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A hazai ökológiai minősítő rendszerek 
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- a FELFÖLDY (1987)-féle négy (halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás) 

tulajdonságcsoport, 10-10 fokozatú rendszer  

- a DÉVAI és mtsai (1992) által kidolgozott ökológiai, sokváltozós rendszer, 

ami az egyes tulajdonságokhoz kódszámokat (aktuális és globális) rendel  

- a Felszíni vizek minősítése MSZ 12749: 1994 szabvány az oxigén-, 

nitrogén- és foszforforgalom, mikrobiológiai és toxikológiai jellemzőkön 

alapuló 5 osztályú rendszer  

- a makrozoobenton család-taxon prezencia pontrendszer MMCSP 

(CSÁNYI,1998), 5 minőségi osztály 

 

Biológiai vízminősítő rendszerek Magyarországon 2001-ig  



 

A felszíni vizek VKI szerinti célkitűzései 

• ökológiai szemléletű tipizálását,  

• minősítését, 

• és a jó ökológiai állapot illetve potenciál elérését tűzi ki célul.  

Az ökológiai állapot értékelését az adott víztípus háborítatlan állapotban levő 

képviselőivel (referencia helyek) való összehasonlítás alapján kell elvégezni.  

A vizsgált víz állapotának számszerűsített értékét (0-1 között, 1 a referencia 

állapot) megadva kapjuk az EQR értékét (környezeti állapot).  

 

Alapvető különbség a biológiai és a kémiai vizsgálatok között, hogy amíg a 

kémiai vizsgálatokkal a változások gyors nyomon követését lehet megvalósítani, 

addig a biológiai vizsgálatokkal a hosszú távú hatások monitorozása lehetséges. 

Az élőlény-együttesek érzékenyen jelzik nemcsak a pontszerű vagy diffúz 

forrásból érkező vízkémiai terheléseket, hanem az élőhely-degradáltság, a 

területhasználat, a parti zonáció és számos hidrológiai és medermorfológiai 

változás hatását is (pl.: tározás, duzzasztás, vízszintváltozás, burkolt és 

szabályozott meder, kotrás, partvédelem, keresztgátak stb.). 



A mintavételi hely kijelölésének szempontjai 
• Reprezentatív legyen a víztestre. Ne legyen a tipikustól 

eltérő (árnyékoltság, duzzasztás, hidak, vízhozam mérő 

műtárgyak, partvédő műtárgyak). 

• Megközelíthetőség: úthálózat, sok kisvízfolyás kiterjedt 

szántóföldek között fekszik, csak kevés gyorsan 

megközelíthető szakasza van. 

• Google Earth, korábbi tapasztalatok figyelembe vétele. 

Mintavétel időpontja 

• Hegy- és dombvidék, síkvidék (kora tavasz: álkérészek) 

• Áradás után legalább két hét, kisvizes időszakban 
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Típus 

száma 

„Felszíni víz tájak” A vízgyűjtő mérete Hazai elnevezés 

al-ökorégió hidrogeo-kémiai jelleg meder-anyag 

1 hegyvidék  szilikátos  durva kicsi  patak 

2 meszes  durva kicsi patak 

3 közepes  kis folyó 

4 dombvidék meszes  durva kicsi  patak 

5 közepes   kis folyó 

6 nagy  közepes folyó 

7 nagyon nagy  nagy folyó 

8 közepes - finom kicsi csermely 

9 közepes   kis folyó 

10 nagy  közepes folyó 

11 síkvidék meszes  durva kicsi  

12 közepes  kis folyó 

13 nagy  közepes folyó 

14 nagyon nagy  nagy folyó 

15 közepes-finom kicsi   csermely 

16 kicsi, de kisesésű ér 

17 Közepes, de kisesésű 

18 közepes  kis folyó 

19 nagy  közepes folyó 

20 nagyon nagy  nagy folyó 

21 szerves kicsi 

22 közepes 

23 Duna, Gönyű felett 

24 Duna, Gönyű és Baja között 

25 Duna, Baja alatt 



A vízfolyások biológiai adatokkal igazolt típusai 

A biológiai validáció eredményeinek figyelembevételével a vízfolyásokra vonatkozó tipológia 10 féle természetes típust 

különböztet meg a fenti táblázatban közöltek szerint.  

