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1. Bevezetés és célkitűzések 

A sekély, kis kiterjedésű állóvizek (angolul: pond és pool, a dolgozatban a 

továbbiakban kistó vagy kisvíz) sokáig háttérbe szorultak a limnológiai kutatásokban, melyek 

főbb célpontjai a nagyobb tavak és folyók voltak (De Meester et al. 2005, Céréghino et al. 

2008, Oertli et al. 2009). Ugyanakkor a ’90-es évek óta kutatásuk fellendülni látszik (Oertli et 

al. 2009), köszönhetően gyakoriságuknak (emiatt tájléptékű vizsgálatok kiváló 

modellrendszerei lehetnek; De Meester et al. 2005), konzervációbiológiai jelentőségüknek 

(Oertli et al. 2009), ökoszisztéma-szolgáltatásaiknak és az általuk betöltött számos fontos 

ökológiai szerepnek (Oertli et al. 2005).  

Az utóbbi évek kutatásai rávilágította arra is, hogy a kisvizek ökológiájukat és 

funkciójukat tekintve jelentősen eltérnek a nagyobb állóvizektől (Oertli et al. 2002, 

Søndergaard et al. 2005). Emellett élőviláguk és a bennük zajló folyamatok a nagyobb 

tavakkal összehasonlítva még mindig jóval kevésbé ismertek. Speciális alesetet képviselnek a 

tőzeges területeken kialakuló élőhelyek, amelyeket még a kisvizeken belül is alig ismerünk. A 

lápok hazánkban is jelentős biodiverzitás-megőrző szerepet töltenek be (Mahunka 1991, 

Borhidi 2003, Borics et al. 2003), ezért ex lege védettséget élveznek. Egyedi flórájuk és 

faunájuk mellett globálisan fontos szerepet játszanak a klímaszabályozásban, a szénkészletek 

tárolásában és alapvető ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak (Joosten és Clarke 2002). 

Dolgozatom lápos kisvizek kisrák zooplankton közösségeivel foglalkozik a nemzetközileg is 

védett ócsai Turjánvidék vizes élőhelyeinek példáján. Köszönhetően a trofikus hálózatokban 

betöltött alapvető szerepüknek, a zooplankton közösségek működésének megismerése, 

dinamikájuk feltárása, mintázataik és az ezeket kialakító tényezők vizsgálata alapvető 

ökológiai fontosságú kérdés szinte bármely állóvíz esetén. 

 

Munkánk során a következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. Milyen fajok alkotják az ócsai Öreg-turján állandó vizű lápszemeinek Harpacticoida 

(Copepoda), valamint a Nagyerdő asztatikus láperdeinek Cladocera és Copepoda 

faunáját? Milyen különbségek mutathatók ki a két terület fajkészletében? 

2. Milyen mintázatok figyelhetők meg a kisrák zooplankton szezonális közösség-

összetételében és mennyiben hasonlítanak ezek a PEG-modellben leírt általános 

mintázatokra? Milyen összefüggések figyelhetők meg a környezeti tényezőkkel? 

3. Hogyan változik a kisrákok fajszáma és abundanciája a növényzeti borítás függvényében 

egy sekély, asztatikus élőhelyen?  
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4. A fajok időbeli előfordulásának ismeretében milyen optimális mintavételi stratégia 

javasolható (a mintavételek időzítése és száma tekintetében), amelynek segítségével a 

legtöbb faj viszonylag kis ráfordítással kimutatható?  

5. Milyen különbségek figyelhetők meg egy asztatikus láperdei élőhelyen különböző 

vízjárású évek között a zooplankton fajszámát és egyedsűrűségét tekintve? 

6. Milyen a kisrák zooplankton vertikális eloszlása egy sekély lápszemben és mely 

környezeti tényezőkkel lehet ezt összefüggésbe hozni? Megfigyelhető-e az oxigén 

mennyiségével összefüggésbe hozható vertikális rétegzettség? Van-e a mintázatoknak 

markáns napszakos változása?  

 

2. Anyag és Módszer 

2.1. Az ócsai lápvidék (Turjánvidék) 

Az Ócsa és Dabas települések térségében elterülő Turjánvidék egyik utolsó 

maradványa a Duna–Tisza közén hajdan nagy területeket borító vizes élőhelyeknek. 

