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GEMENC TÉRSÉGI VIZEK FITOPLANKTONJÁNAK ELEMZÉSE
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Kulcsszavak: Gemenc, mellékágak, fitoplankton, vízminõség, természetvédelem
Összefoglalás: 1999–2001 között több mint 60 minta alapján vizsgáltuk Gemenc térségében a Duna fõága, a
Grébeci-Holt-Duna, Rezéti-Duna, Vén-Duna, Nyéki-Holt-Duna, Sugovica fitoplanktonjának fajösszetételét,
mennyiségének alakulását. Eredményeinket természetvédelmi szempontból is értékeltük. Az összesített fajlista
alapján megállapítottuk, hogy mind a Duna fõágában, mind a mellékágakban a nyár végi, õszi idõszakban szembetûnõen megnõtt a cianobaktériumok fajszáma. Az általában hûvösebb vizû idõszakra jellemzõ Chrysophyceae
fajok száma április-májusban nagyobb, mint nyáron. A május-augusztusi mintákban észrevehetõen nagyobb a
Chlorophyceae fajszám, mint kora tavasszal vagy õsszel. A mellékágak általában is nagyobb fajgazdagságúak
változatosabb elõhelyeik miatt, illetve azért mert hol inkább folyóvízi, hol inkább állóvízi körülmények jellemzõk rájuk. A Vén-Dunában és a Rezéti-Dunában a fõág fitoplanktonja az áradást követõen, ha a mellékág lezáródott akár 10 nap alatt is jelentõsen megváltozhat. Olyan körülmények jöhetnek létre, melyek a vízminõség
szempontjából kedvezõtlenek (potenciálisan mérgezõ algák megjelenése, hipertrófikus trofitási szint és ennek
következményeképp fenék közeli részleges- vagy teljes oxigén hiány). Kisvizes idõszakban jelentõs helyi
különbségek alakulhatnak ki, pl. 2001 augusztus végén a Rezéti-Dunának csak a középsõ részén volt Euglenophyta fajokban nagyon gazdag a víz. A Nyéki-Holt-Dunában a fõág vizének fitoplanktonja a nyílt vizes területen lassabban és kisebb mértékben, a vízinövényekkel sûrûn benõtt területen gyorsabban és jelentõsebben alakul át, s válik tavi jellegûvé az algaegyüttes. A Sugovicán nyári Centrales vízvirágzást regisztráltunk, a nagy
algaszám okozta hipertrófikus vízminõség semmiképp sem kedvezõ. Németországi vörös-lista alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált vizek kovaalga flórájának számos tagja természetvédelmi értéket képvisel. Tucatnyi
más rendszertani csoportba tartozó fajt is fölsoroltunk, melyek szintén értékesek lehetnek a természetvédelem
számára.

Bevezetés
A magyarországi Duna-szakaszon különleges értéket képvisel, és ennek megfelelõen
megkülönböztetett figyelmet érdemel a gemenci terület. Hidrobiológiai, algológiai
szempontból ezt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy a fõágnak erre a szakaszára már
csak közvetett hatást gyakorolnak a fõváros, illetve az attól délre fekvõ települések
szennyvizei, mivel a folyó erõteljes természetes tisztuló-képességének hatására, a biológiailag könnyen bontható szerves szennyezõ anyagok lebomlása szinte már teljesen
befejezõdik. Így, ha áradások idején a mellékágakat, holtágakat a Duna elönti, jelentõs szennyezõ hatás nem éri azokat. Ez annál is fontosabb, mert a terület természetvédelmi szempontból kiemelt jelentõségû. Nem véletlen, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park
egyik legértékesebb része Gemenc térsége. Az utóbbi évtizedben a természetvédelmi
kutatások kiterjedtek a vizek élõvilágára is. Figyelemre méltó eredmények születtek a
vízinövényekrõl, vízparti vegetációról, bemutatva a fajösszetétel, a társulások szerkeze85
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te és a Duna vízjárása közti összefüggést, rámutatva a természetvédelem szempontjából
védelemre érdemes értékekre (STETÁK 2000a, 2000b, 2003, STETÁK és PUKY 2001).
PUKY munkáiból a gemenci kétéltûek és hüllõk állományainak jellemzésén túlmenõen,
a vízjárás, a Duna szennyezettsége és egyes fajok torz alakjainak gyakorisága közötti
lehetséges összefüggéseket ismerhetjük meg, valamint az országos herpetofauna térképezés idevonatkozó eredményeinek fontosságát a nemzeti park értékeinek feltárása
szempontjából (PUKY 2000, 2003, 2004, PUKY és FODOR 2002, PUKY és STETÁK 2001,
STETÁK és PUKY 2001)
A gemenci térség néhány nagyobb méretû mellékágának, holtágának (pl. RezétiDuna, Vén-Duna, Nyéki-Holt-Duna) algológiai vizsgálata eddig is értékes eredményeket hozott. Ezeket további adatokkal kiegészíteni, mélyebb összefüggéseket megismerni
mindenképp fontos. Hol áramló, hol épp csak lassan folyó, vagy kisvizes idõszakban
álló vizû területein mind a fajösszetételt, mind a mennyiségi viszonyokat tekintve érdekes, változatos fitoplankton jelenhet meg.
A tágabb értelemben vett gemenci térség algológiai kutatásának elsõ eredményei
UHERKOVICHnak köszönhetõk, aki az 1940-es években végzett kutatásairól, a háború
közbejötte miatt csak késõbb számol be (UHERKOVICH 1956). KOL Baja környéki mellékágak planktonhálóval gyûjtött algaflóráját ismerteti (KOL és VARGA 1960). SZEMES 1960
júniusától egy éven keresztül havonkénti mintavételek alapján Ásványrárótól Mohácsig
(368 km-es szakasz) 12 helyen végzett vizsgálatokat a fõágban, ahol a gemenci térségre
a bajai, mohácsi eredmények vonatkoznak (SZEMES 1964, 1966, 1969, 1971). 1958
júliusi gyûjtésekre alapozva pedig Fajsz-Dusnok, Fadd-Tolna, Baja, Baja-Sugovica,
Mohács kikötõ pontonjainak bevonatlakó algáiról közöl részletes, relatív abundancia
adatokat is bemutató eredményeket (SZEMES 1961). A térség algológiai vizsgálata az
1970-es években kap újabb lendületet. Itt elsõsorban UHERKOVICH, SCHMIDT, KÁLDI
ERVINNÉ és KÁLDI-FEHÉR munkáira kell gondolnunk, melyek alapján a tudományra,
vagy Magyarországra nézve új taxonok kerültek elõ, olyan extrém hipertrófikus állapotokról számoltak be, amikor az a-klorofill koncentráció elérte az 1000 ig-os értéket literenként, vagy bizonyították, hogy a holtágak gyakran Desmidiales fajokban is gazdagok
(UHERKOVICH 1978, UHERKOVICH és mtsai 1975, SCHMIDT 1979, 1989, 1994, 1997,
BORICS et al. 1998 a, b, 2000, GRIGORSZKY et al. 1999, SCHMIDT és FEHÉR 1999–2000,
SCHMIDT és KÁLDINÉ 1992, SCHMIDT és KÁLDI-FEHÉR 1996 a, b, SCHMIDT és mtsai 1990,
SCHMIDT et al. 1994, SCHMIDT és UHERKOVICH 1979, KÁLDINÉ FEHÉR és SCHMIDT 1995,
KÁLDI-FEHÉR és SCHMIDT 1995).
Az MTA Magyar Dunakutató Állomáson a gemenci kutatások az 1990-es évek
második felétõl mind intenzívebbekké váltak. A fitoplankton vizsgálatok segítségével,
jellegzetes hidrológiai helyzetekben kívántunk képet kapni a Duna fõágának, valamint a
Rezéti-Duna, Vén-Duna, és a Sugovica fitoplanktonjának taxonómiai összetételérõl,
mennyiségének alakulásáról, a pillanatnyi trofitási állapotról. Hasonló céllal a NyékiHolt-Dunából is gyûjtöttünk mintákat, illetve 2001-ben elkezdtük a Grébeci-Holt-Duna
vizsgálatát is. Az utóbbi években mind jelentõsebben fogalmazódik meg az igény, hogy
folyó menti területeken a környezet- és természetvédelmi indíttatású kutatások kiszélesedjenek, mind a Duna, mind a Tisza térségében (SCHMIDT és FEHÉR 1999–2000, KISS és
ÁCS 2002, ÁCS et al. 2002). Emiatt eredményeinket ennek figyelembe vételével is értékeljük, fölhasználva LANGE-BERTALOT és STEINDORF (1996) kovaalgákra kidolgozott
vörös-listáját.
