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1, BEVEZETÉS

Napjainkban egyre inkább központi kérdéssé válik a foko
zódó környezetszennyeződés, s az ellene szükségképpen fellé
pő környezetvédelem. A környezeti tényezők egyik legfontosabb 

eleme a viz. -” A viz a természet, a földi élet számára is,
de az emberi társadalom, a társadalmi fejlődés számára is lét-

A vizfontosságú, nélkülözhetetlen természeti javak egyike 

nemcsak a természet értéke, hanem egyben része is a társadal
mi újratermelési folyamatnak.” / Felföldy, 1981 /•

• • •

"A környezetvédelmi fejtegetések a ’’környezet” fogalmát 
gyakran leszűkítik az ember közvetlen környezetére, igénye
ire. «•" /Bogárdi, 1975/, s ez a megoldások keresése közben 

nem egyszer félreértésekhez vezethet. Az ember számára meg
felelő "egészséges” környezet csak az ökológiailag "egyen
súlyban” lévő rendszerek között lehetséges /Bogárdi,1975/*

Az embert körülvevő bioszféra valamennyi eleme, Így fel
színi vizeink is elképzelhetetlenek élőlények nélkül. A kör
nyezetvédelem egyik legnagyobb eredménye volt annak felisme
rése, hogy társadalmi, gazdasági tevékenységünk során beavat
kozunk a z ökoszisztémák életébe. Ennek nyomán ezek a rend
szerek megváltoznak, s igen gyakran úgy, hogy az ember szem
pontjából kedvezőtlen viszonyok alakulnak ki.

Felszíni és felszín alatti vizeink a közvetlen szennyező- 

anyag bevezetéseken felül integrálják a talajba, a levegőbe 

jutó szennyezések egy részét is, Így a legtöbb szennyező kör
nyezeti ártalom végső befogadójának tekinthetők / Benedek - 

Literáthy, 1979 /• A vízkészletekbe kerülő szervetlen és szer-
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vés anyagok mennyisége nő, ugyanakkor az oldott oxigén tar
talon csökken, az oxigénigény pedig növekszik. Az ipari és 

mezőgazdasági tevékenység hatására kimutatható mértékben 

romlik a felszíni és felszin alatti vizek minősége. - " A 

viz minősége ugyanis a benne lejátszódó élő és élettelen 

történések eredménye, ami végeő fokon az anyagok vándorlá
sától, változásától, átalakulásától függ” / Felföldy, 1981/.

A vizekben kialakult állapot megértéséhez, a célirányos 

vízgazdálkodási felhasználáshoz ismerni kell a befolyásoló 

és a befolyásolható /!/ tényezőket, a vizben lejátszódó fo
lyamatokat. Ebben jelentős szerepük van a hidrobiológiái 
kutatásoknak is.

A vizek anyag -és energiaforgalmát sok, egymással szo
ros, többrétű kapcsolatban álló faktor alakítja. Az élettér
be egyszer bejutott anyag jelentős hányada állandó körfor
gásban van, ugyanakkor az anyaghoz kötött energia az egész 

rendszeren csak egyszer halad keresztül / Kovács, 1975 /•
Az anyag - és energiaforgalmat a biogeokémiai ciklusok, az 

élettelen környezet és az élő szervezetek között fennálló 

kapcsolatok, tápanyag - körforgalom biztosítja.
A biológiai folyamatokban fontos szerepet játszanak a 

Rotatoria 

vezetek, a vizi ökoszisztéma, a tápláléklánc nélkülözhetet
len elemei.

*

ás az Entomostraca szer-

A gyakorlati élet számára egy-egy vízfolyás önálló ta
nulmányozása helyett használhatóbb, értékelhetőbb adatokat 
nyújt a vizgyüjtőrendszer egészének komplex vizsgálata,

\

t
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«V

mind a meglévő vízminőségi viszonyok megítéléséhez, mind 

pedig a lehetséges és szükséges szabályozási módok kiala- 

Ütéséhez.

Doktori értekezésemben egy alföldi kisvi j tő terü
let, a Gerje-Perje vizgyüjtőrendszer térségében végzett
vizsgálatok eredményeiről számolok be* A terület vízfolyá
saiban a helyszíni adottságokból, a környező gazdasági te
vékenységből következően sajátos vízminőségi vizsonyok, sa
játos összetételű életközösségek figyelhetők meg*
A vízgyűjtő terület élővilágából a Rotatoria és az Ento- 

mostraca faunát vizsgáltam részletesen*

Ezúton mondok köszönetét Dr. Móczár László professzor 

urnák, hogy a JATE Állattani Tanszék keretein belül bizto
sította a disszertáció benyújtásának feltételeit*

Megköszönöm Dr. Gál Dániel tud* munkatárs értékes irá
nyitól segítségét, Útmutató szakmai tanácsait, témavezetői 
tevékenységét*

Köszönetemet fejezem ki Dr* Bancsi Istvánnak a KÖTIVIZIG 

Környezet-ós Vizminőségvédelmi Osztály osztályvezető helyet
tesének a vizsgálatok, értékelések elvégzásehéz szükséges 

feltételek biztosításáért, valamint az értekezés megírása 

során nyújtott segítségéért, a kézirat áttanulmányozása so
rán adott szakmai, kritikai tanácsaiért*

Köszönetét mondok Kolleganőmnek Dr* Bancsi Istvánnénak, 
aki hasznos megjegyzéseivel biztatásával sok esetben volt 

segítségemre a dolgozat elkészítése során*
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

4

A hazai tudományos szintű zooplankton kutatások a múlt 
század végén indultak*

Az 1880-l89o-es években kiemelkedő DADAY munkássága» 

részletes vizsgálatokat végzett a Balatonon /1884, 1894/а/, 

tanulmányozta az alföldi szikes vizek sajátos élővilágát, 

/1894/, s Magyarország egyéb területeiről is közöl adatokat 
az édesvízi mikrofaunára vonatkozóan /1885* 1891/. Jelentő
sek a kerekesférgekről /1885/а/ és a kisrákokról irt /1918/ 
összefoglaló jellegű munkái.'

А XX* század első felében VARGA kerekesférgekre vonat
kozó kutatásai jelentettek nagy előrelépést a hazai vizek 

mikroszkópos faunájának megismerésében. Széleskörű kutató
munkát végzett a két legnaygobb magyarországi állóvíz, - a 

Balaton /1939* 1941/ és a Fertő-tő /1926» 1934/ - kerekes- 

férgeinek feltárására. Tanulmányozta többek között az ökoló

giailag sajátos kisvizeket, igy a kubikgödrök /1930/, a láp
vizek /1956/ mikroszkópos élővilágát, valamint egyéb állóvi

zek Rotatoria faunáját /1931» 1932, 1937/» Nagy jelentőségű 

a kerekesférgekről irt könyve /1966/, amely hazai viszony
latban az első ilyen jellegű tudományos munka.

Az 1950-es évektől kezdve a magyarországi zooplankton 

vizsgálatok terén továbbra is fontos helyet foglal el a
Balaton - kutatás, elsősorban SEBESTYÉN /1953, I960/, vala-

->
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mint PONYI /19%. 1966/ munkássága révén, aki az alföldi/
szikes vizek kutatásába is bekapcsolódott /1956/а/•

A hazai Rotatoria és Crustacea plankton tanulmányozá
sában kiemelkedő MEGYERI tudományos tevékenysége« Kutatá
sai többféle jellegű ökológiai vizekre kiterjednek, rész
letesen vizsgálta a szikes tavak /1950, 195C/a, 1958, 1959, 
1963, 1973/ és a lápvizek /1958/b, 1962, 1965, 1965/a, 1969/ 
jellegzetes élővilágát. Nagy jelentőségűek az állóvizek 

mellett a folyóvizekre vonatkozó kutatásai is. Hazánkban 

1955-ben indult meg a ^iszakutatás, többek között Megyeri 
és Gál tevékenysége révén. MEGYERI a Tiszán /1955, 1957, 
1959, 1971/ és a Tisza mellékfolyóin /1972/ végzett vizs
gálatokat a Rotatoria és Crustacea szervezetekre vonatko
zóan, s e tanulmányokhoz kapcsolódik a tiszai holtágak hid- 

rofaunisztikájának felmérése és összehasonlítása /1961/* A 

magyarországi zooplankton elemek elterjedésének részletesebb 

megismeréséhez kutatást folytatott a Bükk hegység kisvizei- 

ben / ÁBRAHÁM-HORVÁTH-MEGYERI 1956. ÁBRAHÁM-BICZÓK-HORVÁTH 

MEGYERI 1956/a, ÁBRAHÁM-BICZÓK-MEGYERI 1957, I960/, feltáró 

jellegű adatokat közöl ásott kutak faunájáról /1963/*

Az utóbbi időszakban egyéb vizeink zooplankton elemeiről 
a Dunára vonatkozóan BOTHÁR /1968, 1968/а/, a Velencei-tóra 

GULYÁS /1972/, kisebb állóvizekre KERTÉSZ /1956, I960/, szi
kes tavakra NÓGRÁDI /1956/ ismertet adatokat.

A hazai édesvízi mikrofauna vizsgálataiban jelentős 

BANCSI munkássága. Több éven keresztül részletesen tanulmá
nyozta a Kiskörei tározó térségében a Rotatoria és a Crus
tacea fauna minőségi és mennyiségi viszonyait, a duzzasztás

Л
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hatására megfigyelhető zooplankton változásokat /1976» 

1976/a, 1976/b, 1978, - HAMAR-BANCSI 1976/.

Magyarország kisvizeit tekintve egy-egy terület átfogó 

részletes vizsgálatáról kevés közlemény ismert. E szempont
ból értékesek DÉVAI GY. és BANCSI adatai a haláp klsvizek- 

ről /1975/, valamint DÉVAI I. /1971/ és BANCSI /1972, 1980/ 
faunisztikai adatai a sárospataki Bodrog hullámtérről.

A hazai nagy folyóinkat kivéve a vizfolyások és mellék
vizeik egyidejű komplex tanulmányozására, egy-egy kisebb 

vízfolyás és egész vízgyűjtőjének átfogó vizsgálatára még 

csak kevés esetben került sor, e tekintetben irodalmi ada
taink nagyon hiányosak.

A gyakorlatban dolgozó szakemberek, s a kutatók számára

nagy segítséget jelentenek az utóbbi években megjelent ma
gyar nyelvű határozókönyvek. Az ágascsápu rákokról GULYÁS 

/197V» az evezőlábu rákokról DÉVAI I. /1977/» a kerekes
férgekről BANCSI /1980/ állított össze jól használható, a 

magyarországi faunát részletesen tárgyaló kishatározókat.

í .

!
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3. A VÍZGYŰJTŐ terület általános jellemzése

3.1. A terület vízfolyásai és funkciója
r:s3s=s:::::s:=::::::::::===3s::33

p
A Gerje-Perje vizgyüjtőrendszer nagysága 892,5 km * 

Pilis-Tápiószentmárton-Cegléd-Törtel-Abony-Tószeg térsé
gében terül el. /l.ábra/.

Fő vízfolyásai: Perje főcsatorna 25«7 km hosszúságú
Gerje főcsatorna 49,9 km 

Perje- felső 

Gerje-mellék

n

17,8 km 

20,1 km
и
it

A Perje főcsatorna a terület egyik jellemző fő vízfolyása.

Kis esésű, vizmozgása lassú, a mederben jelentős a hordalék
lerakás. Vízhozama átlagosan 7 a/sec / I.l.kép, II.1. kép/.

A Gerje főcsatorna a terület másik meghatározó jellegű víz
folyása. A sik területhez viszonyítva nagy esésű, gyors fo
lyású, vízhozama átlagosan 14 m»/sec. Feladata a környező te
rületről a belvizek, csapadékvizek levezetése / 1.2 és II.2.kép/.

A Gerje és a Perje összefolyásából keletkezik a 8,2 km hosz- 

szuságu, átlagosan 21 D’/sec. vizhozamu Közös főcsatorna. Az 

vízgyűjtő terület vizei ezen kerezstül jutnak gravitációs le
vezetéssel a Tiszába a jobb oldali 327,4 fkm-es szelvénynél 
/ XI. 3. kép/.
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A kisebb vízfolyások közlil a Perje-felső vízhozama átlagosan 

5 mysec. , fő feladata a belvizek tározása és levezetése. 
Mellék-vízfolyása a Kutyatejes csatorna , a kettő vize együt
tesen a Perjébe kerül.

A Cigányszéki csatorna a térség legszennyezettebb szakasza, 
amely Cegléd külső területeiről, ipari üzemeiből, valamint a 

városi szennyvíztelepről elfolyó vizeket fogadja, s vezeti a 

Perje főcsatornába. A nagy szervesanyag tartalmú szennyvizek 

miatt a térség vízminőségének egyik meghatározója / III.1.kép/.

A Gerje-mellék fő feladata a környezetéhez tartozó mintegy 

165 km2 terület vizeinek összegyűjtése és levezetése a Ger- 

je főcsatornába. Vízhozama kicsi, különösen a nyári időszak
ban, esetenként ki is száradhat. / III.2. kép/.

A térség kisebb jelentőségű mellékvizei a Büdös-ér és a Gerje 

lecsapoló csatorna. Szerepük elsősorban belvizlevezetés, kis 

mennyiségben szennyvizet is fogadnak. A Büdös-ér a Gerjébe, 
utóbbi pedig a Közös főcsatornába torkollik. / IV.1-2. kép/.

A vizsgált területen főleg mezőgazdasági termelés folyik. 

A Perje és a Gerje főcsatornákból összesen 224 ha szántót és 

28? ha legelőt Öntöznek, mig a többi terület vizutánpótlását 
csőkutakból biztosítják.

A térségre jellemző, hogy az alacsony tengerszint feletti 
magasság miatt Tószeg, Cegléd és Abony környékén elég nagy 

kiterjedésű belvizes területek vannak, s csapadékos időszak
ban ezek a belvizek kisebb-nagyobb mérték/ben szennyezik a 

térség vízfolyásait.
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3.2. A vízgyűjtő terület szennyezőforrásai
ss==s========:===:=::=s:==:========ss

3.2.1. ez .as. nys

A területen nagyüzemi állattartás folyik, összesen 22

tehenészeti és 9 sertéstelep működik. A keletkező, összesen 

1510 tf/nap hígtrágya elhelyezése üzemszerűen földmedrű tá
rozókban történik, illetve ennek egy része elöntözésre ke
rül. Csapadékos időszakban ezekről a területekről hígtrágya 

bemosódás lehet a vízfolyásokba* Néhány esetben az is elő
fordul, hogy szippantókocsis leürítéssel közvetlenül a vizs
gált vizekbe juttatják a hígtrágyát. A nagyüzemi telepek 

környékén a "hígtrágya helytelen vagy gondatlan kezelés ese
tén szétterül a talaj felszínén, majd utat keres magának a 

befogadók felé, erősen szennyezve ezzel a kisvlzhozamu víz
folyásokat és állóvizeket" /SZABÓ 1976/. Mindezek a tényezők 

fokozzák a vízfolyások szervesanyag terhelését.