Az Öreg-turján az Ócsai Tájvédelmi Körzet legészakibb területe. 1987 óta a Ramsari 

Egyezmény hatálya alá tartozó nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, emellett része a Natura 

2000 hálózatnak és fokozottan védett része az Ócsai Tájvédelmi Körzetnek. Mai arculatát 

jelentősen meghatározták a 20. századi emberi behatások. A lecsapolások és a tőzegbányászat 

hatására a korábbi mocsári-lápi növényzet szinte teljesen elpusztult, a zsombékos élőhely 

helyén nyílt vízfelületű tőzegbánya-tavak alakultak ki. A század vége felé szaporodó aszályos 

évek és a terjeszkedő növényzet hatására ezek a nyílt vízfelületek nagymértékben 

visszaszorultak. Vizsgálataink idején (2008–2011) az Öreg-turján vizeit sűrű nádborítás 

jellemezte, a mélyebb részeken nádasokkal körülvett lápszemek alakultak ki, melyek 

maximális mélysége 1–1,5 m és főként növényi maradványokból álló, igen vastag, puha 

üledékréteg jellemzi őket. 

Az ócsai Nagyerdő (amelynek vizes élőhelyei szintén ramsari területek) a Duna–Tisza 

közi homokhátak mélyedéseiben hajdan kiterjedt láp- és ligeterdők maradványait őrzi. Az 

Öreg-turjánhoz képest kevesebb emberi behatás érte, ugyanakkor vízelvezető árkok 

kialakítása miatt a korábban állandó vízborítottságú részei mára időszakosan kiszáradóvá 

alakultak át: tavasszal vízborítás alatt állnak, nyár közepére azonban szinte teljesen 

kiszáradnak, és csak a mélyebb pontokon maradnak fenn kisebb-nagyobb vízfoltok.  
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2.2. Mintavételek 

Az Öreg-turján öt lápszemében 2008 januárjától decemberig, megközelítőleg 

háromhetes időközökkel folytattunk mintavételt, melynek során mennyiségi és kvalitatív 

kisrák zooplankton mintákat gyűjtöttünk. Az éger-kőris láperdőben végzett faunisztikai célú 

mintavételeinket 2009 tavaszán (április 29.) és nyarán (augusztus 11.) végeztük. Évszakos 

láperdei vizsgálatainkat 2010. március 4. és 2011. július 12. között végeztük, megközelítőleg 

négyhetente történő mennyiségi mintavételezéssel (a 2010. tél végi feltöltődéstől a 2011 

nyarán történt kiszáradásig). 

Napszakos vizsgálatunkra egy, az Öreg-turján területén található lápszemet 

választottuk ki. A mintavételeket három 24 órás periódus alatt végeztük 2011 nyarán (július 

19–20., augusztus 17–18., szeptember 11–12.). A napszakos periódusok során négyszer 

vettünk mintákat: napkeltekor (5:00 és 7:00 óra között), délben (12:00–14:00), naplementekor 

(18:00–20:00) és éjjel (01:00–03:00). A zooplankton mintákat három különböző mélységből 

gyűjtöttük (0–20, 20–40 és 40–60 cm) egy átlátszó, műanyag Van Dorn palackkal. 

A planktonmintákban a Cladocera és Copepoda (Calanoida, Cyclopoida, 

Harpacticoida) taxonokat faji szinten határoztuk meg, egyedsűrűségüket almintázás 

segítségével becsültük meg. A láperdei hosszú távú, valamint a napszakos mintavétel esetén a 

mintákba bekerült planktonikus ragadozó Chaoborus-lárvák egyedsűrűségét is 

meghatároztuk. További háttérváltozókként hordozható terepi műszerekkel regisztráltuk a víz 

oldott oxigén-tartalmát, pH-ját, hőmérsékletét, vezetőképességét és zavarosságát, továbbá 

feljegyeztük a vízmélységet és a növényzeti borítottságot is. Laboratóriumi körülmények 

között meghatároztuk az a-klorofill koncentrációját, a láperdő esetén a nitrát- és foszfor-

formák koncentrációját is. A napszakos vizsgálat során a fitoplankton összetételét is 

megvizsgáltuk. 

 

3. Eredmények és következtetések 

3.1. Fajkészlet 

Az Öreg-turján 5 lápszeméből 5 Harpacticoida faj előfordulását sikerült 

bizonyítanunk. Ezekkel együtt az Öreg-turján Cladocera és Copepoda fajlistája 33-ra 

emelkedett. Az éger-kőris láperdő vizes élőhelyein faunisztikai és évszakos vizsgálataink 

során összesen 21 Cladocera és 15 Copepoda (12 Cyclopoida, 2 Harpacticoida, 1 Calanoida) 

faj került elő. Ezek közül 13-at korábban az Öreg-turján lápszemeiben nem találtunk meg. Így 
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az Ócsai Tájvédelmi Körzet e két területéről 2008 és 2011 között összesen 46 kisrák fajt 

mutattunk ki. A két vizsgált terület teljes fajkészletének átfedése mindössze 53%-osnak 

bizonyult, amely részben a láperdő vizeinek időszakosan kiszáradó jellegével magyarázható. 

