben lecsökkent. A mezőgazdasági területszerzés miatti lecsapolások 

következtében a még megmaradt vizes élőhelyek is fragmentálódtak, illetve átalakultak. 

Magyarországon a vizes élőhelyek – főként az árterek – a nagy beavatkozások 

előtt még az ország területének 25%-át borították, mely mára csupán a töredékére 

zsugorodott. Jelenleg hazánk felszínének nagyjából 1,7%-án (1500 km2) található vizes 

élőhely (SZABÓ M. 2005). Európa egyes országaiban az antropogén hatásokra 

különösen érzékeny kisvizek, tavak 50%-a eltűnt a XX. század során – ez az arány akár 

90% is lehet bizonyos területeken a lecsapolásoknak és az urbanizációnak köszönhetően  

(WOOD, P. J. et al. 2003; HASALL, C. 2014). 

A vízjárási viszonyokat tekintve a vizes élőhelyek két csoportba oszthatók: 

vannak állandóan vízzel borítottak, ahol eusztatikus vízforgalomról beszélhetünk, és 

léteznek az időszakosan, változó mértékben elárasztottak, ahol pedig asztatikus, illetve 

szemiasztatikus vízforgalom a jellemző (DÉVAI GY. 1998). Az időszakos vizek 

érzékeny vízháztartásuk miatt különösen veszélyeztettek az emberi behatások és a 

globális klímaváltozás által (WILLIAMS, D.D. 2006). 

1.1.1. Asztatikus szikes tavak 

 A sós tavak változó összetételű és sókoncentrációjú tavak – az utóbbi egyes 

tavakban elérheti akár a 400 000 ppm-et is. A domináns oldott ásványi só alapján 

különféle alcsoportokba oszthatók (EUGSTER, H. P. – HARDIE, L. A. 1978). A 

tengeri eredetű sós állóvizek Na+ és Cl- ionokban dúsak, míg a kontinentális szikesek 

vizében a Na+, a HCO3- és a CO32- ionok dominálnak. Emiatt a szárazföldi szikes tavak 

pH-ja magas (pH>9), bennük alkalikus környezet alakul ki (HAMMER, U. T. 1986). 
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 A szikes tavak világszerte előfordulnak, de a legnagyobb számban és 

kiterjedésben a száraz klimatikus régiókban vannak jelen. Vannak köztük nagy 

mélységű és kiterjedésű állandó tavak, illetve kisebb, sekély tavak, melyek időszakosan 

kiszáradnak. Ez utóbbiakat nevezzük asztatikus szikes tavaknak (HAMMER, U. T. 

1986). 

 A Kárpát-medence szikes tavainak döntő része (>50%) alkalikus típusú, ezekben 

a Na-HCO3 dominanciája figyelhető meg. Emellett a szikesek 11 altípusa különíthető el 

az alapján, hogy a domináns Na-HCO3 mellett melyik ion a leggyakoribb. Ezek közül 

leginkább a Cl- ionokban (13%), majd a SO42- ionokban (11%) gazdag altípusok 

fordulnak elő – ez utóbbi altípust képviselő szikesek többnyire az ausztriai Fertőzug 

területén találhatóak meg (BOROS, E. et al. 2014; BOROS, E. et al., 2017). A további 

altípusokba a szikesek kevesebb, mint 4%-a tartozik – néhány esetben a magnézium-ion 

előfordul a domináns nátrium-ion mellett. Az altípusok száma utal a szikesek magas 

kémiai változatosságára, hiszen viszonylag kis területről van szó. Sókoncentrációjuk 

széles skálán változik: a Kárpát-medence szikes tavai a szubszalintól (0,5 - 3 g.L-1) 

egészen a  hiperszalin (>50 g.L-1) típusba sorolhatóak. Átlagos sótartalmuk 4 g.L-1 

körüli – ez alapján a hiposzalin (3-20 g.L-1) típusba tartoznak (BOROS, E. et al. 2014). 

A magas sókoncentráció miatt a szikesekre sótűrő, ill. sókedvelő fajok jellemzőek, 

továbbá a vándorló madarak szempontjából kiemelkedően fontos élőhelyek, hiszen 

táplálkozó- és pihenőhelyként szolgálnak számukra (HORVÁTH, ZS. et al. 2013). 

A Kárpát-medence legnagyobb szikes tavai a Fertő tó és a Velencei tó állandó 

vizűek, emellett számos kisebb kiterjedésű, sekélyebb szikes található még a Duna-

Tisza közén, továbbá a Hortobágyon, a Nyírségben, a Hajdúháton, a szerbiai 

Vajdaságban és az ausztriai Fertőzugban.  

1.2. A szikesek rekonstrukciója 

Az utóbbi évtizedekben a konzervációbiológia tudományág kialakulásának és 

fejlődésének köszönhetően világszerte egyre több figyelmet kap a biológiai sokféleség 

rohamos csökkenésének megakadályozása. A konzervációbiológia (ill. 

természetvédelmi biológia) célja a biodiverzitás megőrzése a természet- és a 

társadalomtudomány eredményeinek ötvözése által. A probléma viszont, hogy a 

biológiai sokféleség kialakulásáról, az élőhelyek helyreállítási lehetőségeiről és 

monitorozásáról még nem áll rendelkezésre elegendő információnk, továbbra is fennáll. 
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Emiatt fontos feladat olyan természetvédelmi beavatkozások alkalmazása, melyeket 

tudományos kísérletek és eredmények támasztanak alá. Ezt követően a beavatkozás 

eredményeit szükséges publikálni, mert ezáltal terjedhet el a bizonyíték alapú 

természetvédelem (SUTHERLAND, W. J. et al. 2004; STANDOVÁR T. – PRIMACK 

R. B. 2001). 

Becslések szerint a Kiskunság és a Fertőzug szikes tavainak nagyjából 80%-a 

eltűnt a XVIII. század óta (BOROS, E. et al. 2013). Ma már az összes megmaradt 

magyarországi és ausztriai szikes védelem alatt áll, ráadásul az asztatikus szikesek a 