Az első VGT-ben alkalmazott 25 féle víztest típus tehát lényegesen egyszerűsödött a biológiai validáció eredményeként. 

A VGT2-ben 15 víztest típust különítünk el, melyből lett 10 biológia  alapján, 5 további típus pedig hidromorfológia 

alapján lett elkülönítve. 

Biológiai típus 

kód 

Hidro-morfológiai 

altípus 

Típus 

kód 

Vízgyűjtő méret Mederesés Mederanyag Geokémiai jelleg Tengerszint feletti 

magasság 

1 S 1S kicsi nagy esésű durva szilikátos 
dombvidéki-

hegyvidéki 

2 S 2S kicsi nagy esésű durva meszes 
dombvidéki-

hegyvidéki 

2 M 2M közepes nagy esésű durva meszes 
dombvidéki-

hegyvidéki 

3 S 3S kicsi közepes esésű durva - közepes-finom meszes dombvidéki 

3 M 3M közepes közepes esésű durva - közepes-finom meszes dombvidéki 

4 L 4L nagyon nagy – nagy közepes esésű durva meszes dombvidéki 

5 S 5S kicsi kis esésű durva meszes síkvidéki 

5 M 5M közepes kis esésű durva meszes síkvidéki 

6 S 6S kicsi kis esésű közepes-finom meszes síkvidéki 

6 M 6M közepes kis esésű közepes-finom meszes síkvidéki 

7 L 7L nagy kis esésű közepes-finom meszes síkvidéki 

8 XL 8N nagyon nagy kis esésű közepes-finom meszes síkvidéki 

9 F 9F Duna méretű közepes esésű durva meszes síkvidéki 

9 K 9K Duna méretű kis esésű durva meszes síkvidéki 

10 A 10A Duna méretű kis esésű közepes-finom meszes síkvidéki 



Felszíni víztestek minősítése 

Az ökológiai állapot meghatározása 5 osztályos 

skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz), a 

víztípusra jellemző referencia állapothoz viszonyítva 

történik. 

 

A minősítés élőlény csoportonként, típus- és 

stresszor-specifikus minősítő rendszer alapján 

készült. 

 

Az ökológiai állapot meghatározásához (5 

élőlénycsoportra) figyelembe vett minőségi biológiai 

elemek: Fitoplankton, fitobenton, makrofiton, 

makrozoobenton és a halak. Az Ökológiai 

állapotértékelést a típus-specifikus referencia 

állapotokhoz viszonyítva adjuk meg. 

Állapotértékelés az „egy rossz, mind rossz” 

elv szerint történik. 
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Az ökológiai állapot osztályozása 

EQR-skála (Environmental Quality Ratio = Környezetminőségi Arány) 



Melyik biológiai minősítési elem 

• Fitoplankton: tápanyagterhelés, tározás, duzzasztás  

• Fitobentosz: tápanyagterhelés, hidromorfológiai 

beavatkozás, területhasználat 

• Makrofiton: tápanyagterhelés, hidromorfológiai 

beavatkozás, területhasználat  

• Makrozoobenton: tápanyagterhelés, hidromorfoló-

giai beavatkozás, toxikus anyagok 

• Halak: tápanyagterhelés, hosszirányú átjárhatóság, 

toxikus anyagok, idegen-honos fajok terjedése 
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milyen terhelésre érzékeny? 



Fitoplankton vizsgálat 

(algaszám meghatározása) 
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• Vízben lebegő algák, a planktonikus életközösség tagjai  

• Az algaszám meghatározásával mennyiségi adatot nyerünk, az 
egyes fajok számát adjuk meg ismert térfogatú vízben. Ez a 
mennyiségi adat az alapja a biomassza és a Q index (társulási 
index) számításának. 

• Mintavétel: az átlagot jól kifejező minta az eredményes munka 
első feltétele. A mintázandó víz ismeretében kell ezt 
biztosítani, vízoszlop mintavevővel, folyóvizekből 
sodorvonalban vett mintával.  