A mezőgazdasági tevékenység másik következménye a nem 

megfelelő mennyiségben alkalmazott kemikáliák hatása. A csa
padékos belvizes időszakban bejutó szervetlen műtrágyák mint 
ásványi tápsók fokozzák az eutrofizációt, a csatornákban a 

növényzet tulszaporodása következik be, a vízminőség romlik 

/ Dobolyi 1976/. A növényvédőszerek használatakor a nagyüze
mek szakemberei mám már fokozott gondossággal járnak el, po
tenciális veszélyként azonban számolni kell ezek hatásával is.

Az ismertetett jelentősebb mezőgazdasági tevékenységeknek 

tehát elsősorban diffúz szennyezőhatásuk van. Ebből következik,

hogy a konkrét szennyezési helyeket nehezebb feltárni, prob
lematikusabb az ellnük való védekezés / Dobolyi 1976 /•
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3»2.2. Ipari tevékenység, kommunális szennyvízbevezetések

A területen főleg mezőgazdasági - élelmiszeripari üzemek 

/ konzerv, - tejüzem/, illetve néhány kisebb ipari üzem /gép
üzem/ van. Ezek többsége Cegléd térségében található, mig a 

kisebb települések közül Köröstetétlen és Abony rendelkezik 

egy-egy üzemegységgel. A területen összesen 1260 tf/nap ipari 
jellegű szennyvíz keletkezik, melyet a Cigányszéki csatorna, 
a Perje főcsatorna, a Büdös-ér és a Gerje főcsatorna fogad és 

vezet el.

A házi-kommunális jellegű szennyvizek mennyisége 4800 m3 

naponta, ennek egy részét a Cegléd városi szennyvíztelep fo
gadja, majd innen a Cigányszéki csatornán keresztül kerül el
vezetésre. Távlati terveben ezt a jelenleg túlterhelt szenny- 

viztisztitót 12 000 tf/nap kapacitásra fogják bővíteni, két 
ütemben. Az I. ütemben a szennyvíz egy része biológiai tisz
títás után továbbra is a Cigányszéki csatornába jut, más része 

biztonsági öntözőtelepen kerül elhelyezésre, á II. ütem meg
valósulása után a szennyvíz teljes mennyisége Ulepités után 

esőztető öntözőtelepre, vagy biztonsági nyárfás területre ke
rülne. A jelenlegi viszonyok mellett azonban a Cigányszéki 
csatorna a vizgyüjtőrendszer legszennyezettebb szakasza. A 

szennyezés jellegét alsósában a nagymértékű szervesanyag 

terhelés határozza meg, amely jelentős hatással van a Perje 

főcsatorna, illetve ezen keresztül az egész térség vízminőség 

viszonyainak alakulására.
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3*2.3» A jelentősebb szennyzőanyagok alakulása az utóbbi 

évtizedben

Vizsgálati eredményeink átfogó értékeléséhez, a várható 

vízminőségi állapotok előrejelzéséhez segítséget ad a jelen
tősebb szennyezőhatások mennyiségi változásainak áttakinté- 

se / 1.táblázat/.

A vízgyűjtő területen a legtöbb szennyvíz mennyiség a 

Cigányszéki csatornába kerül, a két legnagyobb kibocsátó a 

Cegléd Városi Szennyvíztelep és a KÖZGÉP Ceglédi Gyáregysége. 
Az előbbi szennyezőforrás mennyiségével és minőségével az 

egész térségre meghatározó jellegű.

A szennyvizek másik része a Büdös-érbe kerül. Itt a leg
fontosabb szennyzők a Ceglédi Dózsa György Laktanya, a Ceglé
di ÉVIG /1975-től/, a Ceglédi Vágóhíd /197^-ig* 1975-től a 

Cigányszéki csatornába köt/.

A szennyvizek többi részét a Gerje főcsatorna vezeti el. 

Ide köt rá a Nagykőrösi Konzervgyár Ceglédi Gyáregysége, a 

Ceglédi Volán, a Ceglédi ÁFOR /1975-től/ és a Köröstetétleni 
Tejüzem.

A kibocsátott szennyvízmennyiség 1970 és 1980 évet össze
hasonlítva az egész vízgyűjtő területen több, mint 2,5 x-re 

emelkedett. /1.táblázat/. A Cigányszéki csatorna és a Gerje 

esetében a növekedés kb. 3 x-s, mig a Büdös-ér terhelése 

1970-hez viszonyítva csökkent. A legtöbb szennyvíz és szennye
zőanyag mennyiség a Cigányszéki csatornába kerül, ami az egész 

térség tekintetében 1970-ben kb. 63 %% 1975-ben kb. 75 % és 

1980-ban megközelítően 80 % volt.



1« táblázat:
A jelentősebb szennyezcanyagok átlagos értékei 1970-1980 kozott:

-:;:;=;s:":===33=====::.'::=;====:=====|::==:===:====:=====c==::=====:==:==:=a=======:-==::=c:=:=;

Cigányszéki
csatorna

Egész
vízgyűjtő terület

Gerje
főcsatornaBüdös-érVízfolyások:

Terhelés: £v: 1970__1975___I98O

1310 3290 4375

1970 1975 I98O I970 1975 1980__ 1970___1975___I98O

600 456 554 165 611 491 2075 4357 5420Szennyvízmennyiség m^/nap 

Szervesanyag tartalmat 

mérő: KOI 170 17 4488 266 521 281 535 72623 252 161kg/nap 1sMn к-r\'305 839 1408 791 49 108 1167 1590 1816

448 64 5 793

131,3 148,9 304,5 

13,3 84,1 132,6

71 702 300HK0ICr
I

32 358 13687 275 601 56329 12tiboi5
ЯВ+ 46,8 123,6 270,8 5,5 24,1 6,779,0 1,2 27tt

3- 6,7 9,0 9,85,5 72,2 120,2

1,8 4,6 15,8

1,1 2,9 2,6PO n
4

0,2 0,6 0,60,7 0,9 1,1 2,7 6,1 17,5AHA n

8Bssassss3sa==a=;:s.:s==s=ss=:;ss=s-s=3=sr3=ssss=s=

K0IsMn я savas KMnO^-el mórt kémiai oxigénigény 

K0ICr в káliumdikromáttal márt kémiai oxigánigény

BOIc, = ötnapos biológiai oxigénigény

AHA в anionaktiv tenzidek
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3*3« A vízgyűjtő terület kémiai viszonyai

A kémiai vizsgálatok alapján a terület egyes vízfolyá
sainak illetve vízfolyás szakaszainak minősége között lénye
ges különbségek vannak, elsősorban a környezeti szennyezőha
tások miatt.

A jellemző paraméterek átlagértékei alapján /2.táblázat/ 

a terület legtisztább szakasza a Ger.le-mellék és a Gerle fel
ső része, melyek a legtöbb mutató alapján I, osztályú minősé
gűek, A Gerje főcsatornában a ceglédi szennyvizek, majd a Fér
jé torkolata hatására már kedvezőtlenebb állapotok mérhetők.
A Kutyate.jes csatorna és a Per.ie-felső a Na egyenérték % alap
ján IV, illetve V, osztályú, az oxigénfogyasztási értékek sze
rint pedig III, és IV. osztályú, A terület legszennyezettebb 

szakasza a Clgányszékl csatorna, amely sótartalom, oxigénfor
galom, növényi tápanyagok, ásványi olaj és detergens tekinte
tében egyaránt kedvezőtlen minőségű. Hatásara a Per.ie főcsator
na felső része is szennyezett, majd a torkolatig a természetes 

tisztulás folytán a vízminőség bizonyos mértékű javulása fi
gyelhető meg, A Büdös-ér átlagosan II. osztályú állapottal jel
lemezhető. A Ger.ie lecsapoló csatorna nagy összes oldott anyag, 
N02*"# NO3“ tartalmával különbözik a többi vízfolyástól.

A Gerje-Perje Közös főcsatorna rendszeres vizsgálatát a 

tiszai torkolat előtt Tószegnél végezzük. Az I97O-I98O között 
mért adatok átlagértékei alapján / 3* táblázat/ megállapítha
tó, hogy a növekvő szervesanyag terheléssel a vízminőség az 

utóbbi évtizedben egyértelműen romlott. Szembetűnő és igen



2. táblázat:

A Gerje-Perje vízgyűjtő jellemző kémiai paramétereinek átlagértékei

*
удмааззххзазхзязззхазаа;isssssrssx::

Vízminőségi Kutyatejes Perje-felső Cigány
széki
csat.

GerjePerje Gerje- Biidös— Gerje le
csapoló
csat.

komponensek csatorna csat. főcsatorna mellék főcsatorna ér

20 —»50 

600 —*» 900

A 0080 100 20mg/l 10lebegőanyag 70 50
400800 800 1100 1500 —^ 1200 800 23ООösszes oldott anyag ”

Na egyenérték % 58 6860 67 15 —» 506 6236
1•/75Og telítettségi % 

mg/l

' 1070 50 100 100 35 140950 -t-
I44 —» 2? 

32 —» 22

43 —> 20
0,4 —>1,8

2 —» 7 

46 —» 24 

32 —» 15 

11.5 5,5

20KOI 20 50 3413 ——£■ 20 

7 —» 18

6 11sMn
4116и 15BOI 9 2455

NH4+

no2"
N0 "

^1 ^1n 53 Cl ->10 8 1-3Cl
0,4 -> 0,65 0,60,2 4,10,1 0,2ff

^ 9

C~ 2 C.2 1 3 —» 4,2

4 —*7* 15

0,1 —»1 8

0,2 —/ 3,1 

0,1 —^ 0,53 

0,08 —» 0,3

1.5 Ю.З 92n
3

5 5 56 343 12összes-N и
0,13 - 0,22 

0,2 - 0,3 

0,2 - 0,3

PO,3" 0,13 - 0,22 

0,2 - 0,3
2,325 0,15 6.3и4

2,49,5 1.50,2összes-P и
o,2 - 0,3 2.9 0,1 0,40,2ásványi olaj mg/l

0,08 - 1 0,08 - 1 2,5 1.5 —>0,6 0,06 0,58 0,15ANA-tenzidek n
SS 3S; :=ISS3S333SSS3Sa s :s:
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kedvezőtlen jelenség a növényi tápanyagok / ШЦ+, és PO^ / 

nagymértékű felhalmozódása, amely az eutrófizációs folyamatok 

gyorsulását eredményezi / Felföldy-Tóth 1970 /• Ugyancsak ked
vezőtlen tény az anionaktiv detergensek okozta szennyeződés 

fokozódása.

3« táblázati
A Gerje-Perje Közös főcsatorna tószegi szelvényében mért
kémiai paraméterek átlagértékei az utóbbi években

PO,.-5“nh4+
*g/l

K0IsMn
mg/l

K0ICp
mg/l

BŐI 02 teli- 

tetts. %
ANA45Év: mg/l mg/l mg/l

83 I.o.1970 11,3 III.o.10,3 II.o. 0,8129 0,70 I.o. 0,056

1971 11.3 0,8036n 9,2 II.o. 91 n 1,63 II.o. 0,202

к 82 "1972 0,04111.3 33 n7,5 1.50 2,37«

14,2 41 4,50 III.о.1973 n 5,3 »f 0,10070 " 2,91

1974 4,2 I.o. 0,98 I.o. 

0,82

33 1,2410,2 76 " 0,056
94 "1975 15,9 III.o. 55 7,3 II.o. n 2,25 0,053

14.9 II.o.

18.9 III.o.

8,31976 70 « 1,95 II.o. 

3,78 III.o.

99 " 3,75 0,113
0,088

0,143

0,347

1977 65 9,7 n 66 " 2,71

54 9,81978 82 "12,1 II.o. t, 3,635,25 Л

4,9911,2 III.o.15,6 III.o. 63 65 "1979 и 3,90

1980 80 8,0415,1 IV.o.17,0 53 "П 7*97ff 0,299
-s=====:t=====ss:====;=l====±:============i==^s:=:===:sa==^=s=======J=s==:s:s±==:====s

)r
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4. A VÍZGYŰJTŐ terület rotatoria és entomostraca

SZERVEZETEINEK VIZSGÁLATA

4*1« Anyag és módszer

4.1*1. Mintavételi helyek, vizsgálati időszak

Egy vízgyűjtő terület vízminőségi állapotának pontos jel
lemzéséhez, a vízminőség változások okainak ismeretéhez figye
lembe kell venni a vízfolyások térségében lévő környezeti 
adottságokat. A mintavételi helyek kijelölésénél ennek megfele
lően az alábbi szempontok voltak elsősorban meghatározók:

- a vízfolyások mentén közvetlenül /szennyvízbevezetések/, 
illetve közvetve / diffúz szennyezések/ ható szennyezőforrá
sok, ipari, mezőgazdasági üzemek, állattartó telepek

- a mellékvizfolyások hatása a főcsatornaák vízminőségére

- a meglévő, illetve várható vízhasználatokra vonatkozó igé
nyek, vízgazdálkodási irányelvek

- a mintavételi helyek jó megközelítési lehetőségei

A felsorolt szempontok figyelembe vételével összesen 28 

mintavételi pontot jelöltünk ki a vízgyűjtő terület vízminő
ségi állapotának felméréséhez / 1. ábra/. A vizsgálatokat 
februártól - novemberig végeztük, a mintavételek megközelítő
en havi gyakorisággal történtek. Augusztus hónapban mintavé
tel nem volt.
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A.1.2, Gyűjtési és feldolgozási módszerek

A zooplankton fauna kvantitatív feldolgozásához 10 liter 

vizet szűrtem át 25 I/A tipusu planktonhálón. Néhány alkalom» 

mai a nagy mennyiségű hordalék, illetve szemmel láthatóan sok 

egyedszám esetén 5 liter viz átszürósére került sor. A plank
toncsőben összegyűlt 15-20 ml mennyiségű tömöritett mintát a 

helyszínen formaiinnal tartósítottuk, megközelítően 1 %-os 

végkoncentrációra, amely kevésbé roncsolta a szervezeteket. A 

feldolgozás után a további tartósítás miatt 3-A ?6-ra tömé- 

nyitettem formaiinnal.

A vízgyűjtő Rotatoria és Entomostraca faunájának részletes 

ismeretéhez összesen 221 tartósított minta feldolgozását végez
tem el. A kvalitatív vizsgálatokhoz esetenként élő minta ta
nulmányozására is sor került, szintén planktonhálőval sűrített 

mintákból. A vizsgálatokat 79 x 35*5 x 6 mm méretű plexiből 
készült négyzethálós / 5 x 5 «и / számlálókamrában végeztem, a 

mennyiségi méréshez és a fajmeghatározáshoz sztereomikroszkőpot 
és ERGAVAL tipusu kutatómikroszkópot használtam. A fajok iden
tifikálása az irodalomjegyzékben megtalálható határozókönyvek, 
összefoglaló jellegű munkák segítségével történt. A jellegze
tes szervezetekről mikrofotókat, rajzokat mellékeltem.