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Anyag és módszer
A gemenci kutatások során 1999-ben és 2000-ben két-két alkalommal, 2001-ben négyszer gyûjtöttünk
fitoplankton mintákat a vegetáció periódusban. 300 cm-es, vagy annál nagyobb bajai vízállás mellett, amikor
a Rezéti-Dunában, illetve a Vén-Dunában átfolyik a víz, akkor a Duna fõágából, a mellékágak felsõ végénél
(1488 fkm, illetve 1481 fkm), ha nincs vízátfolyás, akkor az alsó végüknél a sodorvonalból merítettük mintáinkat. A mellékágakban többé-kevésbé egyenletes eloszlásban voltak mintavételi pontjaink: a Rezéti-Dunában 5, a Vén-Dunában 3-, a Nyéki-Holt-Dunában 3-, a Grébeci-Holt-Dunában 3-, a Sugovicában 1 helyen (1. ábra).

1. ábra. Magyarország és Gemenc térségének vázlatos térképe a vizsgált vizekkel
(a mintavételi pontok számaival)
Figure 1. Skecht map of Hungary and Gemenc region with the sampling points
(abbreviations see in Material and methods)
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A fitoplankton mintákat a helyszínen Lugol-oldattal rögzítettük. A fajmeghatározásokat az egyedszámlálással párhuzamosan fordított mikroszkópban, UTERMÖHL módszerével végeztük, LUND et al. (1958) statisztikai eredményeinek figyelembe vételével, OPTON Invertoscope-D mikroszkóppal. Ennek értelmében az
egyedszámot a fordított mikroszkóp számlálókamrájának legalább 3 átmérõjében, a hazai-és nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen legalább 400 egyedig számolva határoztam meg. Így a mintánkénti fajszám általában a
400 egyedre esõ fajszámot jelenti. Az összesítésekben szereplõ fajszám viszont a taxonómiai vizsgálatok eredményeit is tartalmazza. Az eddigi vizsgálatok során elõkerült fajokat egy nagy közös táblázatban összesítjük
(1. táblázat).
A kovamoszatok, kiemelten a Centrales rend fajai, valamint a szilíciumpikkelyes ostoros algák (Chrysophyceae – Synura, Mallomonas) meghatározása, taxonómiai kutatása esetében részletes elektronmikroszkópos
(EM) vizsgálatokra is sor került. A transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatoknál elsõsorban
TESLA 500-B, a pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatoknál JEOL JSM-30, HITACHI S-4100 és
HITACHI S-2600-N mikroszkópot használtam (a módszer leírása KISS 1986 cikkben található).
A fitoplankton mintavétellel párhuzamosan az a-klorofill koncentráció meghatározására is sor került,
szûrés és metanolos kioldást követõen fotometriás módszerrel (FELFÖLDY 1987). A trofitási szint becslését az
OECD (1982) kategóriáknak megfelelõen, az éves átlagos, illetve maximális a-klorofill koncentráció értékek
alapján végeztem. Eszerint a 75 µg l-1 koncentráció fölötti értékeket tekintem hipertrófikusnak.
Természetvédelmi szempontból értékes, vagy potenciálisan értékes fajok esetében egyrészt LANGEBERTALOT és STEINDORF (1996) listájára hagyatkozunk, másrészt saját megfigyeléseinket, megállapításainkat
is közöljük. Az 1. táblázatban a megtalált fajok neve mögött szereplõ rövidítések az alábbiakat jelentik: feltételezhetõen veszélyeztetett fajok – fvf, csökkenõ állományú fajok – csá, ezidõtájt nem fenyegeti kipusztulás –
nfk, ritkasága miatt természetvédelmi értéket képvisel – tvé.

Eredmények
A dunai eredmények bemutatásánál s különösen értékelésénél emlékeztetnünk kell
arra, hogy a Duna vízjárása jelentõsen befolyásolja mind a fõág, mind a mellékágak fitoplanktonjának fajösszetételét, mennyiségi viszonyait. Jelen munkánkban három jellegzetes vízjárású idõszak vizsgálatának eredményeit tárgyaljuk részleteiben.
1999. június 28-i gyûjtésünk egy árhullám tetõzõ-leszálló ágára esett. A 640 cm-es
bajai vízállás mellett mind a Rezéti-Dunában, mind a Vén-Dunában jelentõs volt a vízáramlás, a mellékágak vize néhány óra alatt kicserélõdött. Szintén a magas vízállás eredményeképp a Nyéki-Holt-Dunába vízbeeresztés történt. Az 1999. augusztus 20-i mintavétel alkalmával kis vízállású volt a Duna (Bajánál augusztus 17-tõl 20-ig 322 cm-rõl
290 cm-re apadt a folyó). Emiatt a Rezéti-Duna már lefûzõdõben volt, a Senki-szigeténél
20–30 cm-es maximális vízmélységet mértünk. A Vén-Dunában is lassú volt az áramlás.
Mivel mindkét gyûjtésünk alkalmával átfolyó volt a két nagy mellékág, mind az ábrákon, mind a táblázatokban elsõ helyen a fõági minta (RDU0, VDU0), majd a folyás
irányának megfelelõen az RDU4 › RDU1, VDU4 › VDU1 minták következnek.
Duna
A mostani gemenci vizsgálatok során a fõágból merített 11 mintából összesen 156
taxon került elõ (1. táblázat, 2. ábra). A fõág 1999. június 28-i mintáinak fajszáma 45,
illetve 46 volt, az augusztusinak 52, illetve 57, 2000 októberében 67. 1999. június végén
a fajszám közel 50%-át a Chlorophyceae-, közel 35%-át a Bacillariophyceae osztály
fajai adták (3. ábra). Ez utóbbiban a Centrales fajok domináltak. A többi nagyobb rendszertani csoportból csak 1–2 faj került elõ. Az 1999. augusztusi mintákban a Bacillariophyceae fajok aránya volt közel 50% a Chlorophyceae fajoké pedig 40% körüli. A többi
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2. ábra. A fitoplankton fajszámának alakulása a Duna fõágában (RDU0, VDU0), a Grébeci-Holt-Duna
(GRÉBEC), a Rezéti-Duna (RDU), a Vén-Duna (VDU), a Nyéki-Holt-Duna (NDU) és a Sugovica
(SUGO) mintáiban az eddigi vizsgálatok alapján (Cyan: Cyanobacteria, Chryso: Chrysophyceae,
Xantho: Xanthophyceae, Bacill: Bacillariophyceae, Crypto: Cryptophyta, Dino: Dinophyta,
Eugl: Euglenophyta, Chloro: Chlorophyta)
Figure 2. Summarised species number of phytoplankton in the main arm of the River Danube (RDU0, VDU0),
in dead branch Grébeci-Holt-Duna (GRÉBEC), side arms Rezéti-Duna (RDU), Vén-Duna (VDU), dead
branch Nyéki-Holt-Duna (NDU) and side arm Sugovica (SUGO) calculated from the table 1, (Cyan:
Cyanobacteria, Chryso: Chrysophyceae, Xantho: Xanthophyceae, Bacill: Bacillariophyceae, Crypto:
Cryptophyta, Dino: Dinophyta, Eugl: Euglenophyta, Chloro: Chlorophyta)
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3. ábra. A fitoplankton fajszámának alakulása a Duna fõágában a Rezéti-Duna, Vén-Duna, Sugovica és a
Nyéki-Holt-Duna mintáiban (Cyan: Cyanobacteria, Ch-X: Chryso-Xanthophyceae,
Bac: Bacillariophyceae, Cr-D: Crypto-Dinophyta, Eugl: Euglenophyta, Chlo: Chlorophyta)
(a jelmagyarázatot lásd a 2. ábrán)
Figure 3. Species number of phytoplankton in the main arm of the River Danube, in side arms Rezéti-Duna,
Vén-Duna, Sugovica and dead branch Nyéki-Holt-Duna (Cyan: Cyanobacteria,
Ch-X: Chryso-Xanthophyceae, Bac: Bacillariophyceae, Cr-D: Crypto-Dinophyta, Eugl: Euglenophyta,
Chlo: Chlorophyta, other abbreviations on Figure 2)

csoport fajszáma elenyészõ volt és nem találtunk Chrysophyceae, Xanthophyceae és
Euglenophyta fajokat (4. ábra). 2000 októberében 50%-át alkották a Chlorophyceae,
25%-át a Bacillariophyceae, 12%-át a Cyanobacteria, (ez utóbbi szokatlanul nagy arány,
5. ábra), több mint 7%-ot a Cryptophyta fajok.