A széles körben elterjedt, gyakori fajok mellett néhány igazi ritkaság is előkerült, mint a 

Scapholeberis erinaceus, amely a Cladocera csoport egyik világszerte ritka faja, a Közép-

Európában és hazánkban csak szórványosan előforduló Cyclops insignis (Copepoda), vagy a 

szintén ritka hazai előfordulású Paracyclops poppei (Copepoda). 

 

3.2. A kisrák zooplankton évszakos mintázatai 

Mind az evezőlábú, mind az ágascsápú rákok esetén kifejezett szezonális mintázatokat 

figyeltünk meg. Tavasszal és kora nyáron többek között olyan hideg-sztenoterm fajok jelentek 

meg, mint pl. a Cyclops insignis. A melegebb évszakokban főleg az ágascsápú rákok 

dominanciája jellemezte a vizeket, melyek leggyakoribb képviselője az Öreg-turján esetén 

késő tavasztól nyár közepéig a Daphnia curvirostris volt. Később a kistestű Ceriodaphnia-

fajok és melegkedvelő evezőlábú rákok (pl. Thermocyclops dybowskii) domináltak. Az őszi 

közösségeket az Öreg-turjánon ismét a nagytestű ágasacsápú rákok dominanciája jellemezte 

(Simocephalus exspinosus és D. curvirostris), és az asztatikus láperdő esetében is a D. 

curvirostris volt az évszak uralkodó faja. A zooplankton denzitás-maximumai nyáron vagy 

kora ősszel alakultak ki elsősorban az ágascsápú rákokhoz köthetően. 

Az évszakos mintázatok összességében jó összhangban álltak a PEG-modellel 

(Sommer et al. 1986). Az Öreg-turján két kisvize jelentősen különbözött a többi élőhelytől, 

amely összefüggött a sűrű békalencse-borítottságukkal és az alámerült vízinövényzet 

ritkaságával. A téli általános Cyclopoida-dominancia után a békalencsével borított vizek 

esetében őszre egy alacsonyabb fajszámú, főleg S. exspinosus által dominált közösség alakult 

ki. Az alámerült növényzetben gazdagabb kisvizek őszi közösségei fajgazdagabbak voltak, 

több növényzethez kötődő faj jelent meg. Az asztatikus láperdőben a nyílt vízben tavasz 

végétől télig folyamatos Daphnia-dominanciát figyelhettünk meg. 

A különféle kistavakban lezajló szezonális mintázatok megismerése kiemelt 

fontosságú a további monitorozás és annak időzítése szempontjából (Céréghino et al. 2008). 

Az Öreg-turján öt kisvize esetén a szezonális szukcesszió két típusát tudtuk elkülöníteni, 

amelyek főként az élőhelyek komplexitásával tudtunk összefüggésbe hozni. Az égerláp nyílt 

vize ezektől különbözőnek bizonyult, itt elsősorban pelágikus fajok dominanciáját figyeltük 

meg, a két vizsgálati év pedig jelentősen különbözött (ld. 3.5 fejezet).  
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3.3. Az alámerült növényzet szerepe 

Az Öreg-turján esetében a kiterjedtebb alámerült és emerz víznövényzettel rendelkező 

helyek fajkészlete nagyobb volt a többinél. Ennek legvalószínűbb magyarázata az élőhely-

diverzitás lehetett. 

Az asztatikus láperdő két mezohabitatjának vizsgálatakor nagyobb egyedsűrűségű és 

fajszámú közösséget találtunk a békaliliom-állományban, mint a nyílt vízben. Ugyan a fajok 

túlnyomó része a növényállomány iránt mutatott preferenciát (denzitás-adataik alapján) a két 

mezohabitat fajszámában csupán kismértékű volt az eltérés (utóbbi esetében az összefüggés 

csak marginálisan volt szignifikáns). A növényzet kiterjedtségének növekedésével 

párhuzamosan a nyílt víz és a vízinövényzet zooplanktonjának közösségszerkezete (denzitás-

adatok) egyre eltérőbbnek bizonyult. 