«V-
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4.2. Vizsgálati eredmények

4.2.1. Minőségi viszonyok

4.2.1.1. A fajszám alakulása a vizsgált időszakban 

a vízgyűjtő területen

Az életközösségek jellemző sajátsága a változatosság, a
sokféleség. Egyre inkább tért hódit az a nézet, mely szerint 
minél változatosabb összetételű egy életközösség, annál ál
landóbbnak, stabilabbnak tekinthető. Odúm megállapítása /1959/ 
szerint n minél több faj /fajta/ él egy közösségben, annál 
nagyobb annak valószínűsége, hogy alkalmazkodni tudnak a vál
tozó feltételekhez, legyenek ezek akár a kiimában, akár más 

tényezőkben bekövetkező rövid vagy hosszú idős változások

• • •

fi• * «

Vizsgálataim során összehasonlítottam a vizgyüjtőrendszer 

egyes vízfolyásaiban talált fajszám adatokat mind a Rotatoria 

/ 2. ábra/, mind az Entomostraca / 5» ábra/ szervezetek eseté
ben. A kapott értékek alapján elkülöníthetők a terület kie
gyenlített, avagy szélsőséges környezeti feltételekkel rendel
kező részei, a különböző vízfolyás szakaszok.

A vízgyűjtő két főcsatornája közül a Gerjében figyelhető 

meg a vizsgált időszakban nagyobb fajszám, gazdagabb összeté
telű zooplankton állomány. A vízfolyásra az I.-II. osztályú 

vízminőség jellemző / 3*3»1* fejezet/. Szennyezőanyag terhe
lése kicsi, csak Cegléd térségében / 18.-19. mintavételi hely/ 
kap vízhozamához képest jelentősebb mennyiségű szennyvizet.

I
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Ennek hatása a fajszám alakulásában is megfigyelhető, a felső 

ás az utána következő szakaszhoz viszonyítva ezen a területen 

némileg kisebb a Rotatoria / 2* ábra/ ás az Entomostraca fajok 

/3. ábra/ száma. Összességében azonban megállapítható, hogy a 

aooplankton szervezetek fajszáma alapján a Gerjében a környe
zeti adottságok kiegyenlítettebbek, az ökológiai feltételek 

stabilabbak, kedvezőbbek, mint a Perje esetében.

A Perje főcsatornában ehhez viszonyítva a fajszám általá
ban kisebb, ami utal arra, hogy itt a környezeti viszonyok ke
vésbé optimálisak, kevesebb faj ökológiai igényeinek felelnek 

meg. Ennek oka, hogy a vízfolyásba a Cigányszéki csatornán ke
resztül szinte folyamatosan nagy mennyiségű szennyezőanyag jut. 

Emiatt a "normálistól" eltérő, szélsőséges értékekkel jellemez
hető vízminőség alakul ki, s ehhez csak kevés faj tud alkalmaz
kodni. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a Perjében a tor
kolat felé haladva a Rotatoria és az Entomostraca fajszámok ér
téke nő. Ez egyrészt a Cigányszéki csatornán érkező nagy szer
vesanyag tartalmú viz fokozatos elkeveredésének, higulásának a 

következménye, másrészt pedig a biológiai folyamatokon alapuló 

természetes tisztulás eredménye, amelyek révén a vízminőségi 
viszonyok kedvezőbbé alakulnak. A javuló, stabilizálódó állapot 
mellett tehát változatosabb összetételű zooplankton állomány 

figyelhető meg.

A vizsgált mellékvizfolyásokban a Cigányszáki csatorna ki
vételével általában nagyobb fajszám jellemző. Ez alapján meg
állapítható, hogy a kis vizhozam, kis vízmélység ellenére a 

környezeti viszonyok időszakosan kiegyenlítettek, nem követ
keznek be hirtelen fellépő, vagy tartósan szélsőséges állapotok.
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A Rotatoria és Entomostraca csoport fajszáma egymástól 
különbözik. A kerekesfárgek esetében a fajszám általában na
gyobb /0-23А valamint e szervezetek jobban jelzik a tisztább, 
illetve a szennyezettebb vízfolyás szakaszokat, érzékenyen re
agálnak a környezeti viszonyok változásaival szemben. Az Ento
mostraca csoportot kevesebb faj képviselte /0-10/, s bár nem 

olyan szembetűnően, de e szervezetek alapján is elkülöníthetők 

a vizgyüjtőrendszer egymástól eltérő vízminőségű területei.

A fajok számát, gyakoriságát fel lehet használni a sokfé
leség, a diverzitás jellemzésére. A különböző képletekkel szá
molt ún. "diverzitás! index" értékek azonban nem specifikusak 

egy-egy környezeti tényezőre, hanem az élőlények számára fontos 

ökológiai faktorok összhatásáról tájékoztatnak. A változatosság, 
sokféleség fogalmát takaró diverzitast tulajdonképpen már a Thie- 

nemann-féle biocönotikai alapelvek megfogalmazták, melyet Sebes
tyén /1963/ és Hajdú /1977» 1977/a/ is átvesz*

1. Minél változatosabb valamely biotőp életfeltételei, annál 
nagyobb a biocönózis fajszáma

2* Minél jobban eltávolódnak valamely biotóp életfeltételei 
a normálistól, és a legtöbb szervezet optimumától, annál 
szegényebb a biocönózis fajokban, annál inkább sajátossá 

válik, és az egyes fajok annál nagyobb egyedszámban jelen
nek meg.

3. Minél folyamatosabban fejlődtek egy biotőp miliőviszonyai, 

minél hosszabb ideig tüntet fel hasonló környezeti körül
ményeket, annál gazdagabb fajokban, annál kiegyenlítet* 

tebb, annál állandóbb.

Vizsgálatainkból megállapítható, hogy a kiegyenlített kör
nyezeti viszonyoktól legjobban a Cigányszéki csatorna és a Per- 

je főcsatorna felső szakaszának vízminőségi adottságai térnek el 
a nagy mennyiségű szennyvízterhelések hatására. E területeken 

fajokban szegényebb zooplankton állomány alakul ki a többi víz
folyáshoz viszonyítva.
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4.2.1.2. A vízgyűjtő terület jellemző Rotatoria és 

Entomostraca szervezetei

A vizsgálatok során 76 Rotatoria fajt azonosítottam, több 

esetben pedig csak genus szintig határoztam meg a szervezete
ket. A Rotatoria csoport képviselői a vízgyűjtő területen a 

szennyezettségtől, vízminőségtől függően különböző területeken 

jelentek meg. Az egyes vízfolyásokban való előfordulásukat ezek 

mellett egyéb ökológiai igényeik, tűréshatáraik is megszabják.

A Cigányszéki csatornában és a Perje főcsatornában az év 

során kevesebb faj figyelhető meg /4. ábra/. A Gerje főcsator
nában és a mellékvizfolyásokban több faj fordult elő, és nagy 

arányban a tisztább vizekre jellemző szervezetek. A vízgyűjtő 

terület sajátos adottságaiból / kis vízmélység, könnyen felka
varodó iszap, egyes helyeken dús hinár -és egyéb növényi vege
táció/ következően a fajösseetátelben a metafitikus, vizinövény- 

zetet kedvelő szervezetek vannak túlsúlyban a planktontagokkal 
szemben.

A vizsgálati adatok alapján a vízgyűjtő terület két fő víz
folyásának jellemző Rotatoria szervezetei az alábbiakban jelöl
hetők meg:

Perje főcsatorna: Brachionus rubens /VIII. tábla 6»/, Bracionus
urceolaris / VIII. 7./, Epiphanes senta / XXI. 
2-3*/* Bdelloidea spp. / XI. 7./

Gerje főcsatorna: Colurella adriatica / VII. tábla 4./, Cepha-
lodella biungulata / VII.1./, Cephalodella 

ventripes, Euchlanis dilatata / Х.8./, Lecane 

closterocerca / VI.1.
/ VI.2./, Lepadella ovális / Х.5./, Lophocha- 

ris salpina / VII.5./, Testudinella patina, 
Trichotria pocillum / IX.7./

Х.2./, Lecane lunaris
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A mellékvizfolyásokban általában gazdag fajösszetétel a jel
lemző, s a különböző ökológiai igényű szervezetek mindig az 

aktuális vízminőségtől függően találhatók meg ezeken a terüle
teken.

A vizgyüjtő terület gyakoribb Rotatoria fajai /4« ábra/

В Brachionus quadridentatus HERMANN / VIII.tábla 4-5./s
Kisvizekben gyakori, kedveli a növényzettel benőtt he
lyeket /Wulfert 1968/. Megyeri jellemző lápvizi fajnak 

tartja /1909/« Tüskéinek hosszúsága a viz összsó-tartal- 

mával változik /Bancsi 1972/. S=2,0 béta-mezoszaprób.

8 Brachionus rubens EHRB. VIII. tábla 6* :
Pocsolyákban, tócsákban, kisvizekben gyakori. Általá
ban Cladocerákkal együtt fordul elő /Voigt 1956» Wulfert 
1968, Bancsi 1972/. S ж 3*25 alfa-mezoszaprób.

CQ Brachionus urceolaris LINNÉ VIII.tábla ?• s
Gyakori faj, parti zónában, algaszövedékben, szikes, lá- 

pos vizekben is. Tág ökológiai valenciáju, eurytop szer
vezet /Wulfert 1968, Bancsi 1972/. S=2,2 béta-mezoszaprób.

О Egyéb Brachionus fajok

C Cephalodella blungulata WULFERT VII. tábla 1. *
Vízinövények között, de planktonban is előfordul /Voigt 
1956» Bancsi 1980/a/. Inkább a tiszta vizeket kedveli.

0 Cephalodella catellina MÜLLER VII.tábla 2. és X. tábla 6» í 
Előfordulása, igényei hasonlóak az előbbi fajhoz.

V Cephalodella ventripes DIXQN-NUTALL:
Előfordulása, igényei hasonlóak az előbbi fajokhoz.

X Egyéb Cephalodella fajok
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Colurella adriatica EHRB. VII, tábla 4. :
Gyakori, eurytop faj. Planktonban, iszapban, vizinövé- 

nyak között, lápvizekben is megél /Megyeri 1965/a/. 
Előfordulásának fontos feltétele a növényi makrovegetá- 

ció vagy algaszövedék jelenléte /Bancsi 1972, 1980/b/,
S=1,0 oligoszaprób.

Egyéb Colurella fajok

Eplphanes senta MÜLLER XXI. tábla 2-3* í
Voigt /1956/ leírása szerint elterjedt faj, nálunk a- 

zonban a ritkábbak közé tartozik. A hidegebb, téli ás 

koratavaszi időszakban fordul elő /Bancsi 1972, 1980/b/.
Ss3,0 alfa-mezoszaprób.

Euchlanis dilatata EHRB. / X.tábla 8./ :
Közönséges, gyakori faj. Vízinövények között, algabe
vonatban, planktonban is megtalálható /Voigt 1956/.
Nálunk sok helyen előfordul, sok szerző említi. Carlin 

szerint /1943/ tömeges megjelenése 15-20 °C között vár
ható. S=l,5 oligo-béta-mezoszaprób.

Keratella coohlearis GOSSE / IX. tábla 1./*
Kozmopolita, euryök faj /Voigt 1956/. Euplanktonikus 

szervezet, szinte minden viztipusban megtalálható. Tö
meges megjelenése nyáron, koraősszel várható. Kedveli a 

szerves törmeléket /Bancsi 1972, l9ÖO/b/. S=l,55 oligo- 

béta-mezoszaprób.

Keratella quadrata MÜLLER / IX. tábla 3./:
Ökológiája, elterjedése hasonló az előbbi fajhoz. Sok 

szerző ismerteti. Carlin szerint /1943/ szaporodási 
maximuma a nyári hónapokban van. S=l,55 oligo-béta-mezoszaprób.

Lecane bulla GOSSE / VI. tábla3. és X. tábla 1./:
Elterjedt, gyakori faj, különféle vizekben megtalálható 

/Voigt 1956» Wulfert 1966/. S*sl,35 oligoszaprób.

Lecane closterocerca SCHMARDA / VI. tábla 1. és X. tábla 2./» 

Gyakori faj minden viztipusban, sok szerző emliti.
S=l,о oligoszaprób szervezet.
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Lecane hamata STOKES /VI. tábla 4./s
Vízinövények között gyakori, szórványosan planktonban 

is /Voigt 19%/» Tavakban, holtágakban, lápvizekben 

fordul elő főleg /Megyeri 1962, 1965» 1969» Wulfert 
1966» Bancsi lQÖO/b/. Ssl,0 oligoszaprób faj.

Lecane luna MÜLLER:
Kisebb vizekben, növények között, főleg a nyári hóna
pokban gyakori /Bancsi 1980/b/. Kozmopolita, eurytop 

faj, planktonban, parti régióban, brackvizekben is 

előfordul /Wulfert 1966» 1968/. Oligo-béta-mezcszaprób.

Lecane lunaris EERB. / VI. tábla 2./:
VizinÖvényzet között gyakori, esetleg planktonban is 

előfordul. Nálunk gyakori faj, de пен tömeges mennyi
ségben /Bancsi I972* 1980/b/. S=l,35 ollgoszaprób.

Egyéb Lecane fajok

Lepadella patella MÜLLER / VII. tábla 3./:
Gyakori, eurytop szervezet, lápvizekben, holtágakban, 
tavakban növényzet között megtalálható /Megyeri 1961, 
1962, Bancsi 1972, Wulfert 1968/. S=l,25 oligoszaprób.

Lepadella patella var, similis LUCKS:
Általában a mi faunánkban ritka fajnak tartják /Varga 

1949» Megyeri 1963/a, Bancsi 1900/b/. Előfordulása, 
igényei hasonlóak a törzsfájához.

Lepadella ovális MÜLLER / X. tábla 5./:
Kedveli a növényi törmelékben gazdag helyeket, a plank
tonban ritkább /Voigt 1956/. Általában a kisebb vizek
ben található, főleg a nyári hónapokban /Bancsi 1980/b/. 
S=l,25 oligoszaprób szervezet.

Lophocharis salpina EHR3. / VII. tábla 5«/:
Elterjedt faj, általában a kisebb vizekben, növényzet 
között gyakori /Voigt 1956/, de lápvizekben /Megyeri 
1969/, holtágakban is /Megyeri 1961» Bancsi 1972/ elő
fordul. Oligo-béte-mezoszaprób, gyenge indikátor faj.
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Notholca acumintata EERB. / IX* tábla A./:
A hidegebb, téli, koratavaszi hónapokban fordul elő, 
jellemző stenotermikus faj /Carlin 1943/. S=l,2 oligoszaprób,

Notholca squamula MÜLLER / IX. tábla 5. /:
Hideg stenotermikus faj, szaporodási maximuma a koratava
szi hónapokban /Carlin 1943/* Planktonban, kisvizekben, 
de szerves törmelék mellett is /Bancsi 1980/b/. S=l,5*

Mytilina mucronata MÜLLER / IX. tábla 6./:
Vizinövényzetiel fedett fenéküledék közelében. Nálunk 

gyakorifaj, sok szerző említi. S=l,7 oligo-béta-mezoszaprób.

N

Z

M

W Mytilina ventralis var, brevispina EHRB.i
Litorális régióban, brackvizekben, vizinövénycet között 
fordul elő /¥ulfert 1968/. S=l,5 oligo-béta-mezoszaprób.

P Pótária neptunia EHRB. / XI. tábla 7*/l
Elterjedt kozmopolita faj, a szennyezettebb, kevés Og-t 
tartalmazó vizekben is megtalálható /Voigt 1956* Bancsi 
1972/. £3=3.8 alfa-poliszaprób szervezet.

R Rotarla rotatoria PALLAS t
Gyakori szervezet, főleg a szennyezettebb vizekben, in
kább a fenékhez közeli régiókban. S=3,25 alfa-mezoszaprób.

