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KIVONAT: Vizsgálatainkat a 2001-2002-ben kialakított Nyirkai–Hany vizes
élőhely-rekonstrukciós területen végeztük. Tíz helyszínen 2007 áprilisától 2008
májusáig havonta gyűjtöttünk bentosz és metafiton mintákat, hogy
megvizsgáljuk a terület makrogerinctelen faunáját és együtteseit, valamint ezek
szezonális és térbeli eltéréseit. A területen gyűjtött 110 fajból 79-et elsőként
sikerült kimutatnunk az élőhely-rekonstrukcióról, emellett két, a hazai faunára új
árvaszúnyog faj is előkerült. Az egyes mintavételi helyszínek makrogerinctelen
faunájukat tekintve leginkább az egyes területeken belül hasonlítottak
egymásra. Fajkészletében a három terület nem tért el számottevően,
ugyanakkor a kimutatott fajok számában különbségek adódtak.
Kulcsszavak: vízi makrogerinctelenek, Nyirkai-Hany, élőhely-rekonstrukció
ABSTRACT: The Nyirkai–Hany wetland reconstruction was created in 20012002 by the Fertő–Hanság National Park to restore a part of the formerly
drained large marshland called Hanság and to offer a suitable habitat to
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waterbirds. From April 2007 until May 2008, we monthly collected benthos and
metaphyton samples from 10 locations belonging to different habitats in order
to collect faunistic data and to study the spatial and seasonal changes of the
aquatic macroinvertebrate communities. 110 species were found altogether, 79
of them were the first record to the fauna of the reconstruction. Two
Chironomidae species proved to be new to the Hungarian fauna, too. Sites
were similar within an area and differed from those in other areas. No large
dissimilarities were shown between the species composition of the three parts
of the reconstruction area, although the number of their species were different.
Key words: aquatic macroinvertebrates, Nyirkai–Hany, wetland reconstruction

Bevezetés
A Fertő–Hanság Nemzeti Park 2001-2002-ben hozta létre a dél-hansági
Nyirkai-Hany vizes élőhely-rekonstrukciót, melynek célja a korábban lecsapolt lápos
területek részleges visszaállításán túl az itt megmaradt tőzegréteg és lápi vegetáció
megóvása, valamint egy jelentős madárélőhely létesítése is volt (TAKÁCS et al.
2002). A Nyirkai–Hany Bősárkány és Acsalag községektől északra fekszik, területén
három nagyobb vízfolyás található, a Hanság-főcsatorna, a Rábca és a Kismetszéscsatorna.
A 460 hektáros területen három, egymástól töltésekkel elválasztott medencét
alakítottak ki (TAKÁCS et al. 2002, PELLINGER és TAKÁCS 2006):
• I. sz. terület (Liliomos): területe 85 ha
• II. sz. terület (Bikafej): területe 130 ha
• III. sz. terület (Aranyos): területe 215 ha
A terület elárasztásával egyidejűleg több, a Hanságban őshonos növény- és
állatfajt célzottan betelepítettek a területre. A III. területen nem történt
növénytelepítés, hogy a későbbiekben kontrollként legyen használható (TAKÁCS et
al. 2003). A vízinövények mellett betelepítésre kerültek szintén eredendően őshonos
állatok (halak és puhatestűek) is (TAKÁCS et al. 2003), emellett azonban meg kell
jegyezni, hogy az árasztóvízzel bekerülhettek, vagy bekerülhetnek olyan egyéb,
akár adventív fajok is, amelyek napjainkban megtalálhatók a Rábca vizében.
A vízi gerinctelenek részletesebb, átfogó felmérése a kerekesférgek (DINKA
2006), a kisrákok (DINKA 2006), a szitakötők (TAKÁCS et al. 2002 és 2003, MOLNÁR
és AMBRUS 2005) és a vízibogarak kivételével (MOLNÁR és AMBRUS 2005, MOLNÁR
2005) mindezidáig nem történt meg.
Mivel a hansági lápos élőhelyek helyreállítása a Nyirkai-Hannyal vette
kezdetét, és a Nemzeti Park az itteni tapasztalatok figyelembe vételével további
területek elárasztását is tervezi, így az ilyen jellegű vizsgálatok a továbbiakban is
igen lényegesek lennének.
Vizsgálataink keretét a terület vízimadarainak táplálékbázis-vizsgálata adta,
jelen munkánkban ennek a makrogerinctelen közösségekre vonatkozó aspektusait
szeretnénk bemutatni. Célunk volt faunisztikai adatokat szolgáltatni a Nyirkai–Hany
területéről mind a korábban már vizsgált, mind az eddig mellőzött makrogerinctelen
csoportokról, jellemezni a három részterületet, illetve az egyes élőhelyeket
makrogerinctelen közösségeik alapján, valamint megvizsgálni az ezekben
mutatkozó térbeli és szezonális eltéréseket.
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Anyag és módszer
A Nyirkai-Hany három elkülönített vízterében területarányosan összesen 10
mérési pontot jelöltünk ki. Az I. és II. területen három-három, míg a jóval nagyobb III.
területen négy helyszínt választottunk (1. ábra), ügyelve arra, hogy azok a NyirkaiHanyban megtalálható minden lényegesebb élőhelytípust képviseljék, ugyanakkor
mellcsizmában még magasabb vízállás esetén is megközelíthetőek legyenek (a
belső, nyílt vízi III/4 mérőpont kivételével, amelyhez minden alkalommal csónakkal
jutottunk be).

