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A Jegricska vízfolyás a Duna–Tisza–Duna (DTD) vízrendszer Alapcsatornahálózatának a 

része. Vízgyűjtő területe a Pannon-medence déli részén helyezkedik el, Közép-Bácskában, a 

Duna és a Ferenc-csatorna közötti löszteraszon. A vízgyűjtő terület hossza mintegy 100 km, 

átlagos szélessége mintegy 14 km, összterülete 144.200 ha. Verbász (Vrbas), Palánka (Bačka 

Palanka), Temerin és Zsablya (Žabalj) községek (járások) területére terjed ki. A Jegricska 

természetes folyásának  az Újvidék- Torzsa (Novi Sad - Savino Selo) csatorna általi átvágása 

után és e vízfolyásnak a DTD Alapcsatornahálózatába való csatlakozásával módosult a 

természetes vízrendszer, a vízgyűjtő terület pedig körülbelül  60.000 ha-ra csökkent. A vízfolyás 

medre az úriszentiváni (Despotovo) gáttól a Tiszába való beömlésig terjed, a folyó hossza pedig 

mintegy 65 km. Három medencére osztható:  

  felső medence: az úriszentiváni gáttól (fkm 64+150 szakasz) az ókéri (Zmajevo) 

bukógátig (fkm 47+700). A meder rendezett, csatornázott, 24 m3/s áramlásra tervezett; 

Az úriszentiváni  gáton át 15 m3/s kapacitással engedhető be a víz az Újvidék-Torzsa 

csatornából a Jegricskába.  

  középső medence: az ókéri bukógáttól a Zsablya II gátig (fkm 15+000). A fkm 30+000  

szakaszig csatornázott a meder, ám a meder alsó szakasza nem rendezett.  

 alsó medence: a Zsablya II gáttól a Tiszába való beömlésig (a Tisza 37 fkm szakaszánál), 

vagyis a zsablyai szivattyútelepig. A torkolatnál levő töltések és gátak megakadályozzák 

a nagy tiszai vizek betörését. Ha magas a Tisza vízállása, akkor a Jegricskából 

kiszivattyúzzák a vizet. A szivattyútelep kapacitása 16 m3/s (2 x 8 m3/s).   

  

Amellett, hogy a Jegricska medre begyűjti és elvezeti a vízgyűjtő területe vízfeleslegét, a 

vizeit ipari célokra, öntözésre, halászatra és sporthorgászatra, rekreációs célokra stb. használják. 

Az Alapszakasz csatornáinak többségével szemben ezt a vízfolyás nem  használhatják nagyobb 

hajók.  

A felszíni és felszín alatti víztestek létesítéséről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 96/2010) szerint a Jegricska jelentősen megváltozott víztest (5. típus). 

A Jegricska jelentős természeti kincsnek számít, harmadfokú Természeti Park. A 

Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Osztálya szerint a Jegricska az V. védettségi szinthez 

tartozik -  Védett szárazföldi terület (fenntartott ökoszisztémák térsége). 

 2018. májusa és júliusa között befejeződött a Jegricska vízfolyás hidrobiológiai, 

ichtiológiai és kémiai kivizsgálásának (iszapkotrás előtti) I. szakasza a Környezetbarát 

vízgazdálkodás extrém időjárási körülmények között a határ menti területeken - 

HUSRB/1602/11/0010 („Ecofriendly water managment against extreme weather conditions in 

the cross-border area, HUSRB/1602/11/0010“) – nemzetközi projekt keretében.  

A terepi munka 5 helyszínen folyt: (1. táblázat, 1. ábra) Temerin és Ókér között.  

   



 

 

 1. táblázat A mintavételi helyszínek GPS koordinátái 

 

Sorszám GPS koordináták 

1 N 45°27'59.20" E19°54'38.58" 

2 N45°27'22.51" E 19°51'14.83" 

3 N45°27'17.66" E19°48'40.08" 

4 N45°26'59.98" E19°43'36.03" 

5 N45°27'2.88" E19°42'13.61" 

 

 

 

1. ábra A mintavételi helyszínek GPS koordinátái 

 

Kutatási módszerek és eredmények  

 

Fizikai- kémiai paraméterek 

 

 Az alapvető fizikai- kémiai paraméterek közül meghatároztuk a: feloldott oxigén 

mennyiségét, a víz oxigéntelítettségét – szaturáció és a hőmérsékletet oximéterrel. A biológiai 

oxigénigényt-BOI5, a kémiai oxigénigényt (KOI), a szerves széntartalmat - TOC, az 

összes szuszpendált szilárd anyag koncentrációját –TSS, a szurfaktánsokat -SUR és a nitrátokat 

UV spektrofotométerrel - Secomam Pastel-UV portable mérjük. Az elektromos vezetőképességet 



konduktométerrel, a a pH-értéket pedig Eutech Instruments pH tester 11 terepi pH-mérővel, az 

átlátszóságot és az áttetszőséget viszont Secchi-koronggal mérjük.   