S Synchaeta tremula MÜLLER: / VI. tábla 5-6./:
Hideg, stenotermikus faj /Carlin 1943/. Planktonikus, 
növényevő /Bancsi 1980/b/. S=l,2 oligoszaprób.

T Testudinella patina HERMANN :
Kozmopolita, eurytop faj/Voigt 1956/» Minden viztipus- 

ban és régióban gyakori, sok szerző említi. S=l,85.

_L Trichotria pocillua MÜLLER / IX. tábla ?•/:
Kedveli a dús növényzetű állóvizeket. Sok helyen elő
fordul, szikesekben, lápvizekben is, a sótartalomra ér
zéketlen /Megyeri 1959* 1961» 1962/. S=l,l oligoszaprób.

t Trichocerca sp.

>K Bdelloidea spp.
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Az Entomostraca csoporton belül 25 Cladocera és 19 Copepoda 

fajt azonosítottam. A vlzgyüjtőrendszerre jellemző, hogy a két 
főcsatornában általában kevesebb kisrák faj találta meg tartó
san a számára kedvező életfeltételeket, míg a mellékvizekben 

lényegesen több faj fordult elő az év során /5» ábra/.

A gyakoribb Entomostraca szervezetek közül az egész vízgyűj
tőre jellemző egyedek voltak a Chydorus sphaerlcus és az Eucyc- 

lops serrulatus. Mindkét faj igen alkalmazkodóképes szervezet.
A többi faj a vízminőségtől függően különböző mintavételi helye
ken fordult elő, általában kis egyedszámban. A Perje főcsatorna 

és a Cigányszéki csatorna szennyezett voltát jelzik a Moina rec- 

tirostris és a Daphnia magna jelenléte, melyek jól tűrik a nagy 

szervesanyag tartalmat. Az előforduló kisrák fajok között több 

olyan van, amelyek a vízfolyások eutróf jellegére utalnak, pl. 

a Cerlodaphnia laticaudata, Pleuroxus aduncus. Említésre méltó 

a Copepodák közül a Diacyclops bisetosus és a Metacyclops minu- 

tus, melyek sótürő, nagy sókoncentrációt jelző szervezetek. A 

két faj a Perjében volt megtalálható.

A vízgyűjtő terület jellegzetes Entomostraca fajai /5. ábra/:

Cladocera

Л Alona guttata SARS / XIV. tábla 1. /:
Különféle tipusu vizekben, szikeseken, brackvizekben 

megtalálható. Főleg élőbevonatban, hinarasokban él 
/Dévai I. 1971, Megyeri 1957, Ponyi 1956, Gulyás 197V« 

S=l,55 oligo-béta-mezoszaprób szervezet.

Alona guttata var, tuberculata KURZ s
Elterjedése, igényei hasonlóak a törzsfajéhoz /Gulyás 197V.

Alona intermedia SARS :
Elmocsarasodott kisvizek iszapjában, a szennyeződést 
nem tűri. Népességmaximuma a hidegebb időszakban van 

/Gulyás 1974» Idris 1981/. S=l,2 oligoszaprób.

Alona sp.

A

A

U
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Alona rectangula SARS / XIV* tábla 2./t
Kozmopolita, eurytop faj, kedveli a vizinövényzettel 
benőtt iszapos alzatot/Megyeri 1958, 1962, Ponyi 1956,
1966, Gulyás 1972, 197V* S=l,3 oligoszaprób.

Alonella excisa FISCHER:
Jól alkalmazkodó, kozmopolita szervezet. Főleg élőbe
vonatban, detrituszbangazdag iszapos alzatot kedvel.
Inkább a hidegebb időszakban fordul elő /Gulyás 1974,
Dévai I. I97I» Flössner 1967/* Ssi,2 oligoszaprób.

Alonella exlgua LILLJEBORG:
Elsősorban a hinarasok között gyakori, kisvizekben, de 

nagyobb álló -és folyóvizekben is előfordul /Gulyás 1974» 

Megyeri 1955, 1957» Flössner 1967/. S=l,2 oligoszaprób.

Bosmina longirostris MÜLLER / XVII. tábla 4./»
Mindenféle viztípusban gyakori, kozmopolita faj /Gulyás
1974/. Eutróf környezetben sem ritka, a sótartalmat íb
jól tUri. Sok szerző ismerteti. S=l,55 oligo—béta-mezoszaprób.

Ceriodmphnia latlcaudata MÜLLER / XII. tábla 2. és XV. tábl.4./: 

Sekély, dús növényzetű, detrituszban gazdag kisvizekben. 
Előrehaladott eutrofizálódást jelez /Ponyi 1966, Gulyás 

I972, 1974, Megyeri 1958/. S=l,6 oligo-béta-mezoszaprőb.

Ceridaphnia sp.

Chydorus sphaericus MÜLLER / XIII.tábla 4. és XVII.tábla 3./* 

Ellenálló, alkalmazkodó faj, amely a szerves szennyező
dést és a nagyobb sótartalmat is jól tűri /Gulyás 1974/. 
Kozmopolita, eurytop szervezet, minden viztipusban meg
található. S=l,?5 oligo-béta-mezoszaprób.

Daphnia curvirostrls EYLMANN et JOHNSON / XII. tábla 3./: 

Astatikus kisvizekben, mocsaras területeken fordul elő, 
a szennyeződést is jól tűri /Gulyás 1974, Dévai I. 1971,
Bothár 1968/. S=2,3 béta-mezoszaprób faj.

Л

A

A

В

c

IC

*

D

Daphnia hyalina LEYDIG:
A nyíltvízi planktonban gyakori, mérsékelten hidegvizi 
faj /Gulyás 1974, Sebestyén I960/. Ssl,8 béta-mezoszaprób.
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CX Daphnia longisplna MÜLLER / XII. tábla 4./:
Különféle viztipusban megtalálható» a szerves szennye» 

ződést, nagyobb sótartalmat is tűri. A környezeti vi
szonyok szerint alaki differenciálódás figyelhető meg 

/Gulyás 1974/* Sok szerző említi/ Megyeri 1967* i960,
1965, 1972, Flössner 1967» Nógrádi 1956/. S=2,o5 bá^ta-mezo.

Daphnia magna STRAUS / XII. tábla 2. és XV. tábla 1-2./:
Nagy szervesanyag tartalmú kisvizekben, kevés oldott 0^ 

mellett. Ammónia és HgS tűrése is számottevő. Inkább a 

melegebb időszakbanfordul elő. A gyakorlati vizminősi- 

tésben teszt-szervezetként alkalmazzák /Gulyás 1974,
Felföldy 1900/. Ss3»4 alfa-poliszaprób.

Daphnia juvenilis forma

»

?•

2
Molna rectlrostris LEYDIG / XIII. tábla 1.M XVI. t. 1-2-3./: 

Astatikus kisvizekben, lassú folyókban, hinarasokban, 
szikesekben is. A szerves szennyezettséget jól tűri. 

Gulyás 1972, 1974, Megyeri 1957. 1959. 1971. 1972/.
Ss 3,4 alfa-poliszaprób.

Pleuroxus aduncus JURINE / XlV.tábla 3. XVII. tá. 1-2./: 

Növényzettel benőtt eutróf vizekben, szikesekben, élő- 

bevonatban /Gulyás 1974, Megyeri 1959/» Sál,2 oligoszaprób.

Pleuroxus trlgonellus MÜLLER:
Fenéklakó szervezet, különféle vizekben /Gulyás 1972,
1974, Megyeri 1965» 1972/. S=l,7 oligo-béta-mezoszaprób.

Scapholeberls aurita FISCHER:
Sekély, felmelegedő, tápanyagban gazdag kisvizekben, szi
kesekben is /Megyeri i960, 1971» Ponyi 1966/. S=l,36

Scapholeberls mucronata MÜLLER / XV. tábla 3«/:
Jól alkalmazkodó, kozmopolita, melegkedvelő faj, hazai 
faunánkban mindenhol előfordul. S=2,0 béta-mezoszaprób.

Slmocephalus exspinosus KOCH / XIII. tábla 2. XVI. t* 4./: 

Mocsaras, dús növényzetű kisvizekben. S=1,0 oligoszaprób.

Slmocephalus vetulus MÜLLER / XIII. tábla 3./:
Jól alkalmazkodó, sótürése nagy, gyakori faj. S=l,5.
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+ Acanthocyclops vernalis FISCHER s
Kisebb, nagyobb vizek litorális régiójában* Hőtürő faj, 

Magyarországon szinte minden területen megtalálható, sok 

szerző is emliti /Dévai I. 1977» Flöss^ner 1967/» Ssl,85*

X Acanthocyclops vernalis var* robustus SARS / XXI.tábla 2*/*
Az előbbi tőalakkal együtt gyakori szervezet, hazai fa« 

unánkból sok szerző emliti, mindenféle viztipusban elő
fordul /Dévai I. 1977/.

□ Cyclops strenuus streauue FISCHER :
Ellenálló, jól alkalmazkodó faj, szinte minden vizti
pusban megtalálható /Dévai I* 1977» Dévai Gy* 1975/. 
Hazánkból sokan ismertetik* S=2,25 béta-mezoszaprób*

M Cyclops viclnus vicinus ULIANINE :
Planktonban, kisvizekben, szikesekben egyaránt megta
lálható /Dévai I* 1977, Megyeri 1958, 1958/a/. S=2,15.

И Cyclops vicinus kikuchii SMIRNOV / XXIII. tábla l./s
Kisvizekben, parti sávban, tavak planktonjában is elő
fordul / Dévai I. 1971, 1977/.

44 Cyclops sp.

Ö Diacyclops bisetosus REHBERG / XIX. tábla 1. /:
Időszakos kisvizekben gyakori, sótüróse számottevő. 
Hazai faunánkban sok helyen megtalálható /Dévai 1.1977, 
Dévai Gy. 1975, Megyeri 1958, 1959, 1963 /.

I Ectocyclops phaleratus KOCH s
Kozmopolita, bentonikus faj, inkább kisvizekben ta
lálható /Dévai I. 1977, Megyeri 1961, 1969 /. Sál,5

E Eucyclops serrulatus FISCHER / XVIII. tábla 1. XX.tá. l./í 

A legalkalmazkodóképesebb, legelterjedtebb Copepoda faj, 

kozmopolita, eurytop szervezet. Hazai faunánkban nagyon 

gyakori, sok szerző emliti. S=l,85 béta-mezoszaprób.
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Macrocyclops albidus JURINE s
Kisebb, nagyobb vizekben, litorális régióban, hínár 

és mocsári növényzetben gazdag környezetet kedvel. Koz
mopolita faj /Dévai I. 1971, 1977, Megyeri 1955. 1957,
1961/. Ss2,0 béta-mezoszaprób.

Kegacyclops viridis KIEFER / XVIII. tábla 2./:
Kozmopolita, elterjedt, gyakori faj, főleg klsvizek 

növényzettel benőtt parti sávjában /Dévai I. 1977/» A 

melegebb időszakban van nagyobb egyedszámban, hazai vi
zeinkből sok szerző említi. Ssl,65 oligo-béta-mezoszaprób.

Metacyclops mlnutus CLAUS /XIX. tábla 3*/í
Szervesanyagban gazdag, astatikus klsvizek lakója, de 

nagyobb vizekben is előfordul. A nagy sótartalmat is 

jól tűri /Dévai I. 1977, Megyeri 1957. 1958, 1959, 1963/. 
S=1,0 oligoszaprób, de gyenge indikátor értékkel.

Paracyclops affinls SARS:
Klsvizek növényzettel benőtt fenekén, iszapban, főleg 

a nyári időszakban /Gulyás 1972, Dévai 1.1977/. S=1,0.

Paracyclops fimbrlatus FISCHER:
Elsősorban az iszapos alzat közelében, főleg kisvizekben. 
/Dévai I. 1977, Megyeri 1971. Zsuga 1981/. S=l,25 oligoszap,

Thermocyclops dybowskii LANDS :
Növényzetben gazdag kisvizekben, nagyobb vizek parti 
sávjában, főleg a nyári időszakban /Dévai I. 1971» 1977, 
Flössner 1967. Megyeri 1958, 1969/.

m

W

M

i

T

я Nauplius
CopepoditA

H Harpacticoida

О Ostracoda
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A gyakori és jellemző Rotatoria és Entomostraca szervezetek 

mellett a mintákban előfordultak a hazai faunánkban ritkábbnak 

számitó fajok is. Ezek megjelenése azonban egy kivételével /Epi- 

phanes seata/ sohasem volt tömeges, hanem csak kis egyedszám- 

ban, szinező elemként találhatók meg.

A vizgyüjtőrendszer ritkább fajai a következők voltakt
s:

Rotatoria:

Colurella colurus EHRB. / XXII. tábla 1-2./:
Édesvizekben előforduló /Voigt 1956/, általában sokféle 

viztipusban megtalálható szervezet. Elsősorban a bentikus 

régióban él, ritkábban planktonban /Ruttner-Kolisko 197^/.
A vizsgálati területen a Gerje főcsatorna középső és alsó 

szakaszán fordult elő három helyen, júliusban.

Epiphanes senta MÜLLER / XXI. tábla 2-3•/*
Hazánkban ritkának tartott szervezet /Bancsi 1972, 1980/Ъ/, 
elsősorban kisebb pocsolyákban található a hidegebb téli, 

koratavaszi időszakban /Ruttner-Kolisko 197V» Vizsgálati 
területünkön február-április hónapban, főleg a szennyezett 
vizfolyásrészeken fordult elő. Egyedszámát, mennyiségi ará
nyát tekintve ebben az időszakban jellemző, domináns faj 
volt /6« ábra/ az alfa-mezoszaprób szakaszok jó indikátoraként.

Eudactylota eudactylota GOSSE / XXII. tábla ö./t
Az inkább lápvizi fajnak tartott szervezetet /Megyeri 1965/a, 
1969» Bancsi 1972/ egy alkalommal találtuk meg a Gerje kö
zépső szakaszán, kis egyedszámban.

Lecane elsa HAUER / XXII. tábla 3./:
Szintén lápvizekben előforduló faj /Megyeri 1962, 1969/*

amely a kisebb vizek növényzetben gazdag helyein is megta
lálható /Bancsi 1972/. A vízgyűjtő területről áprilisban, 

a Kutyatejes csatorna mindkét mintavételi helyéről előkerült.
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Lecane pyriformis DADAY / XXII. tábla 4,/s
Vizinövényzetben gazdag litorális régióban, kisvizekben 

található /Voigt 1956, Bancsi 1972/. Esetünkben a Gerje 

főcsatorna középső szakaszának két mintavételi helyén for
dult elő, kis egyedszámban egy alkalommal.

Lepadella nympha DOMES / XXI. tábla l./s
A Lepadella genusra jellemző, hogy főleg a bentoszban, a 

litorális régióban élnek /Rttner-Kolisko 1974/, ez a faj 
is főleg a dús növényzetű élőhelyeket kedveli /Rudescu I960/. 
Területünkön a Gerje középső szakaszán júliusban fordult elő.