1. ábra. Mintavételi helyek a Nyirkai-Hany területén

A mintavételt havi rendszerességgel végeztük, 2007 áprilisától 2008
májusáig, kihagyva a téli nyugalmi időszakot (november-február), amelynek
hidegebb időszakaiban a terület általában jég alatt van.
Mind a tíz mérőponton öt-öt üledékmintát vettünk az egyes alkalmakkor. A
bentoszmintákat 6 cm átmérőjű PVC-csővel gyűjtöttük az üledék felső 10 cm-éből. A
mintákból az állatokat helyben vagy laborban egyeléssel válogattuk ki, és 70%-os
etanolban tartósítottuk.
Az egyedek a gyűrűsférgek kivételével a legtöbb esetben fajszinten, utóbbiak
– két fajt kivéve – többnyire családszinten kerültek meghatározásra (mivel főként
fiatal egyedekről volt szó, ivarszerveik még nem voltak láthatóak).
A hálózás kéthálónyi felületnek megfelelő felszínű teljes víztérfogatból történt.
A mintákat a helyszínen fehér tálcákra öntöttük, innen a makrogerinctelenek
egyeléssel kerültek a 70%-os etanolt tartalmazó üvegekbe. A határozás a legtöbb
esetben fajszinten történt.
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A határozást CSABAI és munkatársai (2002), CSABAI (2000), FERENCZ (1979),
GLÖER és MEIER–BROOK (2003), HIRVENOJA (1973), JANECEK (1998), JANSSON (1969,
1986), LANGTON és VISSER (2003), MÓCZÁR (1950), SAVAGE (1989), SAWYER (1986),
SLÁDEČEK és KOŠEL (1984), SOÓS (1963), TÓTH (2007), WALLACE és munkatársai
(1990), ill. WIEDERHOLM (1983) munkái alapján végeztük.
Az adatok elemzéséhez a Microsoft Excelt, valamint a SYN-TAX 2000
(PODANI 1997) programcsomagot használtuk.
Eredmények és értékelésük
Faunisztikai eredmények
Vizsgálataink során összesen 3937 makrogerinctelen került meghatározásra.
128 taxont (110 fajt és 18 nagyobb rendszertani kategóriát, pl. genust) mutattunk ki,
ebből 79 faj a Nyirkai-Hanyból most került először leírásra (ld. Melléklet).
A makrogerinctelenek összegyedszámának legnagyobb részét (több mint 90
%-át) öt csoport adta, ezek csökkenő sorrendben a Heteroptera, Ephemeroptera,
Chironomidae, Oligochaeta és Odonata voltak.
Munkánk során a gyakori, általánosan elterjedt, könnyen kolonizáló fajok
mellett néhány ritka faj is előkerült. A hazai faunára nézve két új árvaszúnyogfaj
került elő a Nyirkai-Hany területéről, a Glyptotendipes foliicola CONTRERASLICHTENBERG 1997 és a Cladotanytarsus atridorsum KIEFFER 1924. Az előbbi faj