Az elvégzett fizikai-kémiai kutatások alapján mérsékelt eutrofizációs folyamat figyelhető 

meg a Jegricska vízfolyásban. A kémiai és biológiai oxigénigény mért értékei kissé 

megnövekedtek, ami szerves anyag vízben való mérsékelt jelenlétét jelzi (2. táblázat). A feloldott 

oxigén mért mennyisége a maximális 2,67 mg / l és  a minimális 0,16 mg / l között változott, ami 

a vízoszlopban és az üledékben bekövetkezett, negatív biológiai és biokémiai folyamatokat jelzi. 

Ha ez a tendencia folytatódik,  jelentős változásokra számíthatunk a hidro-ökoszisztéma élő 

közösségeinek struktúrájában. 

 

 

 

2. táblázat Fizikai- kémiai paraméterek a Jegricska vízfolyásban 

paraméter/
helyszín I II III IV V 

T (°C) 17.2 17 22.2 22.1 22.2 

O2 (mg l-1) 1.17 0.21 0.16 2.67 1.99 

O2 (%) 14.4 2.3 1.8 38.6 21.8 

pH 7.6 7.56 7.43 7.28 7.55 

CON (µS m-1) 926 856 571 582 575 

TSS (mg l-1) 13.8 13 7.7 13.7 16.8 

TOC (mg l-1) 6.2 6.4 3.5 3.5 3.7 

NO3
- (mg l-1) <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.7 

SUR (mg l-1) 1.7 2 1 1.1 0.9 

COD (mg l-1) 17.6 17.8 9.8 10 10.8 

BOD (mg l-1) 9 9.3 5 5 5.3 

Átlátszóság (cm) 115 137 98 41 36 

Áttetszőség (cm) 140 157 a fenékig 46 44 

 

 
Makrozoobentosz 

 

A mintavétel kézi hálóval és 225cm2  markolófelületű Van-Veen talajmintavevő kanállal 

történt. A mintákat az Újvidéki Egyetem Biológiai És Ökológiai Intézetének hidrobiológiai 

laboratóriumába szállítottuk, kézi hűtőben, 1-3C hőmérsékleten.  Az anyag osztályozását 

szitaanalízissel végeztük, 500 m-es és 150 m-es lyukméretű szitával. A biológiai anyag 

meghatározása hagyományos kulcsok használatával történt a megfelelő organizmus-csoportok 

vonatkozásában (Hrabe, 1979; Kerovec, 1983; Macan, 1956; Pennak, 1979). A feldolgozott 

anyag rögzítéséhez 70%-os etanolt használtunk. 

 



 

 2. ábra (Van-Veen mintavevő) 

A fauna gyűjtéséhez 2018. áprilisa és májusa folyamán öt helyszínen történt mintavétel 

fauna a Jegricska vízfolyáson (a koordinátákat a fenti táblázat tartalmazza). A mintavétel 225cm2  

markolófelületű Van-Veen talajmintavevő kanállal (2. ábra) történt. A mintákat az Újvidéki 

Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara Biológiai És Ökológiai Intézetének 

hidrobiológiai laboratóriumába szállítottuk. Ott szabványos módszerekkel dolgoztuk fel a 

mintákat 

A Jegricska vízfolyás üledékének elemzése a vízi gerinctelenek 6 csoportját mutatta ki  

(Oligochaetae, Hirudinea, Isopoda, Ephemeroptera, Odonata i Diptera). Az egyedek számát 

négyzetméterenkénti átlagban mutattuk ki. A fenék faunájában az  Oligochaeta csoport dominál. 

Legnagyobb számban az I. helyszínen, legkisebb számban a III. helyszínen találhatóak.  A 

taxonómiai elemzést faji szintig csupán egyes gerinctelen csoportok esetében végeztük el.  A 

többi makroszkópikus gerinctelen csoport esetében a juvenilis stádium miatt lehetetlen volt 

elvégezni.  Az Oligochaeta renden belül összesen nyolc taxont állapítottunk meg, két családból. 

Valamennyi megfigyelt taxon a víz fokozott szerves terhelésére utal. Az eredményeket a 3. 

táblázat tartalmazza.   