Mytillna compressa GOSSE / XXI. tábla 4./s
A jellegzetesen trapéz formájú páncéllal rendelkező szerve
zet /Voigt 1956/ a genus többi tagjához hasonlóan vízinö
vények között, a bentoszhoz közeli régióban /Ruttner-Kolisko 

1974/ található. A vizsgálati időszakban október-november 

hónapban a szennyezettebb Perjében, a Gerje középső és alsó 

szakaszán, valamint a Gerje-Perje Közös főcsatornában for
dult elő. A szaprobiológiai fajlistákban béta-mezoszaprób 

szervezetként jelölt faj esetünkben az ennél szenuyezettebb 

béta-alfa, illetve alfa-mezoszaprób környezetben volt meg
található kisebb-nagyobb egyedszámban.

Testudinella elllptica EHRB. / XXII. tábla 5./:
A litorális régióban élő szervezet /Ruttner-Kolisko 1974/ 
vizsgálataim során november hónapban a Gerje főcsatorna 

Büdös-ér alatti szakaszán két mintavételi helyen fordult 

elő, csak kis egyedszámban.

Testudinella patina f. trilobata ANDERSON et SHEPARD /XXI. 9-6. XXII.7« 

Vizsgálati területünkről egy alkalommal, a Gerje főcsatorna 

tiszta, jó vízminőségű felső szakaszáról került elő.
Testudinella truncata GOSSE / XXII. tábla 6./:

A lápvizi fajnak tartott szervezet /Voigt 1956» Bancsi 1972/ 
egy alkalommal, a Kutyatejes csatornában fordult elő kis 

egyedszámban.
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Entomostraca s

Cyclops vlclnus klkuchll SMIRNOV / XXIII. tábla 1./:
Kisvizek parti sávjában található /Dévai I. 1971» 1977/» 

a vízgyűjtő területen a Perje-felsőben és a Gerje lecsa
poló csatornában fordult elő.

Diacyclops crasslcaudls SARS / XXIII. tábla 2./:
Időszakos kisvizekben, mocsarakban fordul elő /Dévai 1977 /* 

hidegkedvelő faj. A vizsgált területen a Gerje lecsapoló 

csatornában volt megtalálható egy alkalommal.

Macrocyclops dlstlnctus RICHARD / XXIII. tábla 3*/í
Elsősoban a tisztább vizek növényzetben gazdag parti sáv
jában él /Dévai I. 1977/» Hazai faunánkból a Velencei-tóból 
ismert /Gulyás 1972/. A vízgyűjtő területen a Gerje mellék 

tiszta, jő minőségű vizében fordult elő egy alkalommal.

4.2.1.3. A fajösszetétel változásai a vízgyűjtő területen:

A vizek élőlénytársulásainak összetételében napszakos és 

évszakos változások, ritmusok figyelhetők meg. Folyóvizek ese-
napszakos vándorlása egyes 

lassú folyású, mély, nagy vizhozamű folyókat kivéve nem alakul 
ki. A legtöbb folyóvízben ugyanis, s még inkább az általunk is 

vizsgált kisvízfolyásokban a vizmozgás, a viz átkeveredése, a 

kis vízmélység, a teljes átvilágitottság ténye nem teszi lehe
tővé a mélység szerinti rétegződést.

tében a szervezetek

Az évszakos változásokat ezzel szemben elsősorban nem a viz- 

dinamikai-, illetve mederviszonyok, hanem az időjárási tényezők 

/hőmérséklet, szél,-csapadékviszonyok...stb/, és egyéb faktorok 

pl. szennyezettség befolyásolják.

A környezeti feltételekhez az elő szervezetek alkalmazkod
nak, ez az adaptációs tartomány egyes fajok esetében tág érté
kek között /euryök/, más fajok esetében szükehb határok között 
/stenök/ mozog.
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A hőmérsékleti igény, illetve tűrés szempontjából a zoo
plankton szervezetek között is megtalálhatók mind az euryter- 

mikns, mind stenotermikus /oligotermikus ill* politermikus/ fa
jok. A vizgylijtő terület Rotatoria és Entomostraca szervezetei 
közül csak a gyakoribbnak bizonyuló fajok esetében lehet az elő
fordulások idejéből bizonyos hőmérsékleti igényt megállapítani*
E megfigyelés sok esetben megegyezik az irodalomban közölt hő- 

mérsékleti igényekkel /Carlin 19^3» Ruttner-Kolisko 197^, Ban- 
csi 1972, 1980/b, Gulyás I974» Dévai I* 1977/» más fajok eseté
ben, Így a - Brachionus rubens, Rotaria neptunia, Lophocharis 

salpina, Mytilina mucronata, Daphnia curvirostris -, erre vonat
kozó megállapításokat, állásfoglalásokat nem találtam. További 
bizonyítás, megerősítés szükséges ahhoz, hogy a vizsgálatok so
rán tapasztalt hőmérsékleti igények valóban jellemzőek-e az 

adott fajokra.

A gyakrabban előforduló Rotatoria és Entomostraca fajok
sssasssssssssxassssKssssasamsxsssssasssísssatssscassssss::::»:

hőmérsékleti igénye:
«

idő Hőm. igényElőfordulásiSzervezet:

II. III. IV. V. VI. VII. IX. X. XI.

Rotatoria

+ oligotermikusEpiphanes senta 

Keratella cochlearis 

Keratella quadrate 

Notholca acurainmta 

Notholca squamula 

Synchaeta tremula 

Brachionus rubens 

Lecane closterocerca 

Lecane luna

♦♦ + ++
»1♦ ♦ ++ +
M+ ♦ + +
••«■+ ♦ + ++
n♦ + ♦♦
n■f♦ + + ++

politermikus++ + ♦+ +
w* + ♦ •f ++
tt♦ + + +
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Előfordulási idő Нош, igánуSzervezet

И. III. IV. V. VI. VII. IX. X. XI.

politermikusLecane lunaris 

Rotaria neptunia 

Brachionus urceolaris + 

Cephalodella biungulata + 

Colurella adriatica 

Lepadella ovális 

Lophocharis salpina 

Mytilina mucronata 

Testudinolla patina 

Trichotria pocillum

+ 4- •f
n+ ■f 4*

euritermikus♦ + ■f 4- 4» 4- +
n♦ ♦ ♦ + ++ ♦
n+ + + + + ♦4-+
и♦+ ■f + + ++ + ♦
и+ + + + 4- 4-+ + ♦
n4- 4- 4- 4- 4-4- 4- 4-
It4- 4» 4* 4- +4- 4*+
It4- 4- 4-4* 4- 4- 4-

Entomostraca

oligotermikus
politermikus

Cyclops strenuua str. 

Ceriodaphnia laticaudata - -
Scapholeberis mucronata - -
Macrocyclops albidus 

Chydorus sphaericus 

Daphnia curvirostris 

Alona guttata 

Eucyclops serrulatus

4- 4- a*

+
It4- 4-4-
И4*

euritermikus4- 4- 4>4- 4- 4> 4-4> 4-
tl4«4- 4" 4- +
It4- 4*4-

II4- 4- 4- 4- 4-4- 4- 4*4-

A fajösszetétel évszakos változásának hőfok függését, az 

egyes szervezetek hőmérsékleti igényét minden előbb felsorolt 

fajra részletesen nem tárgyalom. Példaként két olyan Rotatoria 

faj éves egyedszám változását mutatom csak be, amelyek a víz
gyűjtő terület jellemző szaprobiológiai indikátor szervezetei
nek is bizonyultak.

A Notholca acuminata ás az Epiphanes sunta oligotermikus 

állatok, mindkettő hőoptimuma a téli,-koratavaszi időszakban 

van /Carlin 1943» Ruttner-Kolisko 1974, Bancsi 1980/b/.
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Népesságmaximumuk a február-márciusi időszakban alakul ki,
/6*ábra/, amikor az összegyedszám 60-80,/esetleg 95-100/ %-át 
adják, A többi Rotatoria szervezet csak a hőmérséklet emelke
désével, májustól kezdve lesz számottevő, ugyanakkor az emlí
tett két faj aránya csökken. A nyári, őszi hónapokban már nem 

figyelhetők meg, majd amikor a hőmérséklet tartósan hidegebbé 

válik /novembertől/, ismét megjelennek a zooplankton együttes
ben.

Bár a két faj hőmérsékleti igénye megegyezik, ennek ellené
re a terület más-más vízfolyásaiban fordulnak elő nagy egyed- 

számban /6. ábra/, A Notholca acuminata a tisztább oligo-béta 

és báta-mezoszaprób szakaszokon, az Epiphanes senta pedig a 

szennyezettebb alfa-mezoszaprőb részeken volt megfigyelhető. 
Ezek az előfordulások jól megegyeznek az irodalmi indikátor ér
tékekkel /Sladecek 1963, 1968, KGST 1976/. Mennyiségük alakulá
sa, területi előfordulásuk jó példa arra, hogy egyes szerveze
tek megjelenéséből vagy hiányából következtetni lehet a vízmi
nőségre az ökológiai igények ismeretében, A biológiai megfi
gyelések, vizsgálatok tehát értékes információt szolgáltatnak 

egy vízfolyás minőségi megítéléséhez még az igen pontos metodi
kák szerint végrehajtott, egzakt kémiai vizsgálatok eredménye
inek ismerete előtt.

A fajösszetételre a szél-és csapadékviszonyok is jelentős 

hatással vannak a kisvízfolyásokban, ahol a mederviszonyok, a 

kis vízmélység miatt befolyásuk az élőlények környezetére sok
kal közvetlenebbül jelentkezik, mint a nagy folyók vagy álló
vizek esetén. Ezeknél ugyanis a nagyobb víztömeg eleve bizo
nyos mérséklő, kiegyenlítő hatást biztosit. A klsvizeknél eső
zések idején, vagy már kis szélmozgás esetében is a megnöveke
dett vizsebesség a teljes víztömeg, és a laza fenóküledék fel
keveredését eredményezi. A mederviszonyokból következően tehát 
kisvízfolyásokban nem válik el határozottan a planktonikus és 

a bentikus élettér, s ugyancsak nagy szerepe van a litorális 

régiónak is.
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A vizsgálatok során az eredetileg planktonvizsgálatokra vett 

mintákban keverten fordultak elő a planktontagok, az Uledékfel- 

szin szervezetei, illetve a növényzetben gazdag környezetet 1- 

génylő fajok* így pl* a Rotatoriák közül szinte minden esetben 

megtalálhatók a Bdelloidea csoport képviselői, melyek elsősor» 

ban bentikus szervezetek* Ugyancsak jellemzőek az élőbevonatban, 
algaszövedékben, hinarasokban élő metafitikus fajok, pl.a Со» 

lurella adriatica, Lepedella patella, Lepadella ovális, Trichotria 

росilium*
Az Entomostraca csoporton belül zömmel a kisvizekben élő fa» 

jók voltak megtalálhatók, több közülük a dús növényzetű helye
ket kedveli -Megacyclops viridis, Acanthocyclops vernalis, Ple
uroxus aduncus, Alona rectangula stb. » más fajok pedig a fenék
üledék jellegzetes szervezeteiként ismertek: -Faracyclops affi— 

nis, Ectocyclops phaleratus, Alonella excisa, Alona intermedia, 
Pleuroxus striatus, Pleuroxus trigonellus. Szintén a kisvizi 
jellegre utal, hogy a hűvösebb téli, koratavaszi időszakban elő
fordultak a Harpacticoida csoport tagjai is, amelyek többnyire 

fenéklakók, hulladékevők, formált szervesanyaggal táplálkoznak 

/Dévai I. 1977/« A mintákba egyes esetekben Ostracoda szerveze
tek is bekerültek, s ezek szintén bentikus életmódot folytatnak*

A vízgyűjtő területen a nyári, meleg időszakban előfordult, 

hogy a kisebb csatornák medrében csak alig volt viz, a nagyobb 

vízfolyások vizmennyisége is apadt. Az előforduló kisrák fajok 

között több olyan található, amelyek jól alkalmazkodnak az ilyen 

változó vizmennylségi viszonyokhoz, s a kisvizi élőhelyek jel
legzetes szervezeteinek tekinthetők -Cyclops strenuus strenuus, 
Moina rectirostrís, Daphnia curvirostris, Simocephalus exspi- 

nosus, stb.

A fajösszetétel alakulása tehát jól mutatja a vízgyűjtő te
rület jellegzetességeit: kisvizi környezet, változó vizmennyi- 

ségi viszonyok, könnyen felkavarodó, szervesanyagban, tápanyag- 

bang gazdag iszap, sok helyen dús növényi makrovegetáció, az idő
járási tényezők és a szennyeződések közvetlen hatása*
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4.2.2. Mennyiségi viszonyok
— — —i in У i«   iwii     » I «in ■' n Ti mi

4.2.2.1. A különböző vízminőségű szakaszok mennyiségi 
viszonyai

A Perjéré és mellékvizfolyásaira általában a szélsőséges 

értékek jellemzőek /7. ábra/. A Kutyatejes csatornában а III. 

és X. hónapban alakult ki maximum, különösen az utóbbi esetben 

fordultak elő nagy egyedszámban mind a Rotatoria, mind a Crusta
cea szervezetek. Az egyedszém nagy részét tavasszal a Notholca 

acuminata /9? $/, ősszel pedig a Brachionus rubens /97»5 %/» 

illetve a rákok között a Moina rectrirostris /95 %/ adja. A Per- 

,je-felső csatornában a mennyiségi viszonyok már kiegyenlietteb- 

bek, főleg a torkolat előtt /4. mintavételi hely/. A Cigányszé
ki csatornában az év nagy részében kevés az egyedszám, szeptem
berben azonban tömegprodukció figyelhető meg, különösen a kis- 

rákok találhatók nagy mennyiségben /34 840 i/10 liter/. A domi
náns szervezet a Bosmina longirostris /75 %/» népességmaximuma 

ezen a helyen meglepő, mivel a Cigányszéki csatorna az egész 

terület legszennyezettebb - általában poliszaprób szakasza. Úgy 

tűni к tehát, hogy a faj képes alkalmazkodni a szélsőséges körül
ményekhez is.

