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KIVONAT: Faunisztikai vizsgálatot végeztünk a Bódva folyón, majd 
összehasonlítottuk a mintavételi helyeket azok kérészfaunája alapján. A 
vizsgálat során 21 kérész, 4 álkérész, és 2 felemáslábú rák fajt mutattunk ki. A 
mintavételi helyek összehasonlítása alapján a Bódva folyó magyarországi 
szakasza egy ritron jelleget mutató, az országhatártól Perkupa környékéig tartó 
felsı szakaszra, és egy ritron-potamon jellegő alsó szakaszra osztható. 

 
ABSTRACT: A faunistical investigation was made on the river Bódva. We 
found 21 mayfly-, 4 stonefly-, and 2 gammarid shrimp species. The sample 
sites at were categorised according to the species found there, and according 
to its biocoenotic valences either. The whole river proved to have a rithron-
epipotamon character. 
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Bevezetı 
 

Hegyvidéki kisvízfolyásaink kutatása háttérbe szorul nagyobb folyóink, 
állóvizeink vizsgálata mögött. Ugyanakkor bizonyos makroszkópikus gerinctelen 
taxonok esetében épp a hegyvidékeken található vízfolyásainkban várható a 
legnagyobb diverzitás. A Bódva egyike azon hegyvidéki folyóinknak, ahol kérész-
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faunisztikai szempontból egészen az utóbbi idıkig (KOVÁCS és mtsai, 1999, 2003; 
KOVÁCS 2005a, b) jelentısebb felmérés nem történt.  

Jelen munkánk során, a Bódva folyó különbözı szakaszain tanulmányoztuk a 
kérész (Ephemeroptera) fauna összetételét. Meghatároztuk továbbá a mintavétel 
során győjtött álkérészeket (Plecoptera), és felemáslábú rákokat (Amphipoda) is. A 
vizsgálat során a mintavételi helyeket összehasonlítottuk kérész-fajkészletük 
alapján, és megadtuk a szakaszjelleg-besorolásukat az ott kimutatott kérészek 
szakaszjelleg-indikációs indexei alapján. 
 
 
Anyag és módszer 
 

Az országhatártól a Sajóba torkollásig, Hídvégardó, Perkupa, 
Büdöskútpuszta, Edelény, Borsodszirák települések határában, összesen öt 
mintavételi helyet jelöltünk ki. A mintavételt a növényzet közül 250 mikrométer 
szembıségő kézihálóval, az aljzatról „kick and sweep” módszerrel végeztük. Ezt 
kiegészítendı a nagyobb kövekrıl, vízbe lógó faágak felszínérıl kézi egyeléssel 
győjtöttünk állatokat. Kvalitatív mintavételt végeztünk, a mintavételi helyeken 
elkülöníthetı összes élıhely típusról. Mintavétel három idıpontban, a tavaszi és az 
ıszi idıszakban, 2004. október 23-án, 2005. május 7-én, és 2005. október 15-én 
történt. A begyőjtött állatokat 70%-os etil-alkoholban tartósítottuk a feldolgozásig. A 
határozást fény-, és sztereo mikroszkópokkal végeztük. A határozás BAUERNFEIND 
és HUMPESCH (2001), HAYBACH (1999), PÖCKL, (1988), ANDRIKOVICS és MURÁNYI 
(2002), ZWICK (2004), RAUSER (1980), AUBERT (1959) határozói segítségével történt. 

A talált fajok jelenlét-hiánya alapján összehasonlítottuk az egyes mintavételi 
helyeket. Az egyes mintavételi helyek jellemzését, csoportosítását a szakaszjelleg 
indikációs indexekkel (MOOG, 2002) is elvégeztük A szakaszjelleg indikáció elve, 
hogy a vízi szervezetek eltérı mértékben preferálják a különbözı típusú 
folyószakaszokat. Ennek következtében megadható az élılények megtalálási 
valószínősége (ún. longitudinális indexek) a különbözı típusú folyószakaszokon. 
Ezen megtalálási valószínőségek segítségével a fajkészlet ismeretében megadható, 
hogy egy adott folyóvízi élıhelynek milyen szakaszjelleg tulajdonítható. A 
szakaszjelleg indikációs jellemzést a fajkészlet alapján BAUERNFEID és mtsai, (2002) 
munkája segítségével végeztük. A mintavételi helyeket a szakaszjelleg indikációs 
indexek alapján is összehasonlítottuk.  

A statisztikai kiértékelés SPSS 11.5 statisztikai programcsomaggal történt. A 
fajkészlet alapján történı összehasonlítást Rogers-Tanimoto távolságfüggvény, a 
longitudinális indexek alapján történı összehasonlítást euklideszi távolság alapján 
végeztük. 
 