• Tartósítás: a mintákat a helyszínen rögzíteni kell, erre Lugol- 
(jód-kálium-jodid) oldatot használnak. A rögzített mintákat a 
feldolgozásig hűtőszekrényben kell tárolni.  

• Tömörítés/homogenizálás: szükség esetén a mintát tömörít-
hetjük. A homogenizált mintát számlálókamrába töltjük.  
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A várható algaszámnak megfelelően 2, 5 vagy 10 ml térfogatú számlálókamrát használnak. 

A mintát vízszintes lapra helyezve ülepítik, 4 óra/cm ülepedési idő figyelembe vételével. 

Fitoplankton vizsgálat II. 



…/12 

Plankton mikroszkóppal a teljes kamrafeneket, vagy annak ismert nagyságú részét átvizsgáljuk, 

és megszámláljuk a talált fajok egyedszámát. A teljes minta térfogata, a tömörítés mértéke, a 

vizsgált kamrafenék felülete és a kamra térfogatának ismeretében kiszámítjuk az egyes fajok 

literenkénti egyedszámát.  

Fitoplankton vizsgálat III. 



Ceratium sp. 

Ceratium sp. 

Closterium sp. 
Synura sp. 

Dictyosphaerium sp. Dinobryon sp. 

Cymbella sp. 

Cymbella sp. Nitzschia sp. 

Stephanodiscus sp. 
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• Egy-egy alga egyedeinek számát megszorozva annak térfogatával 

megkapjuk az algafaj összes térfogatát egységnyi térfogatú vízben. Ezeket 

az értékeket fajonként összegezve megkapjuk a fitoplankton össz-térfogatát, 

az algák fajsúlyát 1-nek véve kiszámítjuk a biomasszát (106 µm3 =1 µg). 

• A térfogatot irodalmi értékek alapján szoftver számolja. 

• EQR (Environmental Quality Ratio = Környezetminőségi Arány) 

 A fajokat funkcionális csoportokba soroljuk, amely alapján számoljuk a Q 

indexet. A minősítéshez a fitoplankton Q indexe és a klorofill-a koncentráció 

alapján képzett EQR értéket vesszük alapul, ez alapján viszonyítunk a 

referenciaállapothoz.   

Fitoplankton vizsgálat IV. 
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Eredmények értékelése: 

• A vízfolyások fitoplankton alapján történő ökológiai állapotértékelése kapcsán 

megállapítható, hogy természetes nagy vízfolyásaink döntő hányada jó (némelyik 

kiváló) ökológiai állapotú. 

• A vízfolyások fitoplankton alapján történő állapotértékelésének, valamint a terhelés–

hatás vizsgálatok eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy a vízfolyások 

növényi tápanyag-terhelése olyan magas, hogy szinte valamennyi vízfolyás 

potenciálisan eu-, ill. hipertrófnak tekinthető.  

• A vízfolyásokon végzett kisebb mérnöki beavatkozások, (fenékküszöb, kisebb 

duzzasztás, stb.) nem vonják automatikusan maguk után a vízfolyások fitoplankton 

összetételének negatív irányú átrendeződését és a biomassza jelentős növekedését, azt 

elsősorban a tápanyagterhelés okozza. 

• Emellett fontos tényező a fényintenzitás/árnyékolás, lebegőanyag-tartalom, 

tartózkodási idő/vízsebesség és mederesés is. 

Fitoplankton vizsgálat V. 



Fitobentosz 

(bevonatalkotó kovaalgák) 
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• A planktonikus algáktól eltérően, a bentikus algák az aljzaton élő 

helyhez kötött élőlények. 

• Mintavétel: kövekről, makrofitáról fogkefével 

• Tartósítás: fagyasztva, alkohollal, Lugol-oldattal, formalinnal 

• Roncsolás: az élő kovaalgákat nagyon nehéz határozni, ezért savas 

roncsolással el kell távolítani a sejttartalmat (sósavas, hidrogén-

peroxidos főzés), ezután a kovaváz már könnyen határozható. 