A Perje főcsatornában a Cigányszéki csatorna torkolata alatt 

nyáron /Vl.hó/, valamint ősszel /IX.-X.ho/ észleltünk egyedszám 

maximumokat. Domináns szervezetek az Asplanchna sieboldi /Vl.hó 

992 i/10 liter/, és a 3rachioaus rubens /X. hó 19 480 i/10 lit./, 

a rákok közül a Bosmina longirostris /IX.hő 4100 i/10 liter/ és 

a Moina rectirostris /X. hó 4 970 i/10 liter/. E fajok a csator
na szennyezett voltát jelzik. A vízfolyás további szakaszain a 

tavaszi Rotatoria maximum /domináns az Epiphanes senta 70-99 %/» 

nyári időszakban pedig a kis egyedsürüség jellemző. A torkolat 

előtti részen /9, 10, 11 mv. hely/ már nincs nagy eltérés az ér
tékek között, itt a természetes tisztulás eredményeként kiegyen
lítettebbek, jobbak a vízminőségi viszonyok, mint a felső szaka
szon /?• ábra/.
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и 8. ábra; A Rotatoria és Entomostraca 

szervezetek mennyiségi viszonyai a 

Gerje főcsatornában és mellékvizeiben
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A Gerje főcsatornában a zooplankton vizsgálatok alapján 

több szakasz különböztethető meg, elsősorban a befolyó mellék
vizek ás szennyvizek hatására /8. ábra/. A Gerje főcsatorna 

felső szakaszára /12, 13, 14. mv. hely/, valamint a Gerje-mellék- 

re jellemző a kis egyedszám, oligoszaprób és oligo-béta-mezo- 

szaprób fajokkal. A Büdös-érben általában több a szervezetek 

mennyisége, márciusban Rotatoria maximum figyelhető meg, domi
náns az Epiphanes senta /99.9 %/• A Gerje főcsatorna következő 

szakaszán a ceglédi szennyvizek /18, 19. mv. hely/, a Büdös-ér, 
valamint egyéb környezeti tényezők hatására /22, 23, 24. mv. hely/ 
az egyedszámban a tavaszi és őszi maximumok jobban elkülönülnek. 
Itt már megjelennek az alfa-mezoszaprób szervezetek is /külön
féle Brachionus fajok/. Harmadik szakaszként a Perje főcsatorna 

torkolata alatti rész /26, 2?. mv. hely/ különböztethető meg, 
ahol a korábbi részekhez viszonyítva nagyobb mennyiségi értékek 

jellemzőek. A fajösszetétel is változik, a két főcsatornában 

eredetileg külon-külön megtalálható szervzetek itt már elkevered
nek, s a vízminőségi viszonyokat is a két főcsatorna együttes ha
tása szabja meg. A Gerje lecsapoló csatorna nagyon gazdag zoo
plankton állományával különbözik a vízgyűjtő többi részétől. Itt 

az erősen eutrofizálódott környezet, a kedvező táplálkozási fel
tételek nagytömegű Rdatoria és Entomostraca szervezet jelenlétét 

teszi lehetővé.

4.2.2.2. Az Entomostraca fauna főbb csoportjainak 

mennyiségi viszonyai

A vízgyűjtő kisrákjainak vizsgálata során összehasonlítottam 

a Cladocera, Copepoda és Ostracoda rend mennyiségét. A %-os vi
szonyokból /9« ábra/ megállapítható, hogy általában a Copepoda 

szervezetek dominálnak, a Cladocera megjelenése időszakos, in
kább a nyári, őszi hónapokban figyelhetők meg nagyobb arányban. 
Ez elsősorban a szaporodás évszakos ritmusával van összefüggés
ben, a Cladocera fauna tagjai között főleg a nyári fajok voltak.
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Ezeknél a Cladocera fajoknál tavasz végén jelennek meg parthe- 

nogenetikus nőstények, majd a melegebb időszakban hoznak létre 

népes populációt. A viz lehűlésekor megjelennek a himek /mintá
inkban október-novemberben már megfigyelhetők/, ugyanakkor tar
tós peték képződnek, s ezekből újul meg a népesség a következő 

tavasz elején. A Cladocera maximumok kialakulása idején a Cope- 
poda szervezetek mennyiségi aránya nagy mértékben csökken, mig 

más időszakban ez a domináns csoport.

A két rend arányának alakulása, váltakozása az élelmi lánc
ban betöltött hasonló helyükkel, szerepükkel, a táplálkozási 
móddal van összefüggésben. A szűrő mechanizmussal táplálkozó 

Cladocerák népességmaximumaik idején felélik a táplálék nagy 

részét, más időszakban pedig a ragadozó Cyclopoidák felfalják 

a fiatal Cladocera szervezeteket.
Természetesen a táplálkozási viszonyok mellett egyéb kör

nyezeti faktorok is /időjárás, vízmennyiség, szennyezőhatás, 
stb./ hatással vannak az egyedszám alakulására.

A Cladocera és Copepoda csoport mellett az Ostracoda rend 

képviselői is előfordultak. E szervezetek aránya azonban az e- 

löbbiekhez viszonyítva általában kisebb, hiszen elsősorban a 

bentoszban élnek, a planktonban csak időszakosan jelennek meg. 
A mintákban való előfordulásuk a kis vízmélységgel, kis víztö
meggel, a mintavételi lehetőségekkel van összefüggésben.

A feldolgozás során összehasonlítottam a Copepoda szerveze
tek különböző fejlődési stádiumban lévő egyedeinek arányát is. 

Összességében a nauplius formák aránya a legtöbb /átlag ?0-90 $/, 

a különböző copepodit stádiumot ennél kevesebb, de még elég nagy 

arányban érik el a szervezetek /kb. 20-60 %/, a kifejlett, ivar
érett egyed pedig az előbbi két fejlődési fokozatnál lényegesen 

kevesebb /Átlag 15-20 %/, /10. ábra/. E jelenség abból a bioló
giai töx’vényszerüségből következik, hogy afejlődés alacsonyabb 

fokain szükséges a nagyszámú uj nemzedék létrehozása.
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Az utódok közül ugyanis az egyedi élet során a különböző környe
zeti hatásokra nagyon sok elpusztul, a kifejlett, ivarérett for
mát kevés szervezet éri el. A természetes szaporodás során tehát 
csak nagyszámú utóddal biztosítható a faj fennmaradása.

4.2.3 • A vizsgálati eredmények összevetése a fontosabb 

vízkémiai és hidrobiológiái paraméterekkel

4.2.3.1. Halobitás

A halobitás a vizek biológiai szempontból fontos szervetlen 

kémiai adottságainak összessége /Felföldy 1980/. Jellemzése az 

összes oldott anyag tartalom mennyiségével, illetve az ionössze- 

tétellel történhet.

A vizsgált vízfolyások közül a Perje főcsatorna tűnik ki 
nagy mennyiségű oldott anyag /átlag 15oo mg/lit./, ás nagy Na+ 

/átlag 68 egyenérték %/ tartalmával. Az átlagos értékek alapján 

béta-alfa-mezohalóbikus viztipusba tartozik. A vízgyűjtő többi 
részén a sótartalom ennél kisebb értékű /11. ábra/. A Perje fő
csatornában több olyan faj fordult elő, amelyek jellegzetes só- 

türő szervezetek -Diacyclops bisetosus /Dévai 1977/, illetve 

alkalmazkodnak a nagyobb sótartalomhoz is, Így pl. Metacyclops 

minutus /Dévai 1977/t Daphnia longispina, Simocephalus vetulus, 
Simoceph&lus exspinosus /Gulyás 1974/.

A vízgyűjtő terület többi részén még a Cigányszéki csatorná
ra, ill. időnként a Gerje lecsapoló csatornára jellemző a Perjé-

hez hasonló halobitásfok, a többi vízfolyás sótartalma alacso
nyabb /11. ábra/. Az összes oldott anyag tartalom átlagértékei 
alapján /2. táblázat/ a Gerje-mellák alfa-oligohalobikus, a Ku
tyatejes csatorna, a Perje-felső, a Gerje főcsatorna és a Büdös
ér pedig oligo-mezohalobikus viztipusba sorolható. Ezekben a
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vízfolyásokban jellegzetes sóindikátor faj nem található, egy 

egy alkalommal fordultak elő a fent említett, a sótartalomhoz 

alkalmazkodó Cladocera szervezetek.

A.2.3.2. Trofitás4.

A vízi ekoszisztéma növényi szervesanyag termelésének erős» 

sége /Felföldy 1980/. A gyakorlat számára a víz térfogategysé
gében található a-klorofill mennyiség a trofitás mérőszámaként 
kínálkozik /Falfoldy I98I/. A vizsgálatok során a trofitás mér
tékét a fotoszintetikus pigment, az a-klorofill tartalomból ha
tároztuk meg. A vízgyűjtő terület két főcsatornája e tekintet
ben jelentősen eltér egymástól.

A JPgg.ie főcsatornában /12. ibra/ a trofitási viszonyok az 

eutróf-hipetróf állapot között változnak. A nagy fitoplankton 

produkció oka a Cigányszáki csatornán bejutó tetemes mennyisé
gű szervesanyag, mely a baktáriumtömeg tevékenysége révén mi- 

neralizálódva hozzáférhetővé válik a növényzet számára. E vi
szonyok pedig kedvező tápanyagkinálatot jelenthetnek az algá
kat fogyasztó Rotatoria és Entomostraca szervezeteknek is.

A Gerje főcsatorna esetében /13» ábra/ nem tapasztalható 

az a nagymértékű planktonikus eutrofizáciő, amely a Perjénéi 
megfigyelhető. Itt az allochton szennyezőhatás kisebb, mint az 

előbbi esetben, ritkábban alakul ki eutrcf állapot / 50 mg/в* 

feletti a-klorofill tartalom értékek/.

А да11ákviaioldások közül e tekintetben is a Gerje lecsa
poló csatorna tűnik lei, trofitási viszonyai politróf állapotot
mutatnak. A többi csatorna aktuális trofitásfoka a Gerjéhez ha
sonlóan alakul.

«

V
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Az eutrofizálódás másik formája, amikor a vizben különböző 

hinárfajok, fonalas algagyepek, sás, gyékényfajok jelennek meg* 

A vízgyűjtő terület sok részén megfigyelhető az a bentikus eu- 

trofizáció /V. tábla lt 2, 3*/* A gazdag növényi makrovegetáció 

sok kerekesféregnak, kisráknak* egyéb szervezetnek nyújt kedve
ző élőhelyet.

\

A minták feldolgozása során több olyan faj is előfordult, 
melyek az eutróf környezetek indikátorai - Ceridaphnia latica- 

udata, Pleuroxus aduncus /Gulyás 1974/, Euchlanis dilatata, 

Keratella quadrata, Trichocerca spp* /Ruttner-Kolisko 1974/, 
Általában megállapítható, hogy a vízgyűjtő területen a növény
zetet kedvelő, metafitikus szervezetek vannak túlsúlyban a 

planktonikus életmódot folytató fajokkal szemben* A Rotatoria 

és Entomostraca faunára jellemzőek a dús növényi makrovegetá- 

ciót, gazdag mocsári növényzetet kedvelő egyedek is • Colurel- 

la adriatica, Colurella uncinata, Euchlanis dilatata, Lecane 

lunaris, Trichotria pocillum, Alona guttata, Alona intenftedia, 
Alonella excisa, Pleuroxus laevls, Macrocyclops fuscus, Mega- 
cyclops viridis stb.

4,2.3,3* Szaprobitás

A vizi ekoszisztéma szervesanyag bontásának erőssége, A nö
vényi szervesanyag termelés erőssége,- a trofitás, valamint a 

lebomlás erőssége,- a szaprobitás, a vizek anyag-energiaforgal
mában egymást feltételező és kiegészítő folyamatok, egymással 
dinamikus egyensúlyban vannak /Felföldy I9B0/« Az élővizekbe 

jutó szervesanyagok ezt az egyensúlyt eltolják a szaprobitás 

irányába, ezzel uj állapot alakul ki, a viz minősége romlik, A 

szaprobitás fokának megítélésére több módszer használatos, me
lyek közül legismertebbek a viz oldott készletének és a kémi
ai, ill. biológiai oxigénigények mérése /kémiai módszer/, vala
mint a vizben található élőlény állomány összetételének feltá
rása /Ökológiai módszer/.
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A vizsgálatok során összehasonlítottam az átlagos Rotatoria 

és Entomostraca fajszámot az átlagos kémiai oxigénigény érté
kekkel /14. ábra/. A savas kálimpermanganáttal mért kémiai oxi
génigény /KOI^/ arányos a vÍzben lévő oxidálható szervasanyag 

tartalommal. Mennyisége a Cigányszéki csatornában és a Perjéban 

volt a legnagyobb mértékű, ugyanakkor itt található a legkeve-
, hogy ékét vízfolyásban szélsőséges, 

környezeti vízminőségi viszonyok vannak, melyhez csak kevés 

szervezet tud alkalmazkodni. A vízgyűjtő többi csatornájában 

már kedvezőbb állapotok vannak, az átlagos fajszám értéke a vál
tozatosabb, gazdagabb élővilág kialakulását mutatják. A vízgyűj
tő terület eltérő vízminőségű, szennyesettségü szakaszait jól 
szemlélteti az összes baktériumszám mennyisége is /15» ábra/.

sebb fajszám. Ez arra utal

A fajösszetétel alapján szintén jól elkiilönithatők a viz- 

gyüjtőrendszer különböző vízminőségű terűleteti. Az egyes víz
folyásokban előforduló jellemző szaprobiológiai indikátor szer
vezetek a következők voltak:
Per.je főcsatorna: Brachionus rubens, Brachionus urceolarls, 

Epiphanes senta, Rotarla spp«, Daphnia magna, Moina rec- 

tirostris. E fajok az alfa-mezoszaprób és poliszaprób zó
nák indikátorai /Sladecek 1963, 1968, KGST 1976/*

Gerje főcsatorna és kisebb mellékvizek: Colurella dariatica, 
Lecane clostarocerca, Notholca acuminata, Trichotria po- 

cillum, Alona intermedia, Alonella excisa, Alonella exigua, 
Macrocyclops distinctus. Az irodalmi értékek szerint e fa
jok elsősorban az oligoszaprób zónában fordulnak elő /Sla
decek 1963, 1968, KGST 1976/, bár mintáinkban több alkalom
mal megtalálhatók a kissé szennyezettebb területeken is. 

/Hazai felszíni vizeink közül egyébként is kevés az oligo
szaprób minőségű! - a szervezetek adaptálódnak a megváltozott 
feltételekhez isi/. E vízfolyásokban további jellemző fajok
nak bizonyultak: Lophocharis salpina, Euchlanis dilatata, Tes- 

tudinella patina, több Lepadella és Cephalodella faj, amelyek 

a béta-mezoszaprób környezet indikátor szervezetei.