Natura 2000 hálózat részét képzik. Ezen értékes élőhelyek megőrzése céljából 

Magyarországon megindultak a rehabilitációs természetvédelmi beavatkozások, továbbá 

az asztatikus szikesek számának növelése érdekében rekonstrukciós területeket is 

létrehoztak – ilyen rekonstruált szikes a fertőzugi Nyéki-szállás és a Borsodi-dűlő 

(TÓTH, A. et al. 2014). 

Annak ellenére, hogy az asztatikus szikesek magas természetvédelmi értéket 

képviselnek, kevés nagyléptékű tanulmány célozza ezen élőhelyeket. Legtöbb esetben 

egy-egy konkrét szikest, vagy egy kisebb területet vizsgálnak (TÓTH, A. et al. 2014). 

A rekonstrukciós beavatkozások sikerességének tesztelése érdekében szükséges 

ezen mesterséges élőhelyek monitorozása, illetve összevetése a természetes 

élőhelyekkel, viszont ez sok esetben elmarad. A Fertő tó környéki rekonstrukciós 

területek viszonylag jobban kutatottnak számítanak, ugyanis a rekonstrukciós 

munkálatok végeztével több alkalommal is felmérték a vízkémiai paramétereket  és a 

zooplankton közösségeket (BARANYAI, E. et al. 2004; TÓTH, A. et al. 2014). A 

rekonstrukciók tényleges sikeressége azonban továbbra is kérdéses marad, mivel egy 

fajlista nem minden esetben hordoz elegendő információt egy élőhelyről. Mivel az 

ökológiai rendszerek zavarásra adott válasza kvantifikálható, így szükséges a hálózatos 

(rendszerszintű) indikátorok alkalmazása, az élőlények közti kapcsolatrendszer 

vizsgálata is (ULANOWICZ, R. E. 1996). 
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2. Célkitűzések 

Kutatásunk elsődleges célja a fertőzugi szikes tavak trofikus 

kapcsolatrendszerének feltárása, majd ezen keresztül a rekonstrukciós természetvédelmi 

beavatkozások sikerességének ellenőrzése volt. A vizsgálandó kérdések, melyek 

megválaszolásán alapul a dolgozatom, az alábbiak voltak: 

1. A tavak természetességi állapotát becsülő természetességi index és a trofikus 

lánchossz közt fellelhető-e összefüggés? 

2. Melyik tóban melyik makrogerinctelen csoport foglalja el a legmagasabb 

trofikus pozíciót? 

3. A legtöbb vizsgált szikesben előforduló makrogerinctelen csoport trofikus 

pozíciója változik-e a természetességet becsülő természetességi index függvényében? 

4. A természetességi index komponensei közül melyik tényező van legnagyobb 

hatással a trofikus lánc hosszára? 
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3. Anyag és módszer 

 

3. 1. A vizsgált terület 

 A Fertő tó környékén elterülő asztatikus szikes tavak közül négy természetes (1. 

ábra) és két rekonstruált tavat (2. ábra) vizsgáltunk.  A természetes asztatikus szikesek 

– Mittlerer Stinkersee; Runde Lacke; Martenhofenlacke; Lange Lacke – a Fertőzug 

(Seewinkel) ausztriai felén találhatóak, a rekonstruált szikesek – Borsodi-dűlő és Nyéki-

szállás – pedig a Fertőzug déli részén, a Fertő tó Magyarországra átnyúló részétől 

keletre helyezkednek el. Az ausztriai természetes asztatikus szikesek a Neusiedler See – 

Seewinkel Nemzeti Park védelme alatt állnak, míg a magyarországi rekonstruált 

szikesekért a Fertő-Hanság Nemzeti Park a felelős szervezet. A mintavételezési terület, 

vagyis a Fertőzug ezen felül Ramsari egyezmény védelme alatt álló vizes élőhely, a 

Natura 2000 hálózat része, szerepel a Világörökségi helyszínek listáján, továbbá 

bioszféra rezervátum az UNESCO Ember és Környezete programjának részeként.  

  

 
1. ábra. A vizsgált ausztriai természetes asztatikus szikesek. (Forrás: Google Earth, 

2017) 
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2. ábra. A vizsgált magyarországi rekonstruált szikesek. (Forrás: Google Earth, 2017) 

 

3. 2. Mintavétel és mintaelőkészítés 

A tavak mintavételezésére 2017 áprilisának első hetében (3-6.) került sor. Az 

asztatikus szikes tavakra jellemző a nyár végi kiszáradás, majd az őszi-téli feltöltődés a 

csapadék és hóolvadás hatására megemelkedő talajvíz-szint hatására. Ennek 

megfelelően tavasszal található bennük a legtöbb víz, és áprilisra általában már 

kifejlődnek a tipikus tavaszi közösségek (TÓTH, A. et al. 2014). A mintavételünket 

megelőző periódus azonban extrémen száraz volt, így a Fertőzug legtöbb tavában (az 

általunk vizsgált hat tó kivételével) nem volt a mintavételezéshez elegendő víz. A 

mintavétel minden esetben a nyílt víztér közepén történt. 