A fõág 1999. június végi mintájában közepes volt a fitoplankton egyedszáma,
6643–7467 ind ml-1 közötti (6A. ábra), ennek közel 75%-át a Centrales fajok adták.
Közülük is kiemelhetõ a Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meduanae,
C. meneghiniana, C. pseudostelligera, Skeletonema potamos, Stephanodiscus hantzschii,
S. invisitatus, S. minutulus és Thalassiosira pseudonana. A Cryptophyta-fajok közül a
Chroomonas acuta, a Chlorococcales-fajok közül az Coelastrum sphaericum,
Crucigeniella apiculata, Dictyosphaerium ehrenbergianum, Monoraphidium contortum
ért el nagyobb számot (néhány 100 ind ml-1).
Az 1999. augusztusi minta egyedszáma megközelítette a 30000 ind ml-1-t (7. ábra).
A Centrales-fajok közül a fentebb említettek több-száz, illetve 1–2 ezres egyedszámot
értek el, a Skeletonema potamos pedig 6000 ind ml-1 fölöttit. Mellettük néhány Chlorophyceae faj érdemel említést, 100 ind ml-1-t meghaladó számával (Chlamydomonas
reinhardtii, Coelastrum microporum, Kirchneriella obesa, Monoraphidium contortum,
Acutodesmus acuminatus, Scenedesmus ecornis).
A 2000. októberi minta egyedszáma kicsi volt 1566 ind ml-1-t (8. ábra). A fentebb
említett Centrales-fajok közül csupán a Skeletonema potamos egyedszáma haladta meg
a 100-at milliliterenként (260 ind ml-1), a többi 10–90 közötti volt. Mellettük még a
Chroomonas acuta, ért el említésre méltó számot (233 ind ml-1).
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4. ábra. A fitoplankton fajszámának alakulása a Duna fõágában, a Rezéti-Duna, Vén-Duna és a Sugovica
mintáiban (a jelmagyarázatot lásd a 2–3. ábrán)
Figure 4. Species number of phytoplankton in the main arm of the River Danube, in side arms Rezéti-Duna,
Vén-Duna and Sugovica (abbreviations on Figs. 2, 3)

5. ábra. A fitoplankton fajszámának alakulása a Duna fõágában, a Rezéti-Duna és a Vén-Duna mintáiban
(a jelmagyarázatot lásd a 2–3. ábrán)
Figure 5. Species number of phytoplankton in the main arm of the River Danube, in side arms Rezéti-Duna,
Vén-Duna (abbreviations on Figs. 2, 3)
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6. ábra. A.) A fitoplankton egyedszámának alakulása a Duna fõágában, a Rezéti-Duna, Vén-Duna és a
Nyéki-Holt-Duna mintáiban; B.) a Duna fõágában és a Sugovica mintáiban (a jelmagyarázatot lásd a
2–3. ábrán; Centr: Bacillariophyceae, Centrales, Pen: Bacillariophyceae, Pennales)
Figure 6. A) Abundance of phytoplankton in the main arm of the River Danube, in side arms Rezéti-Duna,
Vén-Duna and dead branch Nyéki-Holt-Duna. B) Main arm of the River Danube and side arm Sugovica
(abbreviations on Figs. 2, 3. Centr: Bacillariophyceae, Centrales, Pen: Bacillariophyceae, Pennales)

Grébeci-Holt-Duna
Az eddigi vizsgálataink során a Grébeci-Holt-Dunából gyûjtött 6 mintából összesen
133 taxon került elõ (1. táblázat, 2. ábra). A 2001. májusi három mintából 72 algataxont
határoztunk meg. Közülük 4 a Cyanobacteria, 11 a Chrysophyceae, 2 a Xanthophyceae
19 a Bacillariophyceae (15 Centrales és 4 Pennales), 1 a Haptophyta, 6 a Cryptophyta,
1 az Euglenophyta és 28 a Chlorophyceae divízióba, illetve osztályba tartozik (Dinophyta és Conjugatophyceae fajt nem találtunk, 9a. ábra).
A június végi három mintából 110 algataxont határoztunk meg. Közülük 4 a Cyanobacteria, 4 a Chrysophyceae, 3 a Xanthophyceae, 23 a Bacillariophyceae (16 Centrales
és 7 Pennales), 1 a Haptophyta, 7 a Cryptophyta, 3 a Dinophyta, 2 az Euglenophyta és
63 a Chlorophyceae (Conjugatophyceae-fajt nem találtunk, 9a. ábra).
A májusi mintákban a fajszámnak közel 40%-át a Chlorophyceae, közel 30%-át a
Bacillariophyceae, 15–25%-át a Chrysophyceae fajok adták. A júniusi mintákban a fajszám 55–60%-át a Chlorophyceae, 25–30%-át a Bacillariophyceae fajok adták, a többi
csoport aránya nem volt számottevô.
A 2001. május eleji mintákban a fitoplankton egyedszáma nem volt túl magas
(6880–10850 ind ml-1 közötti, 9b. ábra). A holtág déli részén (GDU 1) a Chlorococcales
fajok (1495 ind ml-1), valamint a Chroomonas acuta (1050 ind ml-1) és a Chrysochromulina parva (2490 ind ml-1) egyedszáma volt nagy. A holtág középsõ és északi
részében a Chlorococcales egyedszám kicsit nagyobb volt mint a déli részen, jelentõsen
növekedett a Centrales fajok mennyisége és néhány egyéb taxon szintén nagy egyed92
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számot ért el (Ellipsoidon cf. perminimum: 1000–1300 ind ml-1, Chrysochromulina
parva: 825–1990 ind ml-1, Chroomonas acuta: 870–915 ind ml-1).
A június végi minták egyedszáma jelentõs volt, 24570–47410 ind ml-1 között változott (9b. ábra). A legnagyobb számot mindhárom helyen a Centrales fajok érték el, s
közülük a Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meneghiniana, Skeletonema
potamos, Stephanodiscus hantzschii, S. invisitatus, S. minutulus, Thalassiosira pseudonana egyedszáma néhány ezer volt milliliterenként. Rajtuk kívül a Chrysochromulina
parva (Haptophyta), Chroomonas acuta, Cryptomonas ovata (Cryptophyta), Acutodesmus acuminatus, Chlamydomonas reinhardtii, Dictyosphaerium, Diplochloris
lunata, Koliella longiseta, Monoraphidium contortum, Scenedesmus ecornis, Tetraedron caudatum (Chlorophyceae) mennyisége volt 500–1500 ind ml-1 közötti egy-egy
mintában.
Rezéti-Duna
Az eddigi vizsgálataink során a Rezéti-Dunából gyûjtött 27 mintából összesen 256
taxon került elõ (1. táblázat, 2. ábra). Az 1999. június végi két mintából 69 algataxont
határoztunk meg. Közülük 4 a Cyanobacteria, 2 a Chrysophyceae, 1 a Xanthophyceae
25 a Bacillariophyceae (18 Centrales és 7 Pennales), 5 a Cryptophyta, 32 a Chlorophyceae divízióba, illetve osztályba tartozik (Dinophyta – és Euglenophyta-fajt nem
találtunk, 3. ábra).
Az augusztus 20-i négy mintából 130 algataxont határoztunk meg. Közülük 9 a
Cyanobacteria, 7 a Chrysophyceae, 2 a Xanthophyceae, 35 a Bacillariophyceae (25
Centrales és 10 Pennales), 5 a Cryptophyta, 2 a Dinophyta, 6 az Euglenophyta, 63 a
Chlorophyceae és 1 a Conjugatophyceae divízióba, illetve osztályba tartozik (4. ábra). A
2000. októberi hat mintából 145 algataxont határoztunk meg. Közülük 11 a Cyanobacteria, 8 a Chrysophyceae, 1 a Xanthophyceae, 46 a Bacillariophyceae (23 Centrales
és 23 Pennales), 6 a Cryptophyta, 2 a Dinophyta, 5 az Euglenophyta, 65 a Chlorophyceae és 1 a Conjugatophyceae divízióba, illetve osztályba tartozik (5. ábra).