7
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baktériumszám mennyisége15» ábra: Az összes 
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Az előforduló Rotatoria és Entomostraca fauna, a fajössze- 

tétel, valamint egyéb vizsgálati eredmények szerint a vizgyüj- 

tőrendszerben a legkülönbözőbb szapx^biológiai állapotú terüle
tek megtalálhatók /16* ábra/*

A legszennyezettebb a Cigányszéki csatorna, amely alfa-mező, 
és poliszaprób állapotú, III*-IV* osztályú vízminőséggel* Ugyan
csak ez jellemző a Per.1e főcsatorna felső szakaszára /6*mv. hely/ 

ami a Cigányszéki csatorna hatásából következik* A főcsatorna 

további területein a trokolat felé haladva a vízminőség javulá
sa figyelhető meg* A természetes tisztulás eredményeként a szap- 

robitás viszonyok javulnak, nagyobb arányban már a béta-alfa 

mezoszaprób állapot, II* osztályú vízminőség is megfigyelhető*
A Kutyatejes csatorna és a Perje-felső a vizsgálati időszak a- 

latt béta, és béta-alfa mezoszaprób típusú, II* osztályú volt*
A Gerje-mellék és a Gerje főcsatorna felső szakasza /12.-18* mv* 

helyek/ I.-II* osztályú minőségű, oligo-béta és béta-mezoszaprób 

viszonyok jellemzőek* A főcsatorna középső szakasza a ceglédi 
szennyvizek /19, 20. mv. hely/, a Büdös-ér alatt /22. mv. haly/ 

valamint egyéb környezeti szennyeződések hatására /23» 24, 25* 

mv* helyeken/ II.-III* osztályúvá válik, szapróbitása a béta és 

az alfa-mezoszaprób kategóriák között változik. A Perje torkola
ta alatt /26* mv. hely/ a vízminőség további romlása figyelhető 

meg. A Gerje lecsapoló csatorna II.-III* osztályú, általában a 

béta és az mlfa-mezoszaprőb állapotok jellemzőek* A terület vi
zeit összesítő Gerje-Perje Közös főcsatorna a tiszai torkolatig 

még valamelyest tisztul, s a vízgyűjtőről átlagosan II* osztá
lyú, béta,-és béta-alfa-mezoszaprób jellegű viz kerül a Tiszá
ba, bár néhány esetben ennél szennyezettebb állapot is mérhető*
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5. AZ EREDMÉNYÜK ÉRTÉKELÉSE

5*1* A terület Rotatoria és Entomostraca faunája

A közel egy éves időszakot átfogó vizsgálati adatsor alapján 

a vízgyűjtő terület Rotatoria és Entomostraca faunájára vonatkozó 

eredményeket a következőkben lehet Összefoglalni:

A zooplankton szervezetek között a tipikus planktontagok el
sősorban a tavaszi didőszakban fordulnak elő* A növényi makrove- 

getáció kifejlődése után legnagyobb arányban a dús növényzetet 
kedvelő metafitikus, litorális régióra jellemző fajok találhatók 

meg az egyes vízfolyásokban* A vízgyűjtő sajátsága* hogy a kevés 

vízmennyiség, kis vízmélység, könnyen felkavarodó, szervesanyag
ban, detrituszban gazdag iszapos alzat következtében a bentikus 

szervezetek gyakrabban bekerülnek a mintákba, mint a nagyobb vi
zek vizsgálata esetén*

A vizsgált területen tehát a kisvízi jelleg, a növényi makró- 

vegetáció térhódítása, egyes helyeken a politróf, hlpertróf kör
nyezet azt eredményezi, hogy a vizsgált csatornákban keverten je
lennek meg a planktonikus, a bentikus, valamint domináns arányban 

a dús növényzetet kedvelő szervezetek* A Rotatoria és Entomostra
ca faunát tehát e három élettér sajátos összetételű állománya 

jellemzi.

Fajösszetétel és fajszám tekintetében a Rotatoria fauna gaz
dagabb, változatosabb, mint az Entomostraca csoport. A fajok víz
folyások szerinti előfordulása, megoszlása döntő mértékben a 

szennyezéstől függ* A tisztább, kedvezőbb vízminőségű mellékvi-
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ás a Gerje főcsatornában a változatos összetétel, sok
féle szervezet jellemző, melyek elsősorban az oligo-béta ás a 

béta-mezoszaprób zónák indikátorai* A legszennyezettebb Cigány
száki csatornában, valamint a vízminősége által jelentősen meg
határozott Perje főcsatornában az egész területhez képest keve
sebb faj fordult elő, s elsősorban az alfa-mezoszaprób és ehhez 

közeli zónák indikátor szervezetei találhatók meg*

zekben

A szaprobiológiai fajlistákban közölt indikátor értékek 

nem minden esetben felelnek meg a vízgyűjtőn megfigyelt elő
fordulási helyeknek* Oligoszaprób indexszel /S=l,0-1*4/ jel
zett szervezetek közül több megtalálható a területen,méghozzá 

nem is szórványosan, hanem jellemző fajokként* Hazai viszonya
ink között pedig már nagyon kevés helyen maradt meg ilyen mi
nőségű vizi környezet, területünkön csak esetlegesen, néhány 

alkalommal van, de tartósan nem jellemző* Az ilyen indikátor
fajok előfordulása valószínűleg nem is a szervesanyag tarta
lomtól, hanem a tápanyagtól /trofitásfok/ ill* az alzat meg
lététől vagy hiányától függ, pl* a Colurella adriatica, Leca- 

ne closterocerca, Lecane hamata, Lepadella patella esetében* 

Ugyancsak megfigyelhető a béta-mezoszapróbnak tartott szerve
zetek előfordulása ennél szennyezettebb vízminőségű területe
ken is, pl* a Bosmina longirostris tömeges megjelenése a Ci
gányszéki csatornában /IX* hó/*

Az eredmények alapján, illetve más területeken végzett 
vizsgálatok, korábbi adatok /Zsuga 1975* 1975/a* 1981/ is azt 
bizonyítják, hogy a jelenlegi "S"-lndex értékeket fenntartá
sokkal lehet alkalmazni, vagy különböző számításokhoz felhasz
nálni* Szükségesnek látszik az eredetileg cseh, lengyel, és 

szovjet vizekre /Sladecek 1965* 1968, KGST 1976, Atlasz szap- 

robhih organizmos 1977/* más vízminőségi adottságok mellett 

megállapított szaprobiológiai értékek felülvizsgálata, a hazai

%

1
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viszonyokkal való összehasonlítása, a jelenleg rendelkezésre 

álló magyarországi előfordulási adatok alapján az értékek eset
leges módosítása. Feltehető az is, hogy a szervezetek már bi
zonyosan alkalmazkodtak a megváltozott, általánosan szennyezet- 

tebb környezeti viszonyokhoz.

A vízgyűjtő területen a gyakori szervezetek mellett előfor
dultak a hazai faunánkban ritkábbnak számitó fajok is, általá
ban kis egyedszámban. Ezek a következők voltak: Colurella co- 

lurus, Epiphanes senta /nagy egyedszámban/, Eudactylota, eudac- 

tylota, Lecane elsa, Lecane pyriformis, Lepadella nympha, Myti- 

lina compressa, Testudínella elliptica, Testudinella patina f. 

trilobate, Testudinella truncata, Cyclops vicinus kikuchii, 

Diacyclops crassicaudis, Macrocyclops ditinctus.

5.2. A vízgyűjtő terület vízfolyásainak minősége
S33==s:=:==:^:=:::=::==:==::::=::3==::=:=

A területen a legtisztább víztől a legszennyezettebbig 

minden tipus megtalálható. A legjobb vízminőségű szakaszok a 

Gerje-mellék, a Gerje főcsatorna felső szakasza, kissé szeny- 

nyezettebb a Kutyatejes csatorna és a Perje-felső. A Gerje fő
csatornára Cegléd térségében és a Büdös-ér alatt némely idő
szakban kedvezőtlenebb állapotok állapotok jellemzőek. A terü
let egyértelműen legszennyezettebb vízfolyása a folyamatos és 

nagymértékű szervesanyag mennyiség miatt a Cigányszéki csator
na, amely jelentősen befolyásolja a Perje főcsatorna vízminő
ségét is. A vízgyűjtő területen jelenleg e két vízfolyás szeny- 

nyezőanyag terhelése döntő mértékben meghatározza a Tiszába 

jutó viz minőségét.
-•

( *
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Trofitás szempontjából fontos a növényi tápanyagtartalom a- 

lakulása* A mellékvizek közül a Kutyatejes csatorna és a Perje 

felső csatorna általában eutrőf tipusu. A Perje főcsatornára a 

biológiailag hozzáférhető szervesanyagok bomlásából, a nagy 

mennyiségű ásványi tápanyag hatására politróf-Mpertróf viszo
nyok jellemzőek* A Gerje-mellék és a Gerje főcsatorna N- és P 

tartalma kevesebb, az aktuális trofitásfok mezotróf, mezo-eu- 

tróf szintet ér el. Összességében a vízgyűjtő területről a 

Gerje-Perje Közös főcsatornán keresztül a Tiszába eutróf ill* 

eupolitróf jellegű viz kerül*

Bakteriális szennyezettség tekintetében szintén a Cigány
száki csatorna és a Perje főcsatorna a legrosszabb minőségű, s 

az egész területre vonatkozóan e két vízfolyás meghatározó jel
legű*

5*3* Javaslatok a vízminőségi viszonyok javítására

A Vízgyűjtő területről a Tiszába a KGST vízminőségi kate
góriák szerint átlagosan III.-IV* osztályú viz kerül, ezért 
szükséges a vízminőség javitása, a vízminőség további romlá
sának megakadályozása* Б cél érdekében a jelenlegi pénzügyi 
helyzetet, a beruházási, üzemelési, fenntartási költségeket, 
a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a következők 

jelenthetnek megoldást:

- A jelenleg túlterhelt Cegléd városi szennyvíztelep kapaci
tásának bővítése, a terveknek megfelelően a tisztított viz 

biztonsági nyárfáé területen történő elöntözésének megvaló
sítása* Ezzel jelentős mértékben csökkenne a Cigányszéki 
csatorna és a Perje főcsatorna szennyezőanyag terhelése*
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- A Ceglédi Konzervgyár és a Köröstetétleni Tejüzem szennyvíz
tisztítóit a hatékonyság fokozása érdekében célszerű korsze
rűsíteni» A többi üzem esetében a meglévő tisztítók gondosabb 

üzemelésével, a karbantartási munkák időben történő elvégzé
sével a hatásfokot növelni lehet.

- Az olyan tisztítóknál, amelyek időben változó minőségű, ill. 

mennyiségű szennyvizet fogadnak, a lökésszerű terhelések 

csökkentése megoldható kiegyenlítő tározók építésével»

- A területen lévő nagyüzemi állattartó telepek hígtrágya el
helyezését továbbra is a jelenlegi öntözéses módon kellene 

folytatni, kerülni kelle a csatornákba való szippantókocsis 

leürítéseket*

- A műtrágyák megfelelő időben és csak a szükséges adagokban 

való kiszórásával, körültekintő alkalmazásával jelentősen 

csökkenthető az eutrofizációt fokozó diffúz szennyezés.

Mindezen megoldások a Cegléd városi szennyvíztelep bővíté
sének beruházását kivéve kis költséggel, megvalósíthatók, és 

ugyanakkor pénzben nem kifejezhető értékű pozitív vízminőségi 
változásokat eredményeznének.

v
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Doktori értekezésemben a Gerje-Perje vizgyüjtőrendszer 

Entomostraca faunájának vizsgálatáról számolok 

be. A 892,5 km - es terület Pilis-Tápiószentmárton-Cegléd- 

Törtel-Abony-Tószeg térségében található. Szerepe belvizle- 

vezetés, kis mértékben öntözés, valamint a terület szenny* 

vizeinek elvezetése. Egyes vízfolyás szakaszok a nagy szeny- 

nyezőanyag terhelés miatt rendkívül kedvezőtlen minőségűek.
A térség vizei a Gerje-Perje Közös főcsatornán keresztül a 

Tiszába kerülnek a jobb oldali 327,4 fkm-es szelvényben.

Rotatoria és

-

A mintavételekre 1980-ban, februártól novemberig, átla
gosan havi gyakorisággal került sor, 28 mintavételi helyen. 
Összesen 221 tartósított mintát dolgoztam fel, néhány eset
ben kiegészítve élő minta vizsgálatával. A területről 76 

Rotatoria, 25 Cladocera ás 19 Copepoda fajt határoztam meg.
A hazai elterjedést tekintve gyakori szervezetek mellett 13 

ritkább faj is megtalálható volt. A vízgyűjtő területen a 

Rotatoria fauna a változatosabb fajszám és fajösszetétel te
kintetében is.

A zooplankton fauna minőségi és mennyiségi viszonyainak 

alakulására az időjárási tényezők mellett /hőmérséklet, szél, 
csapadék stb./ nagy hatással van a vízfolyások szennyezőanyag 

terhelése is. A területen a legtisztább víztől a legszennye
zettebbig minden típus megtalálható, ennek megfelelően a faj
szám, fajösszetétel, egyedszám is változatosan alakul. A zoo
plankton elemek között a szervesanyag tartalomtól függően több 

szaprobiológiai zóna jellegzetes indikátora megfigyelhető. E- 

egyes esetekben azonban az irodalmi "S"-index értékek nem

*
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felelnek meg a vízgyűjtőn tapasztalt előfordulási helyeknek, 
általában a szennyezettebb területeken is megtalálhatók.

A vízgyűjtő Rotatoria és Entomostraca faunáját nagymérték
ben meghatározza a kisvízi jelleg, a detrituszban gazdag isza
pos alzat, a növényi makrovegetáció térhódítása, egyes helyeken 

az eutrőf-hipertróf környezet, A vízfolyásokban ennek következ
tében a planktonikus elemek kis aránya, a bentikus szervezetek 

gyakoribb megjelenése, s a dús növényzetet kedvelő, litorális 

régióra jellemző fajok túlsúlya figyelhető meg, e három biotóp 

tagjainak sajátos összetételű állománya alakul ki.

A terület Rotatoria ás Entomostraca faunájának vizsgálati 
eredményei jól egyeznek a fontosabb vízkémiai /sótartalom, nö
vényi tápanyag -N, P- tartalom, szervesanyag, oxigénviszonyok/ 
és hidrobiológiái paramétereke /halobitás, trofitás, szapróbi- 

tás/ alakulásával.

A vizsgálati eredmények szerint a területről átlagosan,/va
lamennyi paramétert figyelembe véve/ III.-IV. osztályú viz ke
rül, ezért szükséges a vízminőség javítása, s további romlásá
nak megakadályozása. E cél érdekében néhány olyan megoldást ja
vaslok, amelyek viszonylag kis költségráfordítással megvalósít
hatók, s várhatóan pozitív változásokat eredményeznek.
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8.1« A vízgyűjtő területen előfordult Rotatoria szervezetek*
=======================================================

Г 1 fV ; СЛгксЛ- J,1* Asplanchna priodonta GOSSE [1/2/ K 

2« Asplanchna sieboldi LSYDIG /2, 6/
3. Brachionus angularis GOSSE /4, 5, 6» 9» 16» 24, 28/
4* Brachionus calyciflorus PALLAS /6* 20, 22, 24, 26« 27, 28/
5. Brachionus diversicornis DADAY /2?/
6. Brachionus leydigi var. tridentatus SERNOV /3, 28/
7. Brachionus quadridentatus HERMANN /1, 2, 7-14, 20-22, 24-28/
8. Brachionus rubens EHRB. /1-4, 6-12, 14, 16, 24, 26-28/
9. Brachionus urceolaris MÜLLER /2, 6-12, 14, 16, 20, 21, 23-28/

10. Cephalodella auriculata MÜLLER /1, 3« 4/
11. Cephalodella biungulata WULFERT /1-3, 10, 11, 13-21, 23, 24, 28/
12. Cephalodella catellina MÜLLER /1, 3-4, 7, 9-11, 13-14, 17,21,25-28/
13. Cephalodella gibba EHRB. /18, 25/
14. Cephalodella misgurnus WULFERT /22/
15. Cephalodella obvia DONNER /26/
16* Cephalodella reimannii DONNER /3/
17* Cephalodella sterea sterea GOSSE /3, 13, 14/
18. Cephalodella sterea minor DONNER/1, 3» 4/
19. Cephalodella tenuiseta var. americana DONNER /27/
20. Cephalodella ventripes DIXGN-NUTALL /1, 11-14, 19, 26/
21. Cephalodella ventripes var. angustior DONNER /10, 14, 16-17, 23/
22. Colurella adriatica EHRB; /1-4, 6, 10-28/
23. Colurella colurus EHRB. /20, 22, 25/
24. Colurella obtusa GOSSE /14/
25* Colurella unclnata EHRB. /10, 18/
26» Dicranophorus forcipatus MÜLLER /14, 28/
2?. Epiphanes senta MÜLLER /1-2, 5, 7-14, 1?-18, 20-28/
28. Euchlanis dilatata EHRB. /1-4, 8, 10, 12-20, 22-25, 27/
29« Eudactylota eudactylota GOSSE /18/
30. Filinia longiseta EHRB. /4, 28/

__Líii+ъх •

Л Mei-deozés: A zárójelben közölt számok a mintavételi helyeket 
jelölik, ahol a faj előfordult.