3.2.1. Fizikai és vízkémiai paraméterek  

Minden tó esetében megmértük a víz elektromos vezetőképességét WTW 

Multiline típusú vízkémiai mérőműszerrel. A tavak közepén mérőrúddal megmértük a 

vízmélységet és Secchi-korong segítségével a Secchi-mélységet.  

3.2.2. Szeszton mintavétel  

Tavanként 20 liter vizet gyűjtöttünk össze egy egyliteres műanyag edénnyel (a 

vizet így a lehető legnagyobb területről gyűjtve össze), amit 100 µm-es lyukbőségű 

hálón szűrtünk át, hogy eltávolítsuk a vízmintából a zooplanktont. Az így kapott 
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zooplanktonmentes szűrletből 1 liter vizet hűtőbe helyeztünk, majd ezt a mintavételt 

követően az illmitzi laborba visszaérve dolgoztuk fel. Mivel a szikes tavak vize nagy 

mennyiségben tartalmaz szervetlen lebegőanyagokat, ezt a laborban el kell választani a 

szesztontól, hogy az stabil izotópos vizsgálatba vonható legyen, amelyhez a Ludox-

oldatos centrifugálás a jelenlegi leghatékonyabb módszer (HAMILTON, S. K. et al. 

2005). Ehhez a szűrletet a laborban  rázással homogenizáltuk, majd mintánként 50 ml-t 

pipettáztunk műanyag centrifugacsövekbe. Mintáinkat kétszer centrifugáltuk egymás 

után 1500 rpm-el 20 percen keresztül. A centrifugacsövekben a centrifugálásnak 

köszönhetően alul összegyűlt az üledék és a szeszton,  mely szépen elvált a tiszta víztől, 

melyet lepipettáztunk (felső 40 ml). A csőben maradt kiülepedett anyagra 40 ml Ludox-

oldatot (80%-os szilika kolloid) pipettáztunk és homogenizáltuk (HAMILTON, S. K. et 

al. 2005). A mintákat ezután kétszer centrifugáltuk 3000 rpm-el 20 percen keresztül. A 

centrifugálást követően a centrifugacsövekben a minták rétegződtek: a felső vékony 

zöld színű réteg a szeszton, középen a Ludox-oldat, alul pedig az üledék vált külön. A 

felülúszó 5 ml oldatot új csőbe pipettáztuk és 45 ml illmitzi kútvízzel töltöttük fel. 

Összetételében a szikesek közelében található illmitzi ivókút vize egyezik meg 

leginkább a szikesek vizével, viszont alga nem mutatható ki benne, és a helyi csapvízzel 

ellentétben klórozva sincs. Így a mintáinkban a szeszton koncentrációja nem változott, 

viszont sikerült megszabadulnunk a vizsgálat szempontjából zavaró lebegőanyagoktól. 

A kapott 50 ml-es oldatot homogenizáltuk, majd GF/F típusú, ismert tömegű üvegszálas 

filteren mintánként háromszori ismétlésben átszűrtünk 6-15 ml-t (a szeszton egyes 

tavakban eltérő koncentrációjától függően). Végül a filtereket szárazjégre helyeztük és a 

további mintaelőkészítésig fagyasztva tároltuk. 

3.2.3. Makrogerinctelen mintavétel 

A tavakban 5 mm-es lyukbőségű tolóhálóval mellcsizmában gyűjtöttük a 

makrogerincteleneket egészen addig, míg a hálóban a stabil izotópos analízisekhez 

elegendő mennyiségű minta össze nem gyűlt (az egyes állatcsoportok méretétől függően 

tavanként legalább 5-10 egyed). Ezt követően a parton egy fehér tálcán nagyobb 

taxonómiai csoportok (poloskák – Heteroptera, árvaszúnyoglárvák – Chironomidae, 

törpeszúnyoglárvák – Ceratopogonidae, tócsarákok – Anostraca) szerint 

különválogattuk a makrogerincteleneket. A poloskák valamennyien a búvárpoloskák 

családjába (Corixidae) tartoztak. A tócsarákok esetében a fajra történő határozás terepen 

is lehetséges, így amikor az egyik tóban (Martenhofenlacke) két fajt is találtunk 
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(Branchinecta ferox, Branchinecta orientalis), azokat két külön mintaként tettük el.  A 

többi tóban csak a Branchinecta orientalis faj egyedeit találtuk meg. Ezek általában 

egy-egy kohorsz azonos méretű egyedi voltak, kivéve egyetlen tavat (Mittlerer-

Stinkersee), ahol az egyedek látványosan két méretkategóriába tartoztak, így ezeket 

szintén két külön mintaként elemeztük. Tavanként a makrogerinctelen mintáinkat 

csoportok szerint elkülönítve kisebb műanyag tárolóedényekbe helyeztük és rögtön 

szárazjégre tettük, majd a további mintaelőkészítésig fagyasztva tároltuk. 

3.2.4. Mintaelőkészítés stabil izotóp analízishez 

A szesztont tartalmazó filterek és a makrogerinctelen minták is liofilizáláson estek 

át. Ezt követően a szeszton-filterek liofilizálás utáni tömegét lemértük, hogy megkapjuk 

a szeszton száraztömegét, majd a lemért filtereket ónkapszulába csomagoltük, amiből 

végül pasztillát készítettünk.  