 

3. táblázat A vízi makroszkópikus gerinctelenek minőségi és mennyiségi összetétele a Jegricska 

folyóban  

Csoportok/Helyszín I II III IV V 

Oligochaetae      

  Fam:Tubificidae      

Limnodrilus hoffmeisteri 39   117  

Limnodrilus claparedeanus  39  665  

Limnodrilus sp. 78 78 274 547 587 

Tubifex tubifex 1720 469  274 117 

Potamotrix hammoniensis  78  78 117 

  Fam. Naididae      

Nais elinguis  39    

Nais variabilis     39 



Stylaria lacustris 39     

Ophidonais serpentina 626     

Hirudinea      

Helobdella stagnalis 39     

Isopoda      

Asellus aquaticus 430     

Ephemeroptera      

  Fam. Caenidae      

Caenis robusta 156     

Odonata     39 

Diptera      

  Fam.Ceratopogonidae      

Bezzia sp. 39  508 78  

  Fam. Culicidae 78     

  Fam. Chironomidae 978 156 156 235 508 

Összesen 4222 859 938 1994 1407 

 

 

Epifita makroszkópikus gerinctelenek  

Kutatási módszerek  

Az epifita makroszkópikus gerinctelenek felszíni vizekben szabad szemmel láthatóak 

(nagyobbak mint  0.5 mm) és életciklusuk részében vagy egészében a felszínen és a vízi 

növények környékén élnek. A makroszkópikus gerinctelenek bentosz életközösségeinek más 

képviselőivel együtt képezik a vízi makroszkópikus gerinctelenek bioindikátor csoportját, amely 

az EU Víz Keretirányelv értelmében kötelező biológiai elemet jelent a víztestek ökológiai 

állapotának megállapításakor.    

Kutatási módszerek  

2018 májusában és júniusában végeztük el az epifita makroszkópikus gerinctelenek terepi 

kutatásait a Jegricska vízfolyáson, összesen öt helyszínen. Az epifita makroszkópikus 

gerinctelenek mintáit a helyszínen vételeztük, méghozzá a felszínen levő és az alámerülő 

növényzet domináns képviselőiről – kvalitatív módszerrel. A mintavételezésre kézi hálót 

használtunk, melynek vízszintes nyíása 25 cm, a szita lyukmérete pedig 250 μm. A hálót - egy 

úszó tárgyról - általában végighúztuk a a makrofita vegetáción. A háló tartalmát azonnal 

áteresztettük a szabványos 250 μm-es lyukméretű szitán, a szitán maradt anyagot pedig műanyag 

flakonokba csomagoltuk és 70%-os etanollal rögzítettük.  A Biológiai és Ökológiai Intézet 

hidrobiológiai laboratóriumában az epifita makroszkópikus gerincteleneket leválasztottuk a 

detrituszról és 96%-os etanollal rögzítettük. Ezt követően Motic SMZ168 sztereomikroszkóppal 

(maximális nagyítás 50x) azonosítottuk azokat.  

Az elsődleges elemzés céljaira három helyszínről (az 1-es, 3-as és 5-ös sorszámú) választottunk 

almintákat és a taxonómiai elemzést a családi szintig végeztük el, a determinációs kulcsok 

segítségével.  



Az elsődleges elemzés eredményeit a családok felsorolásával mutattuk ki, azzal, hogy 

kommentáltuk az egyes családok részvételi arányát.  

Eredmények 

Az epifita makroszkópikus gerinctelenek faunájának elsődleges elemzése megállapította, hogy a 

három kiválasztott helyszínen összesen 19 család és 12 magasabb rendű taxonómiai  csoport van 

jelen. A legerőteljesebb diverzitást az ötödik helyszínen jegyeztük, ahol a vizsgált időszakban 13 

család volt jelen. Az epifita faunában – az arányok tekintetében – a Caenidae (Insecta, 

Ephemeroptera) és a Chironomidae (Insecta, Diptera) családok lárvái domináltak.  

4. táblázat Az epifita makroszkópikus gerinctelenek kvalitatív összetétele a Jegricska 

vízfolyásban   

Csoportok/Helyszín I III V 

Aranea +   

Coleoptera    

  Fam. Haliplidae +  + 

  Fam. Dytiscidae   + 

Diptera    

  Fam. Ceratopogonidae +   

  Fam. Chironomidae + + + 

  Fam. Stratiomyiidae +   

Ephemeroptera    

  Fam. Baetidae + + + 

  Fam. Caenidae  + + 

Gastropoda    

  Fam. Bithyniidae  + + 

  Fam. Lymnaeidae   + 

  Fam. Planorbidae +   

Hydracarina   + 

Heteroptera    

  Fam. Corixidae   + 

  Fam. Pleidae   + 

..Fam. Naucoridae +  + 

Hirudinea    

  Fam. Erpobdellidae +   

  Fam. Glossiphoniidae  +  

Isopoda    

  Fam. Asellidae +   

Mysidacea    

  Fam. Mysidae   + 

Odonata    

  Fam. Coenagrionidae  + + 

Oligochaeta    

  Fam. Naididae  + + 

 



 