• Határozás: 1000x nagyítású, immerziós objektívvel rendelkező 

kutatómikroszkóppal történik. 
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Minta gyűjtés 
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Fitobentosz II. 
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Eredmények értékelése: 

• A fitobentosszal történő minősítés alapján a vizek legnagyobb része 

mérsékelt állapotú. Nem mutatható ki lényeges különbség a mérsékelt 

állapotú víztestek esetében a természetes, erősen módosított, illetve 

mesterséges víztestek között. 

• A vízfolyásokra kifejlesztett fitobentosz metrika jó korrelációt mutat mind a 

növényi tápanyagterheléssel, mind pedig a szervesanyag terheléssel. 

Emellett kimutatható a hidromorfológiai beavatkozások hatása is (pl. tározók 

jelenléte). 

•  Az időszakos szerves és tápanyag-terhelések hatása is kimutatható volt. 

 



Makrofiton (hínár- 

és mocsári növények) 
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Makrofiták: mocsári- és hínárnövények 

• Mintavétel: Hosszirányú transzekt felvétel (kisvízfolyásoknál 100 méteres) 

• Határozás: Terepi- és laboratóriumi határozás 

• Minősítés: Referencia-index (RI) alapján történik, ami 3 csoportba sorolja 

be a makrofitákat: referencia élőhelyekre jellemző-, referencia élőhelyekre 

nem jellemző-, mindkét csoportban előforduló fajok 

Eredmények értékelése: 

• A makrofiton élőlénycsoport az elvégzett elemzések alapján különösen 

érzékeny a tájhasználatra, a víz magas pH-jára, a víz magas összes nitrogén 

és összes foszfor tartalmára. 

• A tájhasználatra vonatkozóan a minősítés eredménye jó ökológiai állapotot 

indikál, ha magas a természetes élőhelyek (gyepek, erdők) aránya a víztest 

körül. A természetes élőhelyek megváltozására (vízi, parti és partmenti 

zónában), valamint a jelentős vízszintingadozásra a csoport érzékenyen 

reagál.  

 





Makrozoobenton (makroszkopikus vízi 

gerinctelen állatok) 

A makrogerinctelenek helyt ülő életmódjuk 

és néhány naptól néhány évig terjedő 

élettartamuk folytán alkalmasak a 

folyóvizek minőségének hosszabb 

időintervallumra vetített jellemzésére. 

Bár aktív helyváltoztató mozgásra képesek, 

aránylag gyorsan (néhány hét, hónap alatt ) 

benépesítik a korábban károsodott élőhelyeket, a 

környezeti károsodást azonban helyváltoztatás 

révén általában nem képesek elkerülni. 
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Makrozoobenton 



…/24 

Makrozoobenton II. 

• Mintavétel: Kisvízfolyások, és gyalogosan lábalható, gázolható folyóvizek 

mintavételére az AQEM-STAR projekt alapvető ajánlásait kell követni: 

      „Multihabitat sampling”: az előforduló élőhely-típusok részarányának megfelelően  

      elosztott almintaszám a mértékadó (5 %-onként 1, azaz összesen 20 alminta).  

      A mintavételt 25cm x 25cm keret-szélességű, nyeles hálóval végezzük. A hálót a    

      folyásiránnyal szemben tartjuk, miközben a háló keretméretének megfelelő 25x25cm-   

      es kvadrátból lábbal felkavarjuk az alzatot, és 10-15 cm-es mélységben a vízáramlattal   

      sodródó állatokat keverő mozdulatokkal a hálóba gyűjtjük (kvantitatív kick & sweep).  

      Finom üledékből álló aljzat mintázása esetén a felső 2-5 cm-es réteget a hálóba    

      „húzzuk”.  

      A háló lyukbőségére vonatkozóan a korábbi hazai tapasztalatokat - beleértve az    

      EcoSurv ajánlásait is - a 1 mm lyukbőséget javasoljuk. 

      A mintavétel helyszínén az élő mintából válogatunk, úgy, hogy a szabad szemmel   

      azonosítható fajok egyedszámát becsüljük és felírjuk, a szabad szemmel nem  

      határozhatóakat pedig a laborba visszük. 