A makrogerinctelen mintákat tárolóedényeikben üveg keverőbottal aprítottuk a 

lehetséges legkisebb szemcseméretet elérve, majd mintánként háromszor 0,5-1 mg-ot 

mértünk ki és ezeket szintén ónkapszulába csomagoltuk. A betöltött ónkapszulákat és 

pasztillákat a stabil izotópok analíziséig 96-os mikroplate-eken tároltuk 

Az előkészített minták stabil izotóp analízise Thermo Scientific™ FLASH 2000 

HT™ automata mintaadagolóval ellátott elemanalizátorhoz kapcsolt Thermo 

Scientific™ Delta V™ Advantage stabil izotóparány-mérő tömegspektrométerrel (EA-

IRMS) történt. A makrogerinctelen minták analízise során a felhasznált standard „DL-

Methionin” (1. táblázat), a vakminta pedig az üres ónkapszula. A filterek esetében a 

standard „Blasentang” volt (1. táblázat), a vakminta az ónkapszulába töltött üres GF/F 

típusú üvegszálas filter. Mindkét standard por halmazállapotú. 

Standard Elemek C (%) H (%) N (%) O (%) S (%) 

1. Blasentang C, H, N, S 33,67 4,92 1,25 - 2,289 

2. DL-Methionin C, H, N, O, S 40,25 7,43 9,39 21,45 21,49 

1. táblázat. Az alkalmazott standardok elemösszetétele. 

3. 3. Adatelemzés 

 3.3.1. Trofikus pozíció meghatározása  

Egy adott tavon belüli közösség egyes élőlénycsoportjainak trofikus pozíciója a 

táplálkozási láncon belül annak stabil nitrogén izotóp aránya (15N/14N; δ15N) alapján 
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határozható meg, mivel a fogyasztóban a nehezebb stabil izotóp 3-4 ‰-kel feldúsul az 

elfogyasztott préda stabil nitrogén izotóp arányához képest. Tehát egy fogyasztó δ15N 

értékét egy megfelelően kiválasztott alapvonal (általában a primer termelő szervezetek) 

δ15N értékéhez viszonyítva kiszámítható a fogyasztó trofikus pozíciója (VANDER 

ZANDEN, M. J. et al. 1999; VANDER ZANDEN, M. J. – RASMUSSEN, J. B. 2001; 

POST, D.M. 2002). A legegyszerűbb modell egy fogyasztó trofikus pozíciójának 

kiszámítására POST, D.M. (2002) alapján a következő:  

fogyasztó trofikus pozíciója = λ + (δ15Nfogyasztó - δ15Nalap)/∆n. 

A képletben λ annak a szervezetnek a trofikus pozíciója, amely alapján meghatároztuk a 

δ15Nalap értéket (pl. az elsődleges termelői szint esetében: λ=1). δ15Nfogyasztó az adott 

fogyasztói szervezet stabil izotóp analízis során kapott izotóparánya. ∆n (trofikus 

nitrogén frakcionáció) pedig megadja a trofikus szinten belüli 15N dúsulást. A hat 

különböző tóban élő makrogerinctelen csoportok trofikus pozíciójának 

meghatározásához a képlet az alábbiak szerint alakul: 

fogyasztó (makrogerinctelen) trofikus pozíciója = 1 + (δ15Nfogyasztó - δ15Nalap)/3,42. 

(λ = 1, mert a szeszton minta az elsődleges termelői szintet képviseli; ∆n = 3,42, mert 

POST, D.M. (2002) cikkében megállapította, hogy a trofikus nitrogén frakcionáció az 

akvatikus élőhelyek esetében átlagosan 3,42.) 

A δ15Nalap értéket tavanként a szeszton filterek nitrogén izotóp szignáljai alapján 

számítottam (a replikátumok értékeit átlagolva), majd a fenti képletet alkalmazva 

számoltam ki minden egyes makrogerinctelen mintára annak trofikus pozícióját, majd 

ezen értékeket tavon belüli csoportonként átlagoltam.  

3.3.2. Szikes tavak hidroperiódusa és területe 

A nyílt vízfelület tartóssága szerint öt csoportba lehet sorolni a szikes tavakat: 1 – 

általában száraz, nagyon ritka elöntés; 2 – alkalmi összefüggő vízborítás; 3 – időszakos 

rendszeresen kiszáradó; 4 – időszakos alkalmilag kiszáradó; 5 – ingadozó, de nem 

kiszáradó. Az erre vonatkozó adatok, valamint a tavak területe (teljes meder kiterjedése) 

egy korábbi LIFE projektből (LIFE07NAT/H/000324) érhetők el (BOROS, E. et al. 

2013). A hidroperiódus hosszáról az egyes tavak területi kezelőit kérdezték meg. 
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3.3.3. Szikes tavak természetességi indexének meghatározása 

A vizsgált szikesek természetességi állapotát TÓTH, A. et al. (2014) alapján 

számított természetességi index meghatározásával becsültük. Az index számolása során 

az eredeti munkában figyelembe vették az asztatikus szikesek természetességét 

leginkább kifejező környezeti paramétereket, melyek az alábbiak: sótartalom; felszín 

alatti vízellátás; hidroperiódus; mederfenék zavarása; vízelvezető csatornázás; 

mesterséges édesvíz-utánpótlás; közvetlen szennyezés; közvetett szennyezés; vegetáció 

típusa. 