 
Eredmények  
 

A begyőjtött állatok meghatározásával 21 kérész (1. táblázat), 4 álkérész, és 
2 bolharák (2. táblázat) fajt sikerült azonosítani. A Bódvából eddig leírt 22 
kérészfajból 18-at találtunk meg, és további három fajt sikerült kimutatnunk, 
melyekrıl nincsenek irodalmi adatok a Bódvával kapcsolatban. Ezek, a Siphlonurus 
aestivalis (Eaton, 1903), a Ecdyonurus starmachi Sowa, 1971, és az Epeorus 
assimilis (Eaton, 1871) voltak. Ezekkel a Bódvából ismert kérészfajok száma 25-re 
nıtt. 
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1. táblázat. A Bódvából meghatározott kérész taxonok (Ephemeroptera). 
 
 
Élıhely összehasonlítás és szakaszjelleg indikáció 

A folyószakaszok összehasonlítását csak a legnagyobb fajszámú 
kérészlárvák alapján végeztük el. A fajkészlet alapján a folyó magyarországi 
szakaszát két részre tudtuk tagolni (1. ábra). Ugyanezt az eredményt kaptuk a 
szakaszjelleg indikációs indexek alapján történt összehasonlítás során is (2. ábra). 
Mindkét módszer alapján a Hídvégardói és a Perkupai mintavételi hely tartozik egy 
csoportba, és a Büdöskútpusztai, a Borsodsziráki és az Edelényi mintavételi hely 
alkot egy másik csoportot. 
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2. táblázat. Az álkérész (Plecoptera) és felemáslábú rák (Amphipoda) taxonok 
a különbözı mintavételi helyeken. 

 
 
 

 
 

1. ábra. A mintavételi helyek csoportosítása hierarchikus klasszifikációval a 
talált kérész-taxonok jelenlét-hiánya alapján, Rogers-Tanimoto 
távolságfüggvény segítségével teljes lánc módszerrel. 

 
 
 

 
 

2. ábra. A mintavételi helyek csoportosítása hierarchikus klasszifikációval a 
talált kérészfajok szakaszjelleg indikációs indexei alapján euklideszi-távolság 
számítása segítségével teljes lánc módszerrel. 

 



 173 

A kérészfajok folyószakasz-preferenciája alapján megállapítható, hogy a felsı 
két mintavételi hely fajkészlete ritron jelleget tükröz, míg az alsóbb szakaszon ritron-
potamon átmenet mutatkozik. A szakaszjelleg indikációt jelenlét-hiány alapján 
vizsgáltuk. Megállapítható, hogy a folyón lefelé haladva szabályosan csökken a 
ritronhoz kötıdı fajok aránya, a dominanciát fokozatosan a potamális és litorális 
taxonok veszik át. A klaszter analizis során elkülönített felsı két mintavételi hely 
(Hídvégardó, Perkupa) esetében a ritron jelleg jóval nagyobb, mint 50%-ot tesz ki. 
Ez, Büdöskútpuszta mellett már alig haladja meg az 50%-ot, és a lejjebb 
elhelyezkedı további két mintavételi hely esetében pedig jóval alatta marad. Már 
Büdöskútpuszta, és Edelény mellett megjelennek a litorális elemek, de ezek aránya 
Borsodszirák esetében válik jelentıssé (3. ábra). 
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3. ábra. Szakaszjelleg-indikáció jelenlét-hiány alapján, az öt mintavételi helyen. 
 

 
Összefoglalás 
 

Munkánk során a Bódva folyón végeztünk faunisztikai vizsgálatot. A 
határozás során 21 kérész, 4 álkérész és 2 felemáslábú rák fajt sikerült kimutatnunk. 
Ezek közül három kérészfajt (Epeorus assimilis (Eaton, 1871), Ecdyonurus 
starmachi Sowa, 1971, Siphlonurus aestivalis (Eaton, 1903)) eddig még nem 
említettek a Bódvából. 

Elvégeztük a mintavételi helyek jellemzését szakaszjellegük alapján. Ennek 
során megállapítható, hogy a folyó Hídvégardói és Perkupai szakasza a kérész 
fajkészlet alapján ritron jelleget mutat, elsısorban meta-, és hiporitron fajkészlettel. 
A többi három mintavételi hely (Büdöskútpuszta, Edelény, Borsodszirák) ritron-
potamon jelleggel bír, epipotamon dominanciával. 

Mindent összevetve a Bódva magyarországi szakaszán egy ritron-
epipotamon átmeneti jelleget figyelhetünk meg. Igen értékes vízi makroszkópikus 
gerinctelen közössége miatt indokolt lenne további vizsgálata mind magának a 
folyónak, mind pedig a bele torkolló patakoknak, kisseb vízfolyásoknak. Már pusztán 
faunisztikai szempontból is hasznos lehet ennek a kevéssé bolygatott, és az ilyen 
szempontból kevésbé felderített területnek az alaposabb vizsgálata. 
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