1999-ben mind a június végi, mind az augusztus 20-i mintákban a fajszámnak közel
felét a Chlorophyceae-fajok és közel 40%-át a Bacillariophyceae-fajok adták. A fõághoz
képest júniusban alig változott, augusztusban 10–15%-al csökkent a Bacillariophyceaefajok aránya. A mintánkénti fajszám június végén a fõágban alig volt kisebb mint a
mellékágban, augusztus 20-án azonban jelentõsen különbözött. A fõági fajszámhoz
képest (57 faj) a mellékágban a 4-es mintavételi pontnál már jóval nagyobb volt (71 faj)
és a visszacsatlakozásig tovább növekedett (95 faj).
2000 októberében a fajszámnak közel felét a Chlorophyceae-fajok adták, kivétel a
mellékág középsõ része (RDU 3), ahol csak harmadrészét. Ez utóbbi helyen a Bacillariophyceae-fajok adták a fajszám felét, a többi mintavételi ponton csak 30–35%-át,
akárcsak a fõági mintában. A fõág fitoplankton összetételéhez leginkább a két fölsõ
mintavételi hely hasonlított (5. ábra).
Az 1999. június végi minták egyedszáma mind a fõágban mind a mellékágban nagyon hasonló volt, 6705–7467 ind ml-1 között (6A. ábra). Mindkét mellékági mintában a
Centrales fajok adták az egyedszám közel 70%-át. Közülük is kiemelhetõ a Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meduanae, C. meneghiniana, C. pseudostelligera,
Skeletonema potamos (figyelemre méltóan nagy egyedszámmal: 1785–2197 ind ml-1),
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Stephanodiscus hantzschii, S. invisitatus, S. minutulus és Thalassiosira pseudonana.
A Centrales fajokon kívül a Chroomonas acuta (Cryptophyta), Chlamydomonas
reinhardtii, Monoraphidium contortum (Chlorophyceae) ért el nagyobb egyedszámot
(néhány 100 ind ml-1).
Az 1999. augusztus végi minták egyedszáma jelentõs volt 31946–22106 ind ml-1
között változott (7. ábra). A fõághoz képest a mellékág visszatorkolásáig többé-kevésbé
egyenletesen csökkent az algák mennyisége. A legfölsõ ponton (RDU 4) egyedszám
82%-át a Centrales fajok adták, a legalsó ponton (RDU 1) csupán 43%-át. Közülük a
Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meneghiniana, Skeletonema potamos,
Stephanodiscus hantzschii, S. invisitatus, S. minutulus, Thalassiosira pseudonana ért el
nagyobb számot (200–2400 ind ml-1). Rajtuk kívül a Merismopedia tenuissima (Cyanobacteria), Chroomonas acuta, Cryptomonas ovata (Cryptophyta), Chlamydomonas
globosa, C. reinhardtii, Kirchneriella contorta, K. obesa, Monoraphidium contortum,
Scenedesmus ecornis, Desmodesmus intermedius (Chlorophyceae) mennyisége volt
jelentõsebb, és ez általában folyásirányban növekedett.
A 2000. októberi minta egyedszáma közepes volt 1919–10280 ind ml-1 között
változott (8. ábra). A fentebb említett Centrales-fajok közül a Stephanodiscus hantzschii,
S. invisitatus, S. minutulus mennyisége meghaladta a 100-at milliliterenként, a Skeletonema potamos ennél többet (170–637 ind ml-1), a többi 10–90 közötti volt. Mellettük

7. ábra. A fitoplankton egyedszámának alakulása a Duna fõágában, a Rezéti-Duna, Vén-Duna és a Sugovica
mintáiban (a jelmagyarázatot lásd a 2–3., 6. ábrán)
Figure 7. Abundance of phytoplankton in the main arm of the River Danube, in side arms Rezéti-Duna,
Vén-Duna and Sugovica (abbreviations on Figs. 2, 3, 6)
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8. ábra. A fitoplankton egyedszámának alakulása a Duna fõágában, a Rezéti-Duna és a Vén-Duna mintáiban
(a jelmagyarázatot lásd a 2–3., 6. ábrán)
Figure 8. Abundance of phytoplankton in the main arm of the River Danube, in side arms Rezéti-Duna and
Vén-Duna (abbreviations on Figs. 2, 3, 6)

jelentõs volt a Pennales fajok egyedszám, különösen az ág középsõ részén, ahol az
RDU3 ponton 7261 ind ml-1 volt. A Chroomonas acuta az RDU1-es ponton volt nagy
egyedszámú (2207 ind ml-1).
Vén-Duna
Az eddigi vizsgálataink során a Vén-Dunából gyûjtött 15 mintából összesen 191
taxon került elõ (1. táblázat, 2. ábra). Az 1999. június végi mintából 62 algataxont határoztunk meg. Közülük 1 a Cyanobacteria, 1 a Chrysophyceae, 1 a Xanthophyceae, 25 a
Bacillariophyceae (22 Centrales és 3 Pennales), 5 a Cryptophyta, 1 az Dinophyta, 28 a
Chlorophyceae divízióba, illetve osztályba tartozik (Euglenophyta fajt nem találtunk,
3. ábra).
Az augusztus 20-i mintákból 76 algataxont határoztunk meg. Közülük 4 a Cyanobacteria, 1 a Chrysophyceae, 1 a Xanthophyceae, 35 a Bacillariophyceae (26 Centrales
és 9 Pennales), 2 a Cryptophyta, 1 a Dinophyta, 1 az Euglenophyta, 31 a Chlorophyceae
divízióba, illetve osztályba tartozik (4. ábra). A holtág felsõ, illetve alsó végén a fajszám
felét a kovaalgák, kiemelten a Centrales fajok, közel 40%-át a Chlorophyceae fajok
alkották. A többi algacsoport fajszáma elenyészõ volt.
A 2000. októberi mintákban az eddigi vizsgálatok során 120 algataxont határoztunk
meg. Közülük 9 a Cyanobacteria, 6 a Chrysophyceae, 1 a Xanthophyceae, 36 a Bacillariophyceae (18 Centrales és 18 Pennales), 7 a Cryptophyta, 1 a Dinophyta, 4 az Euglenophyta, 57 a Chlorophyceae divízióba, illetve osztályba tartozik. A holtág felsõ végén a
fajszám több mint felét, a középsõ részen közel 45%-át, az alsón 50% -át a Chlorophyceae
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fajok alkották. A felsõ részen a Centrales fajok csupán 25%-ot a középsõ és alsó részen
30–35%-ot adtak. Arányaiban õket a cianobaktérium fajok követték (5. ábra).
1999. június végén a Vén-Duna alsó pontján (VDU1) az algaszám 8885 ind ml-1 volt.
Ennek közel 75%-át a Centrales-, 15%-át a Chlorophyceae-, 8%-át a Cryptophyta-fajok
alkották (6A. ábra). A fõághoz képest mindez közel 25%-os egyedszám többletet
jelentett, a fenti csoportokra vonatkozóan is. Itt a mellékágban is ki lehet emelni néhány
Centrales-fajt (Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meneghiniana,
C. pseudostelligera, Skeletonema potamos, Stephanodiscus hantzschii, S. invisitatus,
S. minutulus, Thalassiosira pseudonana), amelyek száma 250–600 ind ml-1 között
változott, illetve a Skeletonema potamos-é megközelítette a 2500-at. A Cryptophytafajok közül kiemelkedik a Chroomonas acuta (389 ind ml-1). A Chlorophyceae-fajok
közül a Monoraphidium arcuatum, Oocystis borgei egyedszáma haladta meg a 100 ind
ml-1 értéket.