3.3.4. Statisztikai elemzések 

Az általunk vizsgált kapcsolatok – tavankénti trofikus lánchossz és a tavak 

természetességi indexe; tavankénti trofikus lánchossz és a természetességi indexet 

meghatározó paraméterek; egy adott makrogerinctelen csoport (poloskák) trofikus 

pozíciója tavon belül és a tavak természetességi indexe – minősítésére és 

számszerűsítésére lineáris regressziót alkalmaztunk. Az eredmények kiértékeléséhez és 

ábrázolásához az R programozási nyelvet (R 3.4.1) és a Microsoft Office Excel (2007) 

táblakezelő programot használtuk. 
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4. Eredmények 

 A tavak fizikai és vízkémiai paraméterei, továbbá általános jellemzői (terület, 

természetességi index) a 2. táblázatban kerültek összesítésre. A tavak területe, 

mélysége, zavarossága, elektromos vezetőképessége, természetessége széles skálán 

mozog, míg a tavak a hidroperiódus alapján két kivétellel a 4-es csoportba tartoznak. A 

hat általunk vizsgált tó közül a rekonstruált szikes tavak rendelkeznek a legalacsonyabb 

természetességi indexszel. 

Tó neve 
Terület 

(ha) 

Víz-

mélység 

(cm) 

Secchi-

mélység 

(cm) 

Hidrope-

riódus  

Elektromos 

vezetőképes-

ség (mS/cm) 

Természe-

tességi 

index 

1. Lange Lacke 97,27 32 3 4 3,48 18,6 

2. Martenhofenlacke 3,65 3 0,5 4 2,95 32,6 

3. Mittlerer Stinkersee 4,45 15 8,5 4 7,23 25 

4. Runde Lacke 3,26 8 8 5 9,73 31 

5. Borsodi-dűlő 27,9 30 5 3 2,56 16,2 

6. Nyéki-szállás 17,67 6 2 4 3,62 12 

2. táblázat. A tavak területét, vízmélységét, Secchi-mélységét, hidroperiódusát, 

elektromos vezetőképességét és természetességi indexét összesítő táblázat. 

A fertőzugi szikesek mintavételezése során az alábbi makrogerinctelen 

csoportok egyedeit találtuk és gyűjtöttük be (3. táblázat): 

 Rekonstruált 
szikesek: 

Természetes asztatikus 
szikesek: 

 

B
or
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di

-d
űl

ő 

N
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M
ar
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nh
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en

-
la

ck
e 

M
itt

le
re

r-
St

in
ke

rs
ee

 

R
un

de
 L

ac
ke

 

Tócsarák (Branchinecta orientalis)   X X X (kicsi 
és nagy) X 

Tócsarák (Branchinecta ferox)    X   
Törpeszúnyoglárva (Ceratopogonidae)      X 

Poloska (Heteroptera: Corixidae) X X X  X X 
Árvaszúnyoglárva (Chironomidae) X  X    

3. táblázat. A szikesekben gyűjtött makrogerinctelen csoportok (jelenlétük az egyes 

élőhelyeken X-el jelölve). 
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A természetes asztatikus szikesek mindegyikében jelen volt a tócsarák, míg a 

rekonstruált szikesek egyikében sem fordult elő. A Mittlerer-Stinkersee-ben méret 

alapján látványosan elkülönültek a gyűjtött tócsarák egyedek, így azokat ott 

különválasztottuk, a Martenhofenlackeban pedig két faját különítettük el. A legtöbb 

szikesben megtalált makrogerinctelen a poloska volt.  

A makrogerinctelenek trofikus pozíciója a tavakon belül nem tér el látványosan. 

Legnagyobb pozícióbeli eltérések 0,5 – 1,0 közt vannak. Több esetben is – Lange 

Lacke; Mittlerer-Stinkersee; Runde Lacke – egymással átfedésben vannak a 

makrogerinctelen csoportok trofikus pozíciói (3. ábra).  
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3. ábra. A vizsgált tavakban gyűjtött makrogerinctelenek trofikus pozíciója a minták 

szórásával feltüntetve. 

 

A szikesek természetességi indexe és a trofikus lánchossz (= maximális trofikus 

pozíció) közt nagyon erős pozitív lineáris összefüggés van (4. ábra). A trofikus 

lánchossz 1,40 (Nyéki-szállás) és 5,36 (Martenhofenlacke) közt, míg a természetességi 

index 12 és 32,6 közt változik.  

A hat tóban gyűjtött négy makrogerinctelen csoport közül három változatosan 

jelenik meg csúcsragadozóként (= legmagasabb trofikus pozícióban levő csoport). A 

tócsarákok csak természetes szikesekben fordulnak elő, a négy vizsgált természetes 

szikes közül kettőben (Martenhofenlacke és Mittlerer Stinkersee) csúcsragadozó 

szerepet töltenek be. A poloskák egy rekonstruált (Nyéki-szállás) és egy természetes 

szikesben (Runde Lacke) helyezkednek el a trofikus hálózat csúcsán. Az 

árvaszúnyoglárvák szintén egy rekonstruált (Borsodi-dűlő) és egy természetes szikesben 

(Lange Lacke) tölti be a csúcsragadozó szerepét (4. ábra).  
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4. ábra. A természetességi index és a trofikus lánchossz összefüggése, a maximális 

trofikus pozícióban levő csúcsragadozókat feltüntetve. R2 = 0,99; p-érték = 0,001. 

 A természetesség és a legmagasabb trofikus pozíciót betöltő makrogerinctelen 

csoport közt nem fedeztünk fel összefüggést, ezért megvizsgáltuk, hogy a legtöbb 

szikesből gyűjtött makrogerinctelen csoport – jelen esetben a poloskák – trofikus 

pozíciója és a természetesség közt van-e kapcsolat. A vizsgálat eredménye: a 

természetességi index és a poloska trofikus pozíciója közt erős pozitív lineáris 

összefüggés van (5. ábra). A természetességi index növekedése nagyon magas R2-érték 

(0,94) mellett magyarázza a poloskák trofikus pozíciójának emelkedését. 
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5. ábra. A természetességi index és a poloskák trofikus pozíciójának kapcsolata. R2 = 

0,94. p-érték = 0,007. 