pontos európai elterjedése nevezéktani problémák miatt nem ismert, élőhelyét
vízfolyások, nagy tavak és lápok képezik (MÓRA és DÉVAI 2004). Az utóbbi faj neve
már szerepelt KOSKENNIEMI (1989) munkájában, de pontos fajszintű azonosítás
nélkül ("Cladotanytarsus atridorsum-típus"), mivel a Cladotanytarsus fajok lárváinak
többsége morfológiai bélyegek alapján nem különíthető el biztonságosan.
Esetünkben a határozás exuvium alapján történt, amely lehetővé tette a pontos
identifikációt (LANGTON és VISSER 2003).
Egy másik, igen fontos faunisztikai eredmény a Paralimnophyes longiseta
(THIENEMANN 1919) árvaszúnyog faj előkerülése, melynek egyetlen, a keleti
országrészből származó hazai adata BERCZIK (1974) munkájában található (P.
hydrophilus GOETGHEBUER 1921 néven). Azóta Magyarország egyetlen területéről
sem jelezték előfordulását (MÓRA és DÉVAI 2004).
Ritka előfordulásúnak számít továbbá az Anopheles algeriensis THEOBALD
1903 csípőszúnyog faj is, melynek eddig ismert hazai adatai a Tisza mellől, a
Balaton környékéről és a Szigetközből származnak (TÓTH 2004).
A fajkészlet és a makrogerinctelen közösségek tér- és időbeli változásai
A vízi makrogerinctelen együttesek szezonális változásainak dinamikáját egy
bináris adatok alapján (prezencia-abszencia) készült főkoordináta analízis (PCoA)
eredménye szemlélteti (2. ábra). Az első évi nyári (VI, VII, VIII), őszi (IX, X), illetve a
második évi tavaszi adatok (III, IV, V) nagyjából külön csoportokat képeznek,
ugyanakkor feltűnő az első évi tavaszi minta (*) elkülönülése.
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2. ábra. A makrogerinctelen fajkészlet szezonális változásai a prezencia/abszencia
adatok alapján (PCoA; a hónapok római számokkal jelölve, kivéve 2007. április,
amelynek jele: *)

Az egyes mintavételi helyek közt is jelentős különbségek adódtak, mind az ott
gyűjtött makrogerinctelenek összesített fajkészletében (3. ábra), mind denzitásában
(4. ábra). Ebből a szempontból a három terület közül az I. terület bizonyult a
leghomogénebbnek, szemben a másik két, jóval, heterogénebb kazettával.

3. ábra. Az egyes mintavételi helyek eltérései a makrogerinctelenek összesített
prezencia/abszencia adatai alapján (PCoA)
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4. ábra. A makrogerinctelenek éves átlagos denzitása az egyes mintavételi helyeken.