1999 augusztusában a mellékág alsó pontján 19177 ind ml-1, a felsõ részén 31900 ind
-1
ml volt az egyedszám (7. ábra). Ennek közel 80%-át a Centrales-, 10%-át a Chlorophyceae-fajok alkották, a többi algacsoport abundanciája elenyészõ volt. A legnagyobb
egyedszámú Centrales fajok megegyeztek a júniusi mintáéval, a Skeletonema potamos
2400, illetve 3600 ind ml-1 értéket ért el. 100 ind ml-1-nél nagyobb számot ért el a
Chroomonas acuta, Cryptomonas ovata (Cryptophyta), Koliella longiseta,
Micractinium pusillum, Monoraphidium arcuatum, M. contortum (Chlorophyta, ez
utóbbi faj a mellékág felsõ részénél elérte az 1500 ind ml-1-t).
2000 októberében kicsi volt az algaszám a Vén-Dunában (8. ábra). A mellékág alsó
felében 1680 ind ml-1, a középsõ részen 3400 ind ml-1, a felsõ részen 1450 ind ml-1.
A felsõ részen közel azonos egyedszámban voltak a Centrales, Cryptophyta, Chlorophyceae fajok. A középsõ részen a Bacillariophyceae dominált (Centrales 1530-,
Pennales 530 ind ml-1), valamint a Chlorophyceae (745 ind ml-1). Érdekes módon a
mellékág alsó részén szinte nem voltak Cryptophyta fajok, a középsõ és felsõ részen
viszont már említésre méltó volt a mennyiségük (390, illetve 335 ind ml-1).
Nyéki-Holt-Duna
A Nyéki-Holt-Dunából gyûjtött 3 mintából összesen 122 taxon került elõ (1. táblázat,
2. ábra). Közülük 3 a Cyanobacteria, 6 a Chrysophyceae, 1 a Xanthophyceae, 39 a
Bacillariophyceae (24 Centrales és 15 Pennales), 7 a Cryptophyta, 2 a Dinophyta, 8 az
Euglenophyta, 55 a Chlorophyceae és 1 a Conjugatophyceae divízióba, illetve osztályba
tartozik. Az egyes mintavételi pontok között szembetûnõ különbségek voltak. Az NDU
2-es ponton pl. nagyobb volt a Chrysophyceae fajok száma mint az NDU 5-ös és különösen az NDU 6-os ponton (5>3>1 faj). Ez utóbbi ponton Euglenophyta fajt egyáltalán
nem találtunk és kisebb volt a Chlorophyceae fajok száma is (3. ábra).
A mintánkénti fajszám 43 és 84 között változott, legkisebb az NDU 6-os és legnagyobb az NDU 2-es ponton volt. A fajszám közel 40–45%-át a Chlorophyceae-, és a
Bacillariophyceae osztály fajai adták. Ez utóbbiban a Centrales fajok domináltak. Fajösszetétel szempontjából az NDU 2-es és NDU 5-ös minták, valamint a fõág (VDU 0)
és az NDU 6-os minták hasonlítottak egymáshoz.
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A Nyéki-Holt-Duna 2-es és 5-ös mintájának fitoplankton egyedszáma épp csak
meghaladta a 10000 ind ml-1 értéket, a 6-os mintáé 5446 ind ml-1 volt (6A. ábra). Mindhárom helyen az egyedszám közel 50%-át a Centrales fajok adták. Közülük is kiemelhetõ a Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meduanae, C. meneghiniana,
C. pseudostelligera, Skeletonema potamos, Stephanodiscus hantzschii, S. invisitatus,
S. minutulus és Thalassiosira pseudonana. A Cryptophyta-fajok közül a Chroomonas
acuta, Cryptomonas ovata a Chlorococcales-fajok közül az Chlamydomonas reinhardtii,
Coelastrum microporum, Crucigenia rectangularis, Crucigeniella apiculata,
Dictyosphaerium pulchellum, Kirchneriella obesa, Monoraphidium arcuatum,
M. contortum ért el nagyobb számot (néhány 100 ind ml-1) egyik vagy másik mintavételi
ponton. Az egyedszámot tekintve az NDU 6-os pont hasonlított leginkább a fõágra.
Sugovica
Az eddigi vizsgálataink során a Sugovicából gyûjtött 4 mintából összesen 128 taxon
került elõ (1. táblázat, 2. ábra). Az 1999. június 28-i mintavétel alkalmával az eddigi
vizsgálatok során 63-, az augusztus 20-i mintából 73 algataxont határoztunk meg.
A nagyobb rendszertani csoportok aránya mindkét mintában hasonló volt. A fajszám
közel 40%-át a Chlorophyceae-, 40–45%-át a Bacillariophyceae osztály fajai adták (3–4.
ábra). A többi csoportból néhány fajt találtunk mintánként, bár a júniusi mintában
Euglenophyta faj nem került elõ.
A Sugovica június végi mintájában kiugróan nagy volt a fitoplankton egyedszáma
115473 ind ml-1 (6B. ábra). Az egyedszám közel 87%-át a Centrales fajok adták. Közülük
is kiemelhetõ a Cyclostephanos dubius, Cyclotella atomus, C. meduanae, C. meneghiniana,
C. pseudostelligera, Stephanodiscus hantzschii, S. invisitatus, S. minutulus (figyelemre
méltóan nagy egyedszámmal: 78650 ind ml-1, S. neoastrea és Thalassiosira pseudonana
különösen a S. minutulus száma volt kiugró). Rajtuk kívül említést érdemel az 1000 ind
ml-1-nél nagyobb számot elérõ Chrysochromulina parva (3203 ind ml-1, Chrysophyceae),
Chroomonas acuta (1739 ind ml-1, Cryptophyta), valamint a Monoraphidium contortum
(1922 ind ml-1, Chlorococcales).
Az augusztusi minta egyedszáma jóval kisebb volt (9176 ind ml-1, 7. ábra). Ekkor az
algaszám közel 50%-át alkották a Centrales fajok, melyek közül a fentebb fölsoroltak
most is relatíve nagy egyedszámot értek el. Mellettük említésre méltók a néhány 100 ind
ml-1-t elérõk: Merismopedia tenuissima (526 ind ml-1, Cyanobacteria), Chroomonas
acuta, Cryptomonas ovata (572, illetve 435 ind ml-1, Cryptophyta), Lobomonas ampla
var. mammilata (297 ind ml-1, Chlorophyceae). Ez utóbbi ritkán elõkerülõ kétostoros,
díszes növényke.
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9. ábra. A fitoplankton fajszámának (A.) és egyedszámának (B.) alakulása a Grébeci-Holt-Duna mintáiban
(a jelmagyarázatot lásd a 2–3., 6. ábrán)
Figure 9. Species number (A) and abundance (B) of phytoplankton in dead branch Grébeci-Holt-Duna
(abbreviations on Figs. 2, 3, 6)
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Megvitatás
Duna
A fõág mostani vizsgálatának összesített fajlistája szerint 156 taxont határoztunk
meg. Legnagyobb fajszámú a Chlorophyceae osztály (81 taxon) ezt a Bacillariophyceae
követi (47 taxon 9. ábra, 1. táblázat). A vizsgált 11 mintából csak egy alkalommal elõkerült taxonokat nem lehet minden esetben a ritkák közé sorolni, mivel más hazai Duna
szakaszon több-kevesebb rendszerességgel elõfordulnak. Egyedüli kivétel a Treubaria
euricantha (SCHMIDLE) KORS. (Chlorophyceae, Chlorococcales), amit elõször találtunk
meg hazánkban.
A fõág 1999. júniusi fitoplanktonjának fajszáma, fajösszetétele megfelelt egy nagyvízi, áradásos idõszakban megszokottnak. Az augusztusi minta pedig egy nyár végi
közepes, illetve kisvizes idõszak fitoplanktonjának jellegzetességeit mutatta, hasonlóképp a 2000. októberi minta, amely az õszi kisvizes idõszakokra jellemzõ (KISS és
SCHMIDT 1998, KISS et al. 1991, SCHMIDT 1994, SCHMIDT és VÖRÖS 1981). Ugyanez
mondható el az algaszámokról, a különbözõ rendszertani csoportok egyedszámairól is
(BARTALIS et al. 1984, 1985, 1987a, b; DVIHALLY et al. 1982, 1984). A legnagyobb
egyedszámot elérõ fajok az elõzõ évben – években is ugyanezek voltak a gödi és bajai
szakaszon.