 A természetességi indexet meghatározó tényezők közül lineáris regresszió 

alapján a szikesek vizének elektromos vezetőképessége és hidroperiódusa van 

szignifikáns kapcsolatban a poloskák trofikus pozíciójával (6. ábra). A kevésbé 

ingadozó vízborítású tavakban és a nagyobb sótartalmú szikesekben a poloskák trofikus 

pozíciója magasabb. Ezt követően a Secchi-mélység, vagyis a zavarosság csökkenése is 

közepes R2-érték (0,58) mellett magyarázza a poloskák trofikus pozíciójának 

emelkedését. 
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6. ábra. A poloskák trofikus pozíciója (trof.poz) és a természetesség komponenseinek 

(Z = vízmélység, ZS = Secchi-mélység, terület, hidroper. = hidroperiódus, term.index = 

természetességi index, vez.kép. = elektromos vezetőképesség) kapcsolata (első sor ill. 

oszlop). A szignifikáns összefüggések csillaggal jelölve (lineáris regresszió alapján; 

p<0.1 .; p<0.05 *; p<0.01 **; p<0.001 ***). 

 

 Ugyan a természetességi index növekedésével szignifikánsan összefügg a 

trofikus lánchossz, viszont ebből még nem derül ki, hogy a természetességet 

meghatározó környezeti paraméterek közül melyeknek van közvetlen hatása a 

lánchosszra. Ezt eldöntendő megvizsgáltuk a természetességet meghatározó főbb 

tényezőket – Z (vízmélység); Zs (Secchi mélység); terület; hidroperiódus; elektromos 

vezetőképesség – és azok kapcsolatát a trofikus lánchosszal. Külön-külön egyik 

paraméter sem mutat szignifikáns lineáris összefüggést a trofikus lánc hosszával (7. 

ábra). 
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7. ábra. A trofikus lánchossz (TLH) és a természetesség komponenseinek (Z = 

vízmélység, ZS = Secchi-mélység, terület, hidroper. = hidroperiódus, term.index = 

természetességi index, vez.kép. = elektromos vezetőképesség) kapcsolata (első sor ill. 

oszlop). A nem szignifikáns összefüggések szürkével, míg a szignifikáns összefüggések 

feketével jelölve (lineáris regresszió alapján; p<0.1 .; p<0.05 *; p<0.01 **; p<0.001 

***). 
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5. Diszkusszió 

A szikesek természetességi indexe és a trofikus lánchossz szoros pozitív 

kapcsolatban volt egymással, ugyanakkor a természetességet meghatározó abiotikus 

tényezők közül egyik általunk vizsgált paraméter sem volt összefüggésben a trofikus 

lánchosszal. Az egyes tavakon belül eltérő makrogerinctelen csoportok jelentek meg 

legmagasabb trofikus pozícióban, tehát arra, hogy melyik makrogerinctelen csoport lesz 

a csúcsragadozó a szikesek táplálkozási hálózatában, nincs hatással a természetesség. A 

legtöbb vizsgált tóban előforduló makrogerinctelen csoport (poloskák) trofikus 

pozíciója eltérő volt az egyes tavakban, erős pozitív lineáris összefüggést mutatott a 

természetességi indexszel.  

 A szikesekből gyűjtött négy makrogerinctelen csoport közül a 

törpeszúnyoglárvákon kívül mindhárom csoport (poloskák, árvaszúnyoglárvák, 

tócsarákok) azonos gyakorisággal (két alkalommal) jelent meg legmagasabb trofikus 

pozícióban. A tócsarákok voltak az egyetlen csoport, amely csak a természetes tavakban 

fordult elő (3. táblázat), azonban a természetesség ezen felül nem befolyásolta, hogy 

adott tavon belül melyik makrogerinctelen volt a legmagasabb trofikus pozícióban.  

Mivel a makrogerinctelenek trofikus pozíciója a tavakon belül viszonylag közel 

(majdnem mindig 0,5-1 szinten belül) volt egymáshoz (3. ábra), valószínűleg csak az 

adott tavon belüli táplálkozásuk alapján dől el, melyik csoport lesz éppen a 

legmagasabb trofikus pozícióban. Omnivor táplálkozású gerinctelenek különböző 

élőhelyeken gyakran töltenek be eltérő trofikus pozíciót (VANDER ZANDEN, M. J. et 

al. 1997; VANDER ZANDEN, M. J. et al. 2000; ANDERSON, C. – CABANA, G. 

2007;  SCHALK, C. et al. 2017). Ha egy omnivor makrogerinctelen csoport egyedei 

egy tóban inkább a fitoplanktont részesítik előnyben, akkor alacsonyabb trofikus szintre 

kerülnek, ha pedig inkább a zooplanktont vagy a detrituszt preferálják, akkor 

magasabbra. Ugyanazon elérhető tápláléktípusok mellett némileg eltérő preferenciával 

könnyen alakulhatnak ki a mi eredményeinkhez hasonló további különbségek, és egy faj 

különböző populációi közt akár egy egész trofikus szint lehet a különbség (VANDER 

ZANDEN, M. J. et al. 1997; VANDER ZANDEN, M. J. et al. 2000; SCHALK, C. et al. 