I

31. Itura viridis STENROOS /1/
32. Keratella cochlearis GOSSE /1-3, 5, 7, 12-13, 15-16, 18-19,28/ 
33« Keratella cochl. var. tecta GOSSE /3, 11, 13, 16/
34. Keratella quadrata MÜLLER /1-5, 7, 12, 21, 23-28/
35. Keratella valga EHRB. /28/
36. Lecane acus HARRING /12/
3?. Lecane bulla GOSSE /4, 10, 11, 20, 22-27/
38. Lecane closterocerca SCHMARDA /1-4, 9-27/
39. Lecane elsa HAUER /1-2/
40. Lecane hamata STOKES /1, 10-11, 20-21, 24-26/
41. Lecane luna MÜLLER /1, 3-4, 19-20, 22-23, 26/
42. Lecane lunaris EHRB. /9, 12-20, 22-23, 25-26/
43. Lecane opias HARRING et MYERS /1/
44. Lecane pyriformis DADAY /23, 24/
45. Lepadella cristate ROUSSELET /2/
46« Lepadella nympha DONNER /19/
47. Lepadella ovális MÜLLER /1, 3-4, 8-9, 12-26/
48. Lepadella patella MÜLLER /1-4, 10, 12, 14, 17, 19-22/
49» Lepadella patella var. similis LUCKS /1-4, 8, 12-27/
50. Lophocharis salpina/EHRB. /1-2, 4, 6, 9-10, 12, 14-15, 17-18,

20-23, 25, 27-28/
51. Monommata longiseta MÜLLER /1,3, 12-13, 15-16/
52. Mytilina compressa GOSSE / 9, 19, 25, 26/
53. Mytilina mucronata MÜLLER /1-5, 9-Ю, 12-14, 16-17, 19-26/
54. Mytilina ventralis var. brevispina EHRB. /3-4, 10, 12-14, 19

21, 24, 27-28/
55. Notholca acuminata EHRB. /1-6, 8-14, 16-20, 22-28/
56. Notholca squamula MÜLLER /1-6, 12-14, 17-20, 22-24, 26-28/
57« Notommata cyrtopus GOSSE /1-3, 12/
58. Notommata diasema MYERS /2/
59« Platyias quadricornis EHRB. /23/
60. Pleurotrocha petromyzon EHRB. /22/
61. Polyartbra dolichoptera IDELSON /1, 3, 6, 16, 28/
62. Polyarthra remata SKORIKOV /28/
63» Polyarthra vulgaris CARLIN /12, 15-16/

M
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64. Rotaria neptunia EHRB. /1-2, 5, 10-11, 20-2?/
65. Rotaria rotatoria PALLAS /1-3, 5-6, 9-12, 14, 16, 18-27/ 
66» Squatine11a rostrum SCHMARDA /3, 16/
6?. Synchaeta tremula MULLER /1-4, 6» 10, 14, 27-28/
68, Testudinella elliptica EHRB. /22, 23/
69* Testudinella raucronata GOSSE /2, 18/
70. Testudinella patina HERMANN /1-4, 9, 12-14, 16-18, 20-24/
71. Testudinella patina f. trilobate ANDERSON et SHEPARD /12/ 

72* Testudinella truncata GOSSE /1/
73. Trichocerca rattus MÜLLER /18/
74. Trichotria pocillum MÜLLER /1-5, 7-9, 12-20, 22-27/
75. Trichotria quadrangularis STIRNIMANN /19/
76. Trichotria tetractis EHRB. /19/

továbbás 

Asplanchna sp* 

Bdelloidea spp. 
Cephalodella sp. 
Dicranophorus sp. 
Epihanes sp. 
Euchlanis sp. 
Habrotrocha sp. 
Lecane sp. 
Lepadella sp. 
Metadiaschiza sp. 
Mytilina sp. 
Rotaria sp. 
Synchaeta sp. 
Trichocerca sp. 
Trichotria sp.

!
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8*2. A vízgyűjtő területen előfordult Entomostraca szervezetek}

Cladocera

1. Alona guttata SARS /12, 14, 16-17, 19/
2. Alona guttata var. tuberculata KURZ /14, 18-19/
3. Alona intermedia SARS /3, 27, 28/
4. Alona rectangula SARS /4, 16, 17, 28/
5. Alonella excisa FISCHER /3-4, 25/
6. Alonella exigua LILLJEBORG /3, 4/

Bosmina longirostris MÜLLER /1-9, 11-12, 14-16, 19, 22, 24, 27/
8. Ceriodaphnia laticaudata MÜLLER /21-22, 26-27/

Ceriodephnia quadrangula MÜLLER /7/
10. Chydorus sphaericus MÜLLER /1-6, 9-14, 16-28/
11. Daphnia cucullata SARS /9/
12. Daphnia curvirostris EYLMANN et JOHNSON /5-7, 20-22, 27-28/
13. Daphnia hyalina LEYDIG /24/
14. Daphnia longispina MÜLLER /2-3, 8, 10-11, 20, 26-28/
15. Daphnia magna STRAUS /5, 7-8, 10, 21-22, 25, 27-28/
16. Moina rectirostris LEYDIG /1-7, 10, 16, 26-28/
1?. Pleuroxus aduncus JURINE /10-11, 18, 26, 28/
18. Pleuroxus laevis SARS /10/
19» Pleuroxus striatus SCHOEDLER /26/
20. Pleuroxus trigoneilus MÜLLER /1, 14/
21. Scapholeberis aurita FISCHER /28/
22. Scapholeberis mucronata MÜLLER /3-4, 27-28/

Slmocephalus exspinosus KOCH /12/
24. Slmocephalus exspinosus var. congener SCHOEDLER /10/
25. Slmocephalus vetulus MÜLLER /2-4, 9, 11-13, 25-28/

7.

9.

23.

továbbá:
Alona sp.
Ceridaphnia sp.
Daphnia juvenilis forma
egyéb juvenilis Cladocera szervezet
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1. Acanthocyclops vernalis FISCHER /12, 16/
2. Acanthocyclops vernalis var* robustus SARS /5, 16, 20, 22, 27/ 
3* Cyclops strenuus strenuu3 FISCHER /5, 10, 26, 28/
A. Cyclops vicinus vicinus ULIANINE /1, 6, 12/
5. Cyclops vicinus kikuchii SMIRNOV /3, 28/
6* Diacyclops bicuspidatus CLAUS /7/
7* Diacyclops bisetosus BEHBERG /7, 28/
8* Diacyclops crassicaudis SARS /28/
9* Ectocyclops phaleratus KOCH /7» 20/

10, Bucyclops serrulatus FISCHER /1-5, 7-1A, 16, 18-27/
11« Macrocyclops albidus JUIRINE /5, 16/
12. Macrocyclops distinctus RICHARD /16/
13. Macrocyclops fuscus JURINE /16/
1A. Megacyclops viridis JURINE /3, 16, 22, 2A, 2?/
15» Metacyclops minutus CLAUS /3, 6-7/
16. Paracyclops affinis SARS /26/
17. Paracyclops fimbriatus FISCHER /22/
18. Thermocyclops dybowskii LANDÉ /А/
19« Eudisptomus vulgaris SCHMEIL /21/

i

továbbá:
Diacyclops sp* 

Cyclops sp* 

Myxodipatomus sp.

Nauplius - Harpacticoida 

Cyclopoida
Copepodit - Harpacticoida 

Cyclopoida

Ostracoda spp.

\
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I. tábla

1* kép: Per.je főcsatorna

A terület egyik fő víz
folyása, kis esésű, viz- 

mozgása lassú. Felső ré
sze a Cigányszéki csa
torna által jelentősen 

szennyezett.

2• kép: Gerje főcsatorna
' A' I

A terület másik jellemző, 
meghatározó jellegű fő 

vízfolyása. Felső szaka
sza tiszta, lentebb Ceg
léd térségében kap szeny- 

nyeződést.



II. tábla

2. kép: Ger.je főcsatorna

3. kép: Gerje-Perje Közös főcsatorna

A terület két főcsatornájának összefolyásából 
keletkezik. A vízgyűjtő terület vizei rajta 

keresztül jutnak gravitációs levezetéssel a 

Tiszába.



III. tábla

1. kép: Cigányszéki csatorna:

A terület legszennyezettebb vízfolyása. A nagy szerves
anyag tartalmú szennyvizek miatt a térség vízminőségének

egyik meghatározója.

2. kép: Gerje-mellék csatorna:

Vízhozama kicsi, különösen a nyári időszakban. Feladata 

a belvizek levezetése. Vízminősége jó, I.-II. osztályú.



IV. tábla

« 1. kép: Büdös-ér:

Szerepe belvizlevezetés, kis mennyiségben a környező 

szennyvizek fogadása, és a Gerje főcsatornába vezetése.

2. kép: Gerje lecsapoló csatorna:

A térség kisebb mellékvizfolyása, 
az időszakos kisvizek közé tartozik.

*



V. tábla

1« kép 2• kép

l*-2*-3* kép: A vízgyűjtő terület sok részén megfigyelhető 

a bentikus eutrofizáció /különböző hinárfajok 

fonalas algák elszaporodása/, valamint a növé
nyi makrovegetáció /sás, gyékényfajok/ megje
lenése*

3* kép



VI. tábla

A vízgyűjtő terület gyakoribb ROTATORIA szervezetei

1» Cephalodella biungulata UULFERT 

2. Cephalodella catellina MÜLLER 

3o Lepadella patella MÜLLER 

ho Colurolla adrlatíca EHRENBERG
W

у= X ° I5» Lophocharis calpina EHRENBERG s=- ■■



VII. tábla

A vízgyűjtő terület gyakoribb ROTATORIA szervezetei

\

1» Locano clonterocorca SCHMARDA

?.n Locano Xunarin EHRENBERG

3° Locano bulla GOSSE

4„ Locano hamata STOKES

5-6« Synchaota trémüla MÜLLER



VIII. tábla

A vízgyűjtő terület ROTATORIA szervezetei

©

1-2. Brachíonus angularis GOSSE

3. Brachíonus calyciflorus PALLAS

4-5. Brachíonus quadridentatus HERMANN

6. Brachíonus rubens EHRENBERG

7» Brachíonus urceolaris MÜLLER



IX. tábla

A vízgyűjtő terület ROTATORIA szervezetei

©

© ©

1. Keratella cochlearis GOSSE

© 2. Keratella cochl. var. tecta GOSSE

3. Keratella quadrata MÜLLER

4. Notholca acuminata Ehrenberg 

3. Notholca squamula MÜLLER

6. Mytilina mucronata MÜLLER

7. Trichotria pocillum MÜLLER



X. tábla

A vízgyűjtő terület ROTATORIA szervezetei

©

©

!• Lecane bulla GOSSE

2. Lecane closterocerca SCHMARDA

3. Colurella uncinata EHRENBERG

4. Monommata longiseta MÜLLER 

5* Lepadella ovális MÜLLER

6. Cephalodella catellina MÜLLER

?. Cephalodella gibba EHRENBERG

8. Euchlanis dilatata EHRENBERG
#

Щ *



XI. tábla

A vízgyűjtő terület ROTATORIA szervezetei

©

0

1. Trichocerca rattus MÜLLER

2. Asplanchna sp.

3. Synchaeta sp.

4. Filinia longiseta EHRENBERG

5. Polyarthra remata SKORIKOV

6. Testudinella mucronata GOSSE

7* Rotaria neptunia EHRENBERG





XIII, tábla

A vízgyűjtő terület gyakoribb CLADOCERA szervezetei

As Nőstény

Bs utópotroh

Cs első csáp

;■

о

B„

lö Moina rootirostris LEYDIG

2e Símocophalim oxspinosun КОСИ 

3° Simocophalim vetuluo MÜLLER 

Chydorus nphaoricus MÜLLER



XIV, tábla

A vízgyűjtő terület gyakoribb CLADOCERA szervezetei

1.

■

О
i

Ao Во

2o

о

L Alona guttata SARS h% nőstény 

Bs utópotroh

2o Alona rectangula SARS As nőstény 

Bs utópotroh

3o Pleuroxus nduncus JURIITE A; nőstény 

B; utópotroh



XV. tábla

A vízgyűjtő terület CLADOCERA szervezetei

1. Daphnia magna STRAUS - fej

2. Daphnia magna - potrohnyulvány

3. Scapholeberis mucronata MÜLLER

4. Ceridaphnia laticaudata MÜLLER

@
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XVII. tábla

A vízgyűjtő terület CLADOCERA szervezetei

1-2. Pleuroxus aduncus JURINE

3. Chydorus sphaericus MÜLLER

4. Bosmina longirostris MÜLLER



XVIII, tábla

A vízgyűjtő terület gyakoribb COPEPODA szervezetei

A«

1« Eucyclops serrulatus FISCHSR
As ivnrszolvény, potrohssolvények 

Bs 5e láb 

Cs farokvilla 

I)s első csáp

2„ Megacyclops viridis JURINE 

As ivarszelvény 

Bs 5® láb 

Cg farokvilla



XIX. tábla

A vízgyűjtő terület jellegzetes COPEPODA szervezetei

■

' *\
r

И

A«

I]] Ü
i ”l |i

>■ tbvn
.•

*.

A,

Be

3.

A. &
AoMflV/

) § // V Г
/7

hi
i A: farokvilla Bs Ivarszelvény Cs 5. lábI<1 i ln Масуо1орз bínotoGuo REHBEBQ

?.n Diacyclopn bicuíipldatua CLAUS

3o Motacyclops minutus CLAUS



XX. tábla

A vízgyűjtő terület COPEPODA szervezetei

'

© ©

©

1. Eucyclops serrulatus FISCHER

2. Acanthocyclops vernalis var.

robustus SARS — 5* láb

3. Nauplius lárva - Cyclopoida



XXI. tábla

Ritkább elterjedésit fajok I.

© ©

©

1. Lepadella nympha DONNER 

2-3. Epiphaixes senta MÜLLER 

4. Mytilina corapressa GOSSE 

5-6. Testudinella patina f. tri-

lobata ANDERSON et SHEPARD



XXII. tábla

Ritkább elterjedésii fajok II*

I

50 fi

X-2« Colurella colurus EHRB»

3« Lecano olsa HAUER

4. Locane piriformis DADAY

5« Tostudiuella olliptica EHRB.

б. Tostudiuella truncata GOSSE

7„ Tostudiuella patina f. trilobata 

ANDERSON ET SHEPARD

8» Eudactylota oudactylota GOSSE



XXIII. tábla

Ritkább eltérjedésii fajok III.

2.

Li
Ao

V

C«'£Лх:

У

As nőstény 

В: 5« láb 

Cs ivarszelvéuy

lo Cyclops vicinus kikuchii SMIRNOV

ki farokviila 

Bs 5® láb 

Cs ivarszelvény

20 Diacyclops crassicaudis SARS

A: farokvilla 

Bs 5. láb 

Cs ivarszelvény

3o Macrocyclops distinctus RICHARD
■á:

<,
&4