A fitoplankton tömege alapján az 1999. június végi minta trofitási szintje eutrófikus,
az augusztusié hipertrófikus, a 2000. októberi mezotrófikus volt. Ezek az adatok jó
egyezést mutatnak SCHMIDT (1984) korábbi eredményeivel.
Grébeci-Holt-Duna
A holtág vizsgálatának összesített fajlistája szerint 133 taxont határoztunk meg.
Legnagyobb fajszámú a Chlorophyceae osztály (72 taxon) ezt a Bacillariophyceae követi
(26 taxon 2. ábra, 1. táblázat). A csupán egy alkalommal elõkerült taxonok közül a ritka
fajok közé sorolható pl. a Kephyrion petasatum (Chrysophyceae), Peridinium
aciculiferum (Dinophyta), Lepocinclis ovum var. cauda (Euglenophyta), Chlorogonium
fusiforme Matwienko (Volvocales), Granulocystopsis coronata var. elegans (Chlorophyceae, Chlorococcales).
A 2. ábra alapján jól látszik, hogy a vizsgált vizek közül a Grébeci-Holt-Duna,
Nyéki-Holt-Duna és a Sugovica fajszáma nagyon hasonló, pedig ökológiai viszonyaik
nagyon eltérõek. Ennek elsõsorban az oka az, hogy ebbõl a három vízbõl közel azonos
számú mintát vizsgáltunk.
A Grébeci-Holt-Duna fitoplanktonjának fajszáma, fajösszetétele, egyedszáma több
tekintetben megegyezik a fõágival. Nagyvizes idõszakokban a Duna vize a hullámtérre
kijutva a Grébeci-Holt-Dunát is elönti. Ilyenkor a holtág fitoplanktonja, különösen a déli
részen alapvetõen dunai eredetû. A vízállás csökkenésével a holtág lefûzõdik, az áradással bejutott fitoplankton lassan átalakul, mind inkább önálló arculatúvá válik, számos
állóvízi faj veszi át a korábbi dunai eredetû fajok helyét.
A fitoplankton tömege alapján a 2001. május eleji minta trofitási szintje mezo-eutrófikus, a június végi minta pedig hipertrófikus volt. A GDU 3-as minta trofitási szintje
mindkét esetben nagyobb volt a másik kettõnél.
99

Kiss K. T.

Rezéti-Duna
A mellékág vizsgálatának összesített fajlistája szerint 256 taxont határoztunk meg.
Legnagyobb fajszámú a Chlorophyceae osztály (109 taxon), ezt a Bacillariophyceae
követi (62 taxon 2. ábra, 1. táblázat). A csupán egy alkalommal elõkerült taxonok közül
a ritka fajok közé sorolható pl. a Bicosoeca fotti (Chrysophyceae), Ellipsoidon sp.
(Xanthophyceae), Strombomonas deflandrei, S. urceolata (Euglenophyta), Pediastrum
biradiatum, Quadricoccus ellipticus (Chlorophyceae, Chlorococcales). Tucatnyi
Centrales, illetve Pennales fajt elõször jelzünk a gemenci területrõl. Ennek oka egyrészt
az, hogy innen származó mintákból korábban még nem végeztek elektronmikroszkópos
fajmeghatározásokat, amelyek a Centrales fajoknál elengedhetetlenek. Másrészt az,
hogy a fitoplankton kutatók ritkán szoktak roncsolt mintából Pennales meghatározást
végezni, nem csoda tehát, hogy számos új faj került elõ egyetlen mintából is (RDU3
2000. október).
A 2. ábra alapján elsõ pillanatra azt mondhatnánk, hogy a vizsgált vizek közül a
Rezéti-Duna a legfajgazdagabb. Ez téves megállapítás lenne, mivel az összesített fajszám nem azonos számú mintára vonatkozik. A Rezéti-Dunából a többinél jóval nagyobb
számban, összesen 27 mintát vizsgáltunk meg. Emellett persze igaz, hogy a mellékágakban, hol inkább folyóvízi, hol inkább állóvízi fitoplanktont találunk. Emiatt a mellékágak általában nagyobb fajgazdagságúak.
1999. június végén a Rezéti-Duna fitoplanktonjának fajszámát, fajösszetételét alapvetõen a Duna fõágának fitoplanktonja határozta meg. A magas vízállás mellett a fõág vize
akadálytalanul jutott a mellékágba, s ott sebessége nem csökkent jelentõsen. Emiatt nem
volt idõ, lehetõség arra, hogy a fitoplankton nagyobb mértékben átalakuljon. Az algaszámban, a nagyobb rendszertani csoportok mennyiségében csak kis különbségek voltak.
Az 1999. augusztus 20-i mintavétel során már számottevõen különbözött a mellékág
és fõág fitoplanktonja, a mellékágban lefelé haladva az algaegyüttes jelentõsen átalakult.
Ez jól látható a fajösszetételbeli különbségekben (az állóvízi körülményekhez jobban
kötõdõ fajok kerültek elõtérbe). A fõághoz képest alig áramló vízbõl kiülepedett számos
Centrales faj, egyedszámuk közel harmadára csökkent. Úgy látszik, hogy a kis áramlási
sebesség mellett a Centrales fajok, köztük pl. a könnyûnek, lebegésre alkalmasnak tûnõ
Skeletonema potamos is kiülepszik. Erre a bevonat vizsgálatok is rámutattak jónéhány
esetben. ÁCS és BUCZKÓ (ÁCS és BUCZKÓ 1994, BUCZKÓ és ÁCS 1996) különbözõ áramlási sebességû szigetközi mellékágakból makrofiton szárakról gyûjtött bevonatokban
egyértelmûen kimutatta, hogy a lassabban folyó mellékágak esetében nagyobb a Centrales fajok aránya a bevonatban. MAKK és ÁCS (1996) a Duna fõágában a Szentendreisziget északi részén 80–100 cm mélységbõl származó kavics bevonatában esetenként
50%-ot is meghaladó Centrales mennyiséget talált. SZABÓ et al. (2001) szokatlanul nagy
mennyiségben találtak Skeletonema potamos sejteket nád bevonatában a Soroksári Dunában, ÁCS és mtsai (2003) pedig az osztrák, szlovák, magyar Duna-szakasz bevonatában
találta meg nagy egyedszámban. Ennek oka talán az, hogy a folyóvízben „nem készültek
föl eléggé” a sejtek a lebegésre, hisz a turbulencia a víztömegben tartja azokat, talán kevés
lebegést elõsegítõ anyag, képlet fejlõdött ki bennük (olaj, finom tüske). Ha a víz lelassul
vagy megáll, a nehéz szilicum váz miatt a kovaalga sejtek könnyebben kiülepszenek.
2000 októberében a mellékág fitoplanktonjának fajszáma, fajösszetétele alapvetõen
megegyezett a fõágival. Kivételt a mellékág középsõ része képezte (RDU 3), ahol a
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Bacillariophyceae-fajok adták a fajszám felét. Itt szokatlanul nagy volt a Pennales fajok
száma (roncsolt mintából fénymikroszkópos vizsgálattal további 17 fajt sikerült meghatároznunk, vö. 1. táblázat *-gal jelölt fajok). A jelenséget nem könnyû értelmezni.
Elsõsorban arra gondol az ember, hogy valamilyen helyi fölkeveredés okozhatta, hogy a
fitoplanktonba sok bevonatlakó Pennales faj került (talán a mintavételnél használt
csónak motorja okozhatta a felkeveredést). Akármi is volt az oka, ez a szokatlan eredmény fölhívja a figyelmet arra, hogy a dunai mellékágakban a bevonatlakó algák vizsgálatát is el kell végezni azért, hogy pl. a kisvizes idõszakok algaflórájáról, a víz elsõleges termelésérõl pontosabb képet kapjunk.
A fitoplankton tömege alapján az 1999. június végi minta trofitási szintje eutrófikus,
az augusztusié hipertrófikus, a 2000. októberi mintáké mezotrófikus volt, kivéve az
RDU 3-as mintát, ami lokálisan eutrófikus állapotokat jelez.