2017). Ráadásul nemcsak populációk közt, hanem populáción belül is eltérő lehet egy 

faj trofikus pozíciója (VANDER ZANDEN, M. J. et al. 2000). A szikesek zooplankton 

közössége időben változó (TÓTH, A. et al. 2014), (FORRÓ L. 2003), ezáltal 

valószínűsíthető, hogy a zooplanktont fogyasztó makrogerinctelen predátorok nitrogén 
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izotóp szignálja is ezt a változást követi. Így előfordulhat, hogy a vízborítottság 

időszakában a legmagasabb trofikus pozíciót a táplálkozási láncban időnként más 

makrogerinctelen csoport tölti be, hiszen a trofikus kapcsolatok (így a 

makrogerinctelenek trofikus pozíciói is) idővel változhatnak a rendszeren belül, akár 

egy egész trofikus szintet is (SCHALK, C. et al. 2017). 

A poloskák trofikus pozíciója pozitív összefüggést mutatott a természetességgel: 

a rekonstruált tavakban volt a legalacsonyabb, a természetességi index növekedésével 

folyamatosan nőtt, végül a legtermészetesebb tavon belül érte el a legnagyobb értéket. 

Mivel a sós tavakban előforduló poloskák (Corixidae) részben predátorok, részben 

pedig elpusztult növények és állatok maradványait fogyasztják (SCUDDER, G. G. 

1976), a trofikus pozícióbeli különbségük arra enged következtetni, hogy a kevésbé 

természetes tavakban kevesebb zooplanktont, ill. a detrituszt fogyasztanak, s táplálékuk 

döntő részét a fitoplankton biomassza teszi ki, míg a természetesebb szikesekben 

valószínűleg főleg zooplanktont és a detrituszt fogyasztanak, hiszen ennek fogyasztása 

által nőhet a csoport trofikus pozíciója. 

Láthattuk, hogy a természetességi index több komponense is hatással van a 

poloskák táplálkozási preferenciájára, ezáltal trofikus pozíciójára. A nagyobb 

sótartalmú és kevésbé zavaros vizekben magasabb, míg a rövidebb hidroperiódusú 

szikesekben alacsonyabb trofikus pozíciót foglaltak el a poloskák, mindemellett az 

ökoszisztéma mérete nem volt hatással a trofikus pozíciójukra. Ehhez hasonló 

összefüggést már (SCHRIEVER, T. A. – WILLIAMS D.D. 2013) is felfedezett, ugyanis 

eredményeik alapján a tavak ökoszisztéma mérete nem, míg azok hidroperiódusának 

hossza hatással van a trofikus lánchosszra. A sótartalom egyértelműen hatással van a 

szikesek zooplankton közösségének fajösszetételére (HORVÁTH, ZS. et al. 2014), így 

a zooplanktont is fogyasztó poloskák trofikus pozíciójára egyaránt kihathat, hiszen azt 

az elfogyasztott táplálék típusa befolyásolja. A szikesek vizének sótartalma és a 

zooplankton fajdiverzitása közt negatív összefüggés van, míg a zooplankton 

denzitásával pozitív a kapcsolat (HORVÁTH, ZS. et al. 2014), így valószínű, hogy a 

sósabb vizekben a poloskák könnyebben rátalálnak a tömegesen előforduló domináns 

zooplanktonra és táplálékuk döntő részét ez teszi ki, míg a fitoplankton fogyasztása 

háttérbe szorul. 

Emellett az is előfordulhat, hogy a mintavételezés során a Corixidae családon 

belül különböző omnivor poloska-fajokat gyűjtöttünk, melyek preferenciája valamelyest 

eleve eltér (SCUDDER, G. G. 1976). Ugyanakkor mindez nem magyarázza a nagyobb 
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szintbéli különbségeket. A trofikus pozíció a természetesség függvényében ugyanis 

több szinttel (1,40-ről 5,08-ra) is emelkedik, ami azt jelenti, hogy a rekonstruált és a 

természetesebb szikesek táplálkozási lánca szerkezet alapján is eltér – utóbbiakban a 

láncon belül több szint, vagyis több táplálkozási kapcsolat írható le. Ennek 

köszönhetően a természetesebb szikesekben a makrogerinctelenek étrendje 

változatosabb – többféle préda áll rendelkezésre, míg a rekonstruált szikesekben 

szegényesebb. A rekonstruált szikesek esetében az is megeshet, hogy a vízutánpótlást 

szolgáló csatornázás utat nyit a halaknak – mivel a csatornákon keresztül 

összeköttetésben állnak a jelentős halállománnyal rendelkező Fertő tóval (MIKSCHI, E. 

et al. 1996; FORRÓ L. 2003; LÖFFLER, H. 2012) –, amelyek jelentősen csökkenthetik 

a zooplankton biomasszát (HERZIG, A. 1994), és emiatt a makrogerinctelenek 

rákényszerülhetnek az alsóbb trofikus szint (fitoplankton) fogyasztására. 

A szikes tavak természetességi indexe és a trofikus lánchossz igen szoros 

kapcsolata bizonyítja a természetesség komponenseinek közösségszerveződésre kifejtett 

együttes hatását, mivel a lánchosszt a trofikus hálózat kapcsolatrendszere határozza 

meg. Ebből kifolyólag a hosszabb trofikus lánchossz egyben utal az adott élőhely 

természetességére is, ezáltal tesztelhető például az adott élőhelytípus rehabilitációjának, 

rekonstrukciójának sikeressége. Ez azért is fontos, mert az efféle természetvédelmi 

beavatkozások hatékonyságának vizsgálata sokszor csak fajlista készítésén vagy más 