• Határozás: : sztereo mikroszkóppal történik, határozókönyvek alapján 



Makrozoobenton III. 
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• 2001-2006: BMWP/ASPT értékek 5 osztályos minősítés 

• 2007-2010: QBAP-index, típus-specifikus referencia-feltételek  megadása 

további adatgyűjtést igényel, EQR minősítés 15 víztípus-csoportra  

• 2011: Módszertani fejlesztés (interkalibráció): Hungarian Multimetric 

Makrozoobenton Index (HMMI), stresszor-specifitás kidolgozása  

• Az alábbi folyótípus-csoportokra jellemző metrikák kombinációjával  

• http://tiszaki.atomki.hu/Joomla/index.php/hu/modszertani-utmutatok  

• Szerves és tápanyagterhelés, területhasználat, sóterhelés  

Értékelés 
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Eredmények értékelése: 

• A makrozoobenton az egyik legszélesebb terhelés-spektrumra érzékeny 

élőlénycsoport, ezért az európai országok többségében ez az egyik leggyakrabban 

alkalmazott és vizsgált biológiai minőségi elem a VKI öt élőlénycsoportja közül. 

Egyszerre érzékeny a szerves és tápanyagterhelésre, sóterhelésre, a 

területhasználatra, az élőhelyek általános degradálódására, a medermorfológiai 

változásokra, például: a kotrásra, burkolatra, szabályozottságra, a hidrológiai 

változásokra: a vízsebesség-vízáramlási viszonyainak megváltozására. 

• A makrogerinctelen minősítési eredmények szerint viszonylag magas a mérsékelt 

állapotú/potenciálú helyek száma (310 víztest), és a gyenge-rossz 

állapotú/potenciálú víztestek számával együtt (474 db), 54 %-án a víztesteknek 

valamilyen típusú intézkedést igényel. Viszont ez az a csoport, amelynél 

legmagasabb a jó állapotú/potenciálú helyek száma is (262 víztest). 

• A makrozoobenton minősítés jó egyezést mutatott a fizikai-kémiai és 

hidromorfológiai minősítési eredményekkel mind a hazai, mind nemzetközi 

(interkalibráció) összevetésben is. 

Makrozoobenton IV. 



Halak 
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• Mintavétel: elektromos halászgéppel 

• Határozás: Terepi- és laboratóriumi határozás 

• Minősítés: 

     Folyókra 2006-tól: Integrált Biológiai Index (IBI),  

     Referencia feltételek meghatározása az IBI és az emberi    

     hatásokat jelző antropogén index alapján, szakértői becsléssel       

     történt  

     2010-11: az IBI nem interkalibrálható  

     Állóvizekre kevés adat állt rendelkezésre a minősítési rendszer    

     kidolgozásához  

     Új módszer kidolgozása szükséges. 
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Eredmények értékelése: 

• A halak élőlénycsoport alkalmas az élőhely általános degradálódási fokának 

meghatározására. A halak csoportja a legtöbb minősítési rendszer szerint érzékeny a 

hidromorfológiai állapot megváltozására és a kémiai (szerves és tápanyag) terhelésre. 

• A halas minősítési rendszer típus-specifikus, az egyes típusokban eltérő az indexek 

érzékenysége a különböző típusú terhelésekre. 

• Az index minden egyes típusban mutatja a tájhasználat változásait és a 

tápanyagterhelés hatásait. A tájhasználat tekintetében például pozitívan korrelál az 

erdős területek és negatívan az agrárterületek arányával. 

• Emellett az index figyelembe veszi a típusra jellemző karakterfajok és az idegen-honos 

halfajok mennyiségi viszonyait. 

• A halakon alapuló minősítés szerint a vízfolyás víztestek 14%-a tekinthető kiváló 

vagy jó állapotúnak, 19%-uk mérsékelt állapotú, míg 18%-uk gyenge vagy rossz 

állapotú, azonban a víztestek 49%-áról még nem rendelkeztünk minősítésre 

felhasználható adatokkal. 

Halak II. 



Eredmények 
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Az országosan vizsgált 1078 felszíni víztest 86%-ról állt rendelkezésre ökológiai 

állapotértékelésre alkalmas adat.  