Vén-Duna
Az 1999. június végi minta (VDU 1) fajösszetétele, a nagyobb rendszertani csoportok egymáshoz mért aránya gyakorlatilag megegyezett a fõág fitoplanktonjának összetételével, ami teljesen természetes hisz az áradás miatt a Vén-Dunában folyamatos volt a
vízcsere. Hasonló eredményeket hoztak a Soroksári-Dunán végzett kutatások, ahol megállapítottuk, hogy a fõág vízállása nagymértékben befolyásolja a mellékág fitoplanktonjának fajösszetételét (KISS et al. 2000). A Vén-Dunában a fajszám a fõághoz képest 46ról 61-re növekedett, elsõsorban a Bacillariophyceae- és Chlorophyceae fajok nagyobb
száma miatt. Fõleg ez utóbbi két csoport egyedszámának növekedése okozta azt a 35%os algaszám növekedést, ami a mellékágban megfigyelhetõ volt.
A Vén-Duna augusztus 20-i mintáiban közel tízzel több faj került elõ mint a fõágból.
Szinte minden rendszertani csoportban nagyobb volt a fajszám. A fõág vize a mellékágban számottevõen átalakult, az egyedszám közel 30%-al csökkent. A csökkenés elsõsorban a Centrales fajok egyedszámában volt megfigyelhetõ, aminek a kis vízsebesség
miatti kiülepedés volt az oka.
2000 októberében a mellékág fitoplanktonjának összetétele több tekintetben a fõágihoz hasonlított, csupán kisebb eltéréseket figyeltünk meg. A mellékágon belüli különbségek nem voltak jelentõsek, noha pl. az ág felsõ részén a Bacillariophyceae fajok aránya kisebb volt mint a többi helyen, vagy az ág alsó része felé haladva a Cryptophyta
fajok aránya csökkent számottevõen. A jelenség magyarázata remélhetõen a késõbbi
vizsgálatok alapján megadható lesz. Figyelemre méltó, hogy a mellékág középsõ részénél kicsit növekedett a kovamoszatok abundanciája, mind a Centrales, mind a Pennales
fajoké, majdnem hasonlóképp mint a Rezéti-Dunában.
A fitoplankton tömege alapján az 1999. június végi minta trofitási szintje eutrófikus,
az augusztusié hipertrófikus, a 2000. októberié mezotrófikus volt.
Nyéki-Holt-Duna
1999. június végén a Nyéki-Holt-Duna fitoplanktonja jellegzetes hasonlóságokat és
különbségeket mutatott, mind a fõághoz mérten, mind a három mintavételi pont összevetésében. A fõágban, a magas vízállás, áradás miatt egy nyár eleji, Chlorophyceae
>Centrales>Cryptophyta dominanciájú fitoplanktont találtunk. Ez a fitoplankton a
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Nyéki-Holt-Dunába jutva átalakult. A fajösszetétel és az egyedszám szempontjából az
NDU 6-os mintavételi pont hasonlított leginkább a fõágra. Ez egy nyíltvizes terület, így
az ide jutó Duna víz fitoplanktonja csak lassan és kismértékben változott.
Jelentõs változáson ment azonban keresztül az NDU 2-es, NDU 5-ös területre jutó
fitoplankton. Mindkét helyen jelentõs vízinövény állomány található és a minták innen
származnak. Jól szembetûnik, hogy a vízinövény állomány közül gyûjtött minták fajszáma, csoportösszetétele, egyedszáma eltér a fõágétól, noha azzal több hasonlóságot is
mutat. A hasonlóság okát abban kell keressük, hogy a két mintavételi hely közel van a
fõágból bejutó víz áramlási vonalához, így a fitoplankton átalakulása nem túl gyors. A
különbség a Chrysophyceae, Euglenophyta, Chlorophyceae fajok elõretörésében nyilvánult meg, amelyek számára a zárt növényállomány közötti víztér állóvízi környezetet
teremtve, a folyóvízi fitoplankton tavi jellegûvé alakulását segíttette elõ. Egyben azt is
eredményezte, hogy néhány, a térségben ritka, általunk még nem regisztrált fajt is megtaláltunk, mint pl. a Peridiniopsis kevei, Phacus wettsteinii. Az algológiai vizsgálatok
alapján is valószínûsíthetõ, hogy a holtág természetvédelmi szempontból értékes.
További fitoplankton és perifiton vizsgálatok alapján lehetne pontosabban megmondani,
hogy az algaflóra mennyire értékes, milyen fokú védelmet érdemel.
A fitoplankton mennyisége alapján értékelve, június végén a Nyéki-Duna trofitási
szintje eutrófikus volt.
Sugovica
Az 1999. június 28-i mintavétel alkalmával a mellékág fitoplanktonjának összetétele
és különösen egyedszáma egy hipertrófikus dunai mellékág képét mutatta. A fajösszetétel (az algák nagyobb csoportjainak aránya), fajszám eltért a fõágétól, az algaszám
pedig nagyságrenddel volt nagyobb. Ilyen nagy egyedszámú fitoplanktont szinte sosem
találtunk még a Duna magyarországi fõágában, illetve mellékágakban. Fajösszetételét
tekintve inkább tavaszi Centrales vízvirágzásra emlékeztetett. A domináns Stephanodiscus minutulus-t ilyen nagy számban még sosem találtuk a Duna más pontjain. A mellette
ugyancsak nagy számban elõforduló néhány domináns nem kovaalga faj, különösen a
Chrysochromulina parva szigetközi, állóvizû mellékágakban (Schiszler-holtág) szaporodik el idõnként tömegesen. Vízvirágzás kialakulása nem ritka a Sugovicában (SCHMIDT
1976). A nagyvízzel bejutó dunai fitoplankton a mellékág álló (nagyon lassan áramló)
vizében úgy alakult át, hogy egy kistestû, lebegését emiatt könnyebben biztosító kovaalga faj robbanásszerûen elszaporodott. A kiugróan nagy algaszám miatt a Sugovica trofitási szintje ekkor hipertrófikus volt. Hasonló vízminõségrõl számol be SCHMIDT és
FEHÉR (1999–2000), amikor akár januárban vagy februárban vízvirágzás alakult ki itt, pl.
1997. február 13-án a Chrysococcus biporus tömeges elszaporodásakor 285 µg l-1-es aklorofill koncentrációt mértek.
Az 1999. augusztusi minta egyedszáma kisebb volt, mint a nyári idõszakban várható
lett volna. A fõág fitoplanktonjával összehasonlítva jól látható, hogy nem csupán az
algaszám csökkent harmadára a mellékágban, hanem a fajösszetétel, s fõleg a nagyobb
csoportok aránya is változott. A fõággal szemben, ahol a Centralesek adták az algaszám
több mint 90%-át, a Sugovicában ez 48%-ra csökkent, jelentõsen növekedett viszont az
állóvizekre jellemzõ euplanktonikus fajok száma-aránya. A folyóvízi környezethez
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alkalmazkodott Centrales fajok kiülepedtek a mellékágban, ami az egyedszám csökkenés legfõbb oka volt. A Sugovica trofitási szintje augusztus végén eutrófikus volt.
A vizsgált vizek fitoplanktonjának természetvédelmi értékei
Ha a vizsgált vizek fitoplanktonját a természetvédelem szempontjából kívánjuk értékelni, nehéz helyzetben vagyunk, hiszen még nincs Magyarországra nézve elfogadott
algológiai vörös-lista. Találtunk ritka fajokat, amelyek Gemenc térségébõl még nem
kerültek elõ: pl. Phacus wettsteinii, Peridiniopsis kevei. A Phacus wettsteinii inkább
szíkes vizekre jellemzõ faj, de elõkerült már a szigetközi mellékégakból és a Zagyvából
is (NÉMETH 1997). A P. kevei-t szigetközi mellékágban találták meg és onnan írták le
(GRIGORSZKY et al. 1999, GRIGORSZKY et al. 2001). Gemenc térségében a Rezéti-Dunában, Vén-Dunában és a Nyéki Holt-Dunában fordult elõ néhány mintában. A faj más
hazai mellékágakból szintén elõkerült, sõt a Szigetközben esetenként nagy egyedszámban. Így nehéz lenne a két fajt a vörös-litába besorolni.
Hasonló a helyzet a fajgazdag Centrales flórával. A kutatások során 32 taxont találtunk, amelyek között számos gyakran megtalálható a Duna más részein (pl. Aulacoseira
granulata, Cyclotella meneghiniana, Stephanodiscus neoastrea, Skeletonema potamos).