A Daphnia longispina volt az egyetlen faj, amely egyértelműen nyíltvízi preferenciát 

mutatott. Ez összhangban áll korábbi vizsgálatokkal, miszerint Daphnia-fajok előfordulását 

negatívan befolyásolja az alámerült növényzet extrém nagy tömege, és a növényzet 

kiterjedésével unimodális összefüggést mutatnak (Wetzel 2001).  

Megállapítható, hogy a sekély, litorális jellegű élőhelyen főként az eltérő dominancia-

viszonyok okozták a közösség nagymértékű különbözőségét a növényzet kiterjedésének 

függvényében, nem pedig az egyes fajok jelenléte, ill. hiánya. A növényzethez kötődő fajok 

kisebb számban előfordulnak a nyílt vízben is, a felülethez kötődő fajok pedig az 

iszapfelszínen is megtalálják életfeltételeiket, ahonnan felkavarodva a nyílt vízbe juthatnak. 

 

3.4. Mintavétel időzítésének szerepe 

Az Öreg-turjánon három lápszem esetében nyár végi vagy ősz eleji fajszám-csúcsot, 

míg két élőhely esetében tavasz végi vagy ősz eleji maximumokat figyelhettünk meg. Az 

asztatikus láperdőben a kiszáradás utáni feltöltődés után, a tavasz végi-nyár eleji periódusban 

találtuk a legtöbb fajt. Az időbeli béta-diverzitás magasabb volt az asztatikus láperdei 

élőhelyen, mint az állandó vizű lápszemekben. Minden élőhely esetén azt tapasztaltuk, hogy 

azok kumulatív fajszámának 80%-a elérhető lett volna már a tényleges mintavételek 

számának felével is, sőt, egyetlen jól időzített mintavétellel elérhető a kumulatív fajszám akár 

70%-a is. 
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Eredményeink szerint a mérsékelt éghajlaton a tavasz végi-nyár eleji, ill. a nyár végi-

ősz eleji mintavételek fontosak lehetnek, mivel ezekben az időszakokban mind a 

melegkedvelő, mind a hideg-sztenoterm fajok jelentős része megtalálható. A növényzet 

kifejlődése is pozitív hatással van a kisrákok fajszámára, hiszen új mikrohabitatokat és niche-

eket teremt. Esetünkben a fajszám-csúcs mind az Öreg-turján alámerült növényzetben dús 

vizeiben, mind a láperdőben egybeesett a vízinövényzet legnagyobb kiterjedésével, amely 

előbbiek esetében szeptemberben, utóbbinál tavasz végén és kora nyáron volt megfigyelhető.  

Eredményeink szerint néhány jól időzített mintavétellel időt takaríthatunk meg, 

ugyanakkor ezek megfelelőképpen reprezentálhatják egy adott élőhely kisrák zooplankton 

közösségét. Ezen időpontok kiválasztásakor természetesen figyelembe kell venni az adott 

élőhely jellegét, amelyhez nélkülözhetetlenek a tájékozódó vizsgálatok. Az is megemlítendő, 

hogy egyes fajokat kizárólag télen találtunk meg, a legkisebb fajgazdagság időszakában. 

Érdekes lehet tehát olyan évszakokat is vizsgálatba vonni (esetünkben a telet), amikor bár 

nem várunk nagy fajszámot, az ekkor megtalálható fajok kizárólag az adott évszakra 

korlátozott előfordulása fontossá teheti ezeket a mintavételeket is. 

 

3.5. Évek közti különbségek az asztatikus láperdőben 

A nyári kiszáradás elmaradása után a második évben mind a fajszám, mind a Shannon-

diverzitás szignifikánsan kisebb volt az első évhez képest. Az első évben megtalált 23 fajból a 

másodikban 11 egyáltalán nem került elő. A kisrákok összdenzitása nem különbözött 

szignifikánsan a két év között, amennyiben azonban levontuk a második évben domináns 

Daphnia-fajok egyedsűrűség-adatait, az első évi denzitás szignifikánsan nagyobbnak adódott 

a második évinél. 

A tartóspete-bank mennyiségi- és dominancia-viszonyai jelentősen befolyásolják az 

aktív közösség összetételét (Havel et al. 2000, Cáceres és Schwalbach 2001). Az első évben a 

nyár második felétől egészen a tél kezdetéig a Daphnia curvirostris vált dominánssá és a 

kiszáradás (és annak következményei, pl. szél általi kifújás) elmaradása miatt nagy tömegben 

az élőhelyen maradó ephippiumok jelentősen segíthették a fajt abban, hogy a második évben 

tömegessé váljon. Dominanciáját a tavaszi klorofill-csúcs is elősegíthette, hiszen a Daphnia-k 

megfelelő táplálékellátottság esetén jobb kompetitorok a kisebb fajoknál (Vanni 1986). 