Felszíni vizeink ökológiai állapota a 

folyókra és állóvizekre vonatkozó 

biológiai, fizikai-kémiai, - kiváló állapot 

esetén- hidromorfológiai információi 

tekintetében 9 %-ban mutatott kiváló és 

jó állapotot/potenciált és 78 %-ban 

igényel a jó állapot/potenciál elérése 

érdekében valamilyen típusú 

intézkedést. Azok az időszakos 

vízfolyások, amelyek rendszeresen  

Ábra: A felszíni víztestek ökológiai állapota a víztestek száma 

szerinti megoszlásban 

kiszáradnak: nem alkalmazható minősítés (nam= nem alkalmazható minősítés) jelzéssel 

lettek ellátva és fehér színnel lettek jelölve. 
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A biológiai állapot a víztestek nagy 

részén jó és mérsékelt, jelentős 

azonban a gyenge állapotú vizek 

aránya is. Minőségi elemenként 

eltérések mutathatók ki az egyes 

élőlény-csoportok között, ami egyrészt 

magyarázható az élőlénycsoportok 

eltérő terheléssel szembeni 

érzékenységével (stresszor-

specifitásával), másrészt azzal,  

 

Eredmények II. 

Ábra: A felszíni víztestek biológiai minősítésének a víztestek  

száma szerinti megoszlása élőlény-csoportonként 

hogy a fitoplankton és makrofiton csoportok eltérő víztípusokon relevánsak a monitorozás 

szempontjából (nam=nem alkalmazható minősítés). 



…/31 

Az ökológiai minősítés az „egy rossz - mind rossz” elv alapján történik. 

Az országosan a biológiai elemekre vizsgált 823 víztest közül 3 érte el 

az öt élőlénycsoport eredményeinek összevonását követően a kiváló 

állapotot, 78 víztest jó állapotú, összesen tehát 9,4%-ra a 

vízfolyásoknak nem szükséges intézkedést tervezni a biológiai 

állapotértékelés eredményei alapján. 

  

Osztály Fitobentosz Fito-plankton Makrofiton 
Makrozoo- 

bentosz 
Halak Biológiai állapot 

Kiváló 
74 118 33 49 9 3 

Jó 221 194 179 262 115 78 

Mérsékelt 374 136 32 310 168 359 

Gyenge 39 107 3 149 104 274 

Rossz 1 54 0 15 50 109 

Nincs adat 87 23 347 47 194 29 

Nam 93 257 295 57 249 37 

Összes vizsgált víztest (db) 709 609 247 785 446 823 

Eredmények III. 
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A vízfolyás víztestek nagy része (359 víztest, 40,4 %) a mérsékelt 

állapotba/potenciálba sorolható. Szintén jelentősnek mondható a gyenge 

állapottal/potenciállal jellemezhető víztestek száma (274 víztest, 30,7 %) 

és minimális a rossz állapotúak/potenciálúak aránya (12,3 %). 

A vízfolyások fitoplankton alapján történő ökológiai állapotértékelése 

kapcsán megállapítható, hogy természetes nagy vízfolyásaink döntő 

hányada jó (némelyik kiváló) ökológiai állapotú.  

Az értékelés eredményeiből egyértelműen kitűnik, hogy az alföldi kis és 

közepes vízfolyások terhelése jelentős. A csatornák esetén kapott 

alacsony EQR érték többnyire nem a fitoplankton kedvezőtlen összetétele 

miatt alakul ki, hanem a jelentős biomassza miatt. E vizek esetén is 

időnként akár kisebb vízvirágzások is jelentkezhetnek. 

Eredmények IV. 
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A VKI ajánlása szerint a fizikai-kémiai elemek osztályhatárait úgy 

kell megállapítani, hogy azok megfeleljenek az azonos osztályt 

képviselő biológiai állapotnak és biztosítsák az ökoszisztémák 

(beleértve a VKI biológiai minőségi elmeinek) megfelelő 

működését. A legfontosabb szempont tehát a biológiai relevancia, 

ezért is hívják a kémiai komponenseket „támogató” jellemzőknek. 

A biológiai állapotot azonban a kémiai környezeten kívül számos 

egyéb tényező alakítja, mely tényezők együttes, integrált hatása 

tükröződik az élőlény alapú biológiai minősítés végeredményében. 

Eredmények V. 



Köszönöm szépen a 

megtisztelő figyelmüket! 
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