9 viszont még nem került eddig elõ Gemenc térségébõl (Aulacoseira distans, A. subarctica,
Cyclotella comta, C. ocellata, C. stelligera, Rhizosolenia eriensis, Skeletonema potamos,
Stephanodiscus alpinus, Thalassiosira weissflogii). Mindkét csoportból bemutatunk
néhány fajt pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételeken (10–11. ábra).
A magyarországi algás vörös-könyv megírására már megfogalmazódott az igény, de
az idevonatkozó kutatások még épp csak elkezdõdtek (ÁCS et al. 2002, 2004, SZABÓ et
al. 2004, 2005). A legelsõ, nemzetközileg is elismert listát LANGE-BERTALOT és STEINDORF (1996) publikálta, aki a németországi édesvizi kovaalgák vörös-listáját megjelentette. A lista sok száz fajt foglal magába, megjelölve a kihalás elõtt álló fajoktól a ma
még nem veszélyeztetetteket egyaránt. Az algák természetvédelmi értékeinek felismerése alapján Szlovákiában is publikáltak egy terjedelmes listát, amelyben ciano-baktériumok és algák egyaránt szerepelnek (HINDÁK és HINDÁKOVÁ 2001). Itt a szerzõk a Szlovákiában ritkán elõkerülõ fajok mellett, elsõsorban a szlovák szerzõk által országukból
leírt fajokat sorolják föl. Emiatt kevés olyan fajt találunk listájukban, amelyeket hazánkból is közöltek már.
Gemenc térségi vizsgálataink során 22 olyan kovaalga taxont találtunk, amelyek
LANGE-BERTALOT és STEINDORF (1996) listája alapján a természetvédelem számára értékes vagy potenciálisan értékes fajok. Ezek az alábbiak:
Feltételezhetõen veszélyeztetett taxonok: Aulacoseira distans, A. subarctica.
Csökkenõ állományú fajok: Diploneis oblongella, Fragilaria tenera, Stephanodiscus
alpinus.
Ezidõtájt nem fenyegeti kipusztulás: Amphora montana, Cyclotella comta, C. ocellata,
C. stelligera, Diatoma mesodon, Fragilaria beroliensis, F. capucina var. rumpens,
F. ulna, F. ulna var. acus, Gyrosigma scalproides, G. spencerii, Nitzschia acicularis,
N. gracilis, N. vermicularis, Rhizosolenia eriensis, Skeletonema potamos, Thalassiosira
weissflogii.
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10. ábra SEM képek
Figure 10. SEM micrographs
a. Aulacoseira granulata (EHRBG.) SIM.: két kapcsolódó valva oldalnézetben – two connective valves in girdle
view
b. Aulacoseira subarctica (O.MÜLLER) HAWORTH: valva oldalnézetben – valve in girdle view
c. Cyclotella comta (EHRBG.) KÜTZ.: hipovalva felülnézetben – hypovalve in external view
d. Cyclotella meneghiniana KÜTZ.: valva felülnézetben – valve in external view
e. Cyclotella ocellata PANTOCSEK: hipovalva felülnézetben – hypovalve in external view
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11. ábra SEM képek
Figure 11. SEM micrographs
a. Melosra varians: frusztulum oldalnézetben – frustule in gridle view
b. Stephanodiscus neoastraea HÅKANSSON et HICKEL: valva alulnézetben – valve in internal view
c. Skeletonema potamos (WEBER) HASLE: valva felülnézetben – valve in external view
d. Thalassiosira weissflogii (GRUNOW) FRYXELL et HASLE: valva felülnézetben (egy ráülepedett kis Cyclotella
meneghiniana valvával 10 óra helyzetben) – valve in external view (with a small valve of Cyclotella
meneghiniana sedimented on 10 o’clock position)
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Jól tudjuk, hogy pl. a Németországban az „ezidõtájt nem fenyegeti kipusztulás” jelzéssel szereplõ fajok természetvédelmi értéke nem kiemelkedõ, s közülük néhány
hazánkban is gyakran elõkerülõ faj. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy ezeket is fölsoroljuk, hisz pl. a szárazföldi növények, növénytársulások közül sem csupán a kimondottan „vörös-könyveseket” tekintjük értékesnek, védelmet érdemlõnek. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a kidolgozás alatt álló magyarországi algológiai vörös-lista számos
más fajt is fölsorol majd, s például a Skeletonema potamos nem szerepel benne, hisz az
a Dunának nyáron meghatározó és tömeges faja, semmi jel nem utal (még) arra, hogy
veszélyeztetett lenne. A gemenci térségben ritkán elõforduló fajok között viszont vannak
olyanok, melyek joggal szerepelhetnek a majdani vörös-listában (pl. Bitrichia chodatii,
Chrysidalis peritaphrena, Chrysolykos planctonicus, Kephyrion petasatum, K. spirale –
Chrysophyceae, Ellipsoidion perminimum – Xanthophyceae, Acanthoceras zachariasii,
Rhizosolenia longiseta, Thalassiosira guillardii – Bacillariophyceae, Rhodomonas lens
– Cryptophyta, Cryptoglena pigra – Euglenophyta, Ankyra lanceolata, Coccomonas
elliptica, Diacanthos belenophorus, Didymogenes palatina, Juranyiella javorkae,
Lobomonas ampla var. mammilata, Pachycladella komarekii, Pteromonas aculeata,
Quadricoccus ellipticus, Scourfieldia cordiformis, Spermatozopsis exultans, Tetranephris
europaea, Thorakomonas sabulosa, Treubaria euricantha – Chlorophyceae).

Köszönetnyilvánítás
A fenti kutatások a KAC/D támogatásával történtek. A Centrales együttesek elemzését az OTKA T
032609 és az OTKA M 041686 pályázat támogatásával végeztük. Köszönetem szeretném kifejezni ÁCS
ÉVÁnak, a kovamoszatok és szilícium-pikkelyes algák fény és elektronmikroszkópos vizsgálatában nyújtott
segítségéért, a cikk alapos átnézéséért, a vele kapcsolatos hasznos tanácsokért. Köszönöm SCHMIDT ANTALnak
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Species composition and abundance of phytoplankton of different water bodies in the Gemenc area were
investigated between 1999 and 2001. Altogether more than 60 samples were analysed from the main arm of
the River Danube, two side-arms of the Danube named Rezéti-Duna and Vén-Duna, furthermore from the dead
branches Grébeci-Holt-Duna, Nyéki-Holt-Duna and Sugovica. The data were also assessed from a nature
conservation point of view. Based on the total species list we concluded that the species number of Cyanobacteria increased conspicously in the late summer and autumn period in all the main arm, the side-arms and
dead branches of the River Danube. The species number of the group Chrysophyceae which is characteristic
in cooler periods was higher in April and May than in the summer. Chlorophyceae species numbers are
markedly higher in May and August than in the spring or the autumn. The side-arms and dead branches were
generally more species rich than the main arm. This phenomenon is partly due to the more variable habitats of
these dead branches and side-arms, partly to the fact that they possess a flowing versus standing water
character at certain times of the year. Following a flood, the phytoplankton – originating from the main arm of the Vén-Duna and Rezéti-Duna can change considerably within ten days if these side arms are closed off
from the main arm after the flood. In such cases, unfavourable conditions can develop concerning water quality
(e.g. appearance of toxic algae, hypertrophic trophic level and as a result of this, partial or total oxygen
depletion near the bottom). In low water periods considerable local differences can develop. For example, at
the end of August 2001 in the Rezéti-Duna only it part was rich in Eugleophyta species but not the two ends.
In the Nyéki-Duna, the phytoplankton – originating from the main arm - of the open water parts change at a
slower pace and this change is overall less pronounced whereas that of the – by water weed – overgrown parts
change quicker and more strikingly and take on a standing water character. In the Sugovica, water bloom
caused by centric diatoms was registered in the summer. This hipertrophic water quality caused by high algal
abundance is unfavourable under any circumstances. Based on the German Red List we concluded that several
diatom species of the investigated waters are of nature conservational value. A dozen species belonging to
different taxa that could be valueable for nature conservation are also listed.
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A különbözô vízterekben megtalált fajok listája – Species list
(Nyéki: Nyéki-Holt-Duna, Grébec: Grébeci-Holt-Duna, Sugo: Sugovica; á: április-April, m: május-May, j: június-June, a: augusztus-August, o: október-October)
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