Emellett bizonyos tartóspetét képző fajok (pl. Mixodiaptomus kupelwieseri, egyes Cladocera-

fajok) hiánya a második évi mintákból szintén a kiszáradás elmaradásához köthető (azaz ezek 

a tartóspeték a kiszáradás nélkül egyáltalán nem tudtak a második évben kikelni).  
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A makrogerinctelen predátorok mennyisége jelentősen különbözhet az évek között a 

vízborítással összefüggésben, és befolyásolhatja a zooplankton közösségek összetételét, 

szezonális dinamikáját (Brooks 2000, Florencio et al. 2009, Caramujo és Boavida 2010). 

Esetünkben a nyílt vízben az első évben csak nyár közepén jelentek meg a bojtosszúnyog 

(Chaoborus) lárvái, amelyek azután egészen a második évi kiszáradásig jelen voltak, 

tavasszal pedig minden addiginál nagyobb egyedsűrűségeket értek el. E ragadozó szelektív 

predációja elősegíti a nagy testméretű Cladocera-fajok dominanciáját (Lynch 1979). 

Eredményeink összhangban állnak azzal a többek által megfigyelt jelenséggel, hogy 

zooplankton esetén a biotikus tényezők (pl. a fitoplankton-csúcsok, predációs és kompetíciós 

kölcsönhatások) nagyobb szerepet játszanak a szezonális közösség-változások kialakításában, 

mint az abiotikus környezet (Sommer et al. 1986, Lampert 1997, Lampert és Sommer 2007).  

 

3.6. Napszakos mintázatok 

Mind a környezeti tényezők, mind a zooplankton esetében meglepően látványos 

vertikális mintázatokat találtunk a mindössze 60 cm mély lápszemben. A kisrák zooplankton 

túlnyomórészt a vízfelszínhez közeli vízrétegben helyezkedett el, amely a vízoszlop alján 

uralkodó rendkívül alacsony oxigénszinttel volt összefüggésben. Az a-klorofill koncentrációja 

és a fitoplankton biomassza a vízfenék felé növekedett. A mintázatok meglehetősen 

hasonlónak bizonyultak a három napszakos periódus alatt, amelyeket a nyár második felében, 

három különböző hónapban vizsgáltunk meg.  

Az oldott oxigén alacsony koncentrációjának elsődleges szerepe volt a zooplankton 

vertikális rétegzettségének kialakításában, a felszín közelében nagyobb egyedsűrűség-

értékekhez vezetve. Állatokat szinte még akkor sem találtunk az alsó rétegben, amikor (az 

augusztusi napszakos periódus során) vertikális migrációt mutattunk ki, amely főleg a D. 

curvirostris-hoz volt köthető a felső réteg táplálék-hiányának köszönhetően. Az éles oxigén-

gradiens tekintetében a vízoszlop egy hőmérsékletileg rétegzett tó metalimnionban 

megfigyelhető oxiklinjéhez hasonlított. A zoo- és fitoplankton vertikális mintázata szintén ezt 

a hasonlóságot erősíti, mivel egyes nagyobb tavakban a maximális algabiomassza a 

metalimnionban mérhető. Eredményeink alapján megállapítható, hogy igen sekély 

vízterekben is kialakulhat hosszú időn át tartó vertikális rétegzettség, amely általában csak a 

mély tavakra jellemző. 

Bár a közelmúltban a kisvizek kutatása fellendült (Oertli et al. 2009, Boix et al. 2012), 

a hasonló lápszemek planktonikus közösségeiről még mindig hiányosak az ismereteink. Mivel 
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ezen élőhelyek vize általában oxigénben szegény, az általunk kimutatott látványos és konstans 

vertikális mikrorétegzettség (mind a környezeti változók, mind a plankton esetében) általános 

lehet a lápos élőhelyeken, vagy akár más hasonlóan produktív kisvizekben is. A mikroskálájú 

mintázatok vizsgálatának tehát fontos szerepe lehet az ilyen élőhelyek monitorozásában, és 

jelentősen hozzájárulhatnak a kisvizek ökológiájáról alkotott ismereteinkhez is. 
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