alapvető élőhely-jellemzők (pl. fiziko-kémiai paraméterek) vizsgálatán alapul 

(KONDOLF, G. M. – MICHELI E.R. 1995; BLOCK, W. M. et al. 2001), viszont 

egymagában ezek a módszerek nem mindig hordoznak elegendő információt. Ugyanaz 

a faj előfordulhat például különböző élőhelyeken, ugyanakkor nem biztos, hogy az 

eltérő élőhelyek eltérő közösségeiben ugyanazt a szerepet tölti be – megváltozott 

táplálék-összetétel vagy – preferencia esetén más lesz a trofikus pozíciója és így a 

hálózatban betöltött szerepe. Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy a hat szikes 

közül csak a négy természetes asztatikus szikesben találtunk a természetes szikesekre 

jellemző tócsarákokat, viszont e négy tó közül csak kettőben volt a legmagasabb 

trofikus pozícióban. Tehát az a tény, hogy a négy szikesben jelen volt a tócsarák, csak 

arra enged következtetni, hogy természetes szikesről van szó, viszont ennél többet nem 

árul el a természetességről. Ezzel szemben a trofikus lánchossz a természetesség fokára 

is utal, hiszen nagyon erős pozitív lineáris összefüggés van köztük. 

A természetességi index és a trofikus lánchossz közti szoros kapcsolat, illetve az, 

hogy a természetességet meghatározó környezeti paraméterek egyenként nincsenek 
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kapcsolatban a trofikus lánc hosszával, együttvéve alátámasztja, hogy a természetesség 

egy igen komplex állapot, melyet számos komponens (környezeti tényező) együttesen 

alakít ki. Ebből adódóan a természetvédelem igen körülményes és bonyolult feladata a 

szikesek helyreállítása, illetve rekonstruálása, mivel nehéz minden környezeti tényezőt 

párhuzamosan megfeleltetni a természetes szikesekre jellemző paramétereknek. Jelenleg 

az efféle természetvédelmi beavatkozások során csak néhány tényezőt vesznek 

figyelembe, ráadásul a beavatkozásokat követő évek során sokszor az élőhelyek 

monitorozása is elmarad (KONDOLF, G. M. – MICHELI E.R. 1995; FORRÓ L. 2003; 

TÓTH, A. et al. 2014). A természetes állapotú szikeseket és a rekonstruált szikeseket 

jellemző abiotikus és biotikus tényezők átfogó, együttes vizsgálata, összehasonlítása és 

a szikesek további, funkcionális ökológiai alapú monitorozása (például a táplálékhálózat 

vizsgálatával) kiemelkedően fontos feladat, hiszen csak így kaphatunk visszajelzés az 

adott beavatkozás valódi hatékonyságáról.  
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6. Összefoglalás 

A vizes élőhelyek fenntartása és védelme a természet- és a környezetvédelem 

legfontosabb feladatai közt szerepel, hiszen az élővilág sokszínűségének megőrzéséhez 

nélkülözhetetlen élőhelyekről van szó. Ennek ellenére sok esetben az élőhely-

rekonstrukció sikeressége továbbra is kérdéses marad. Gyakran előfordul, hogy a 

beavatkozást követően az élőhely monitorozása elmarad, illetve a hatékonyságának 

vizsgálata sokszor csak fajlista készítésén vagy más alapvető élőhely-jellemzők (pl. 

fiziko-kémiai paraméterek) vizsgálatán alapul, viszont egymagában ezek a módszerek 

nem mindig hordoznak elegendő információt. 

Kutatásunk elsődleges célja a fertőzugi szikes tavak trofikus 

kapcsolatrendszerének feltárása, majd ezen keresztül a rekonstrukciós természetvédelmi 

beavatkozások sikerességének ellenőrzése volt. Megvizsgáltuk a természetes és 

rekonstruált szikesek természetessége és tápláléklánca közti összefüggést; tavanként a 

legmagasabb trofikus pozíciót elfoglaló makrogerinctelen csoportokat; egy 

makrogerinctelen csoport trofikus pozíciója és a szikesek természetessége közti 

kapcsolatot; illetve elemeztük a természetességi index trofikus lánchosszra leginkább 

ható komponenseit.  

Eredményeink alapján a szikesek természetességi indexe és a trofikus lánchossz 

igen erős pozitív kapcsolatban van egymással, ugyanakkor a természetességet 

meghatározó abiotikus tényezők közül egyik általunk vizsgált paraméter sem volt 

összefüggésben a trofikus lánchosszal. Az egyes tavakon belül eltérő makrogerinctelen 

csoportok jelentek meg legmagasabb trofikus pozícióban – arra, hogy melyik 

makrogerinctelen csoport lesz a szikesek táplálkozási hálózatában a legmagasabb 

trofikus pozícióban, nincs hatással a természetesség. A legtöbb vizsgált tóban 

előforduló makrogerinctelen csoport (poloskák) trofikus pozíciója eltérő volt az egyes 

tavakban, erős pozitív lineáris összefüggést mutatott a természetességi indexszel, annak 

komponensei közül a szikesek vizének elektromos vezetőképessége és hidroperiódusa 

van szignifikáns kapcsolatban a poloskák trofikus pozíciójával.  

A szikes tavak természetességi indexe és a trofikus lánchossz igen szoros 

kapcsolata bizonyítja a természetesség komponenseinek közösségszerveződésre kifejtett 

együttes hatását, mivel a lánchosszt a trofikus hálózat kapcsolatrendszere határozza 

meg. Ebből kifolyólag a hosszabb trofikus lánchossz egyben utal az adott élőhely 
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természetességére is, ezáltal tesztelhető az adott élőhelytípus rehabilitációjának, 

rekonstrukciójának sikeressége.  
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3. fotó. Mittlerer-Stinkersee. (Saját fotó) 
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