Az I/3 jelzésű mintavételi hely viszonylag közel helyezkedik el a III/2-eshez,
ugyanakkor fajkészletük szinte teljesen eltérő. Ugyanez elmondható a II/1 és II/2 sz.
pontok esetén is, amelyek hiába voltak egymáshoz közel, a II/2-es, nyílt vízi élőhely
fajkészletében sokkal jobban hasonlított pl. az I/1-es, szintén nyílt vízi területhez.
A II/3-as jelzésű, tündérfátylas mintavételi hely abból a szempontból
érdekesnek bizonyult, hogy fajkészlete az összes többi pontétól markánsan
különbözött.
A makrogerinctelenek fajszáma az I. területen volt a legalacsonyabb. Az
egyes kazettákon belül kijelölt mintavételi pontokon előforduló taxonok számának
átlaga az I. területen belül csak 29, míg a II.-on 32, a III. esetében pedig 45. A
vizsgálati periódus során a mintavételi pontokról összesen előkerült egyedszámok
területenkénti átlaga is itt bizonyult a legalacsonyabbnak (287 egyeddel, míg a II. és
III. területen ez 332 és 654 volt). Emellett makrogerinctelen fajkészletükben az I.
területen kijelölt mintavételi helyszínek is jóval homogénebbnek bizonyultak a másik
két terület pontjainál (3. ábra).
A területen a legnagyobb abundanciával vizsgálati periódusunk alatt a Caenis
robusta kérészfaj volt megtalálható, amely minden mintavételi helyszínen jelen volt,
és az összes gyűjtött makrogerinctelen egyed 14,4%-át adta. Tömeges volt továbbá
a Micronecta scholtzi (Heteroptera) és a Stylaria lacustris (Oligochaeta), melyek az
összegyedszám 10,7, illetve 9,4%-át jelentették. Emellett jelentősnek volt tekinthető
a Sigara falleni, a S. striata (Heteroptera), az Ischnura elegans (Odonata) és a
Cloeon dipterum (Ephemeroptera) előfordulási gyakorisága is (6% feletti értékekkel).
Utóbbi faj tömegesnek volt tekinthető a 2007-es év során, de 2008 tavaszi
hónapjaiban egyetlen egyedet sem sikerült gyűjtenünk. Az árvaszúnyogok közül az

121
Endochironomus albipennis bizonyult domináns fajnak. A csigák közt a két
leggyakoribb faj a Radix labiata és a Physella acuta volt. Mivel a területre eredetileg
az utóbbihoz megjelenésében igen hasonló Physa fontinalist telepítették be, így
egyrészt felmerül az akkori határozási hiba kérdése, de lehetséges az is, hogy a faj
betelepítése bizonyult sikertelennek. A korábbi szitakötő és vízibogár fajlistához
viszonyítva az általunk megtalált fajok alacsony számának oka minden bizonnyal
abban keresendő, hogy az említett vizsgálatok specifikusan az adott csoportokra
irányultak, illetve, hogy azok – jelen kutatáshoz képest – több helyszínt is magukba
foglaltak.
Összefoglalás
A makrogerinctelen együttesek vizsgálataink során erős szezonális dinamikát
mutattak. A vizsgálati periódus során a mintavételi pontokról összesen előkerült
egyedszámok területenkénti átlaga az I. kazetta esetén bizonyult a
legalacsonyabbnak. Emellett az I. területen kijelölt mintavételi helyszínek
makrogerinctelen fajkészletükben is jóval homogénebbnek bizonyultak a másik két
terület pontjainál.
Köszönetnyilvánítás: Köszönjük segítségét Horváth Istvánnak, Horváth Tibornak
és Horváth Bélának, valamint családjaiknak a kutatás körülményeinek
biztosításában. Köszönet illeti szakmai segítségéért Dózsa-Farkas Klárát, Erőss
Zoltán Pétert, Kovács Tibort, Molnár Ákost, Murányi Dávidot és Rédei Dávidot. A
terepi és egyéb munkákban való segítségét köszönjük Horváth Istvánon és
feleségén túl Józsvai Dávidnak, Vad Csabának, Pásti Gabriellának, Péntek Attilának
és a Fertő–Hanság Nemzeti Park további munkatársainak: Németh Árpádnak és
Pellinger Attilának. A munka laboratóriumi részeihez az ELTE Állatrendszertani és
Ökológiai Tanszéke és az MTM Állattára biztosított helyet és lehetőséget.
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Melléklet. A Nyirkai-Hanyból eddig kimutatott makrogerinctelen fajok (a munkánk
eredményeként új fajként előkerült taxonok jelölése: vastag és nagybetűs X)

124
Melléklet (folytatás)
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Melléklet (folytatás)
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Melléklet (folytatás)