A fitoplankton közösség kvalitatív elemzése céljából 20 l vizet szűrtünk át 22 µm-es 

szembőségű planktonhálón (3. ábra).  Integrált mintavevőt használtunk és kompozit mintát 

vettünk a vízoszlop felszínétől 1m mélységig. A mintákat üvegpalackokban tároltuk, Lugol-

oldattal rögzítettük a helyszínen, majd elszálítottuk az Újvidéki Egyetem Természettudományi-

Matematikai Kara Biológiai és Ökológiai Intézet hidrobiológiai laboratóriumába, ahol 

elvégeztük az elemzést. A fitoplankton kvalitatív elemzését a SRPS EN 15204 szabvány által 

javasolt módzserrel végeztük el. Meghatároztuk a sejtszámot, kivéve a cenobiák esetében, ahol 

nem az egyes sejteket számoltuk, hanem az egész cenobiákat.  

 

 
3. ábra Kvalitatív fitoplankton-mintavétel a Jegricskán  

 

A Jegricska vízfolyásban található fitoplankton közösség elemzéséhez szükséges 

mintavétel öt helyszínen történt. Az 1-es és 2-es sorszámú helyszínen 2018.04.18-án, a 3-as és 4-

es sorszámúakon 2018.05.21-én, az 5-ös sorszámún pedig 2018.05.22-én.  

Az előzetes jelentés az 1., a 3. és az 5. helyszínen begyűjtött anyag feldolgozása után 

készült.  

Az 1. helyszínen a megállapított összesített sejtszám (abundancia) 2298 sejt/ml. Ezen a 

helyszínen a fitoplankton közösség 7 törzshöz tartozó képviselőit találtuk. Arányait tekintve a 

Cyanobacteria törzs dominál 38%-os részesedéssel, majd a Bacillariophyta törzs 33%-os és a 

Chlorophyta 26%-os részesedéssel (4. ábra). 

 



 

4. ábra Az egyes törzsek részaránya a fitoplankton közösségben a Jegricska vízfolyás vizsgált 

helyszínein   

A 3. helyszínen jegyeztük a fitoplankton közösség legkevesebb képviselőjét. Ezen a 

helyszínen az abundancia csupán 374 sejt/ml.  

A kvalitatív elemzés 8 törzs képviselőit mutatta ki. Ezen a helyszínen arányait tekintve a 

Cyanobacteria dominál 36%-os részesedéssel, következik a Chlorophyta 27%-kal, a 

Bacillariophyta 18%-kal és a Chrysophyta 15%-kal (4. ábra).  

Az 5. helyszínen a megállapított  sejtszám (abundancia) 1362 sejt/ml. A helyszínen talált 

8 törzs közül a fitoplankton közösségen belüli részarányát tekintve a Chlorophyta dominál 35%-

os részesedéssel, következik a Bacillariophyta 32%-kal, a Cyanobacteria 20%-kal és a 

Chrysophyta 10%-kal (4. ábra). 

 

A klorofill-a detekciója 

 

Standard amerikai spektrofotometriás módszer (APHA, 1995) 

1. Vízmintavétel 500-1000 ml-es steril palackokba  

2. Meghatározott térfogatú vízminta átszűrése 0,45 µm porozitású nitrocellulóz szűrőkön  

3. A szűrő és az algasejtek tárolása tiszta kémcsőben -20 °C-on a további elemzésekig 

Pigment extrakciója (klorofill a) 90%-os acetonnal (10 ml)  

4. Extrakció sötétben 4 °C-on 24 órán át 

5. A minta centrifugálása 15 percen át 3000-es fordulatszámon a sejtmaradványok 

leválasztása céljából   

6. Szupernatánsok eltávolítása és  spektrofotometriás elemzés   

7. Abszorbancia leolvasása =664 nm-en, =665 nm-en, =750nm-en 

8. Klorofill-koncentráció kiszámolása a következő képlet alapján:  

 

I.helyszín 

III. helyszín 

V. helyszín 

 

helyszín 

sejt/ml 



Klorofill-a (mg/m3) = (26,7x((OD664-OD750)előtte –(OD665-OD750)utána)xV1 

     V2xL  

 

V1= az extrakt térfogata (l) 

V2= az átszűrt minta térfogata (m3) 

L= a küvetta szélessége (cm) 

664= a minta optikai sűrűsége savanyítás előtt  

665= a minta optikai sűrűsége savanyítás után 

750= optikai sűrűsg homályosodáskor  

26,7= az abszorbancia korrekciója  

Vakpróbaként 90%-os acetont használtunk. 

 

A kapott értékek alapján határozzuk meg a vizsgált víz trofitás-értékét a vonatkozó kategorizáció  

alapján.  
 

5. táblázat A vízi ökoszisztémák trofitási eredményei (2018 májusa) 

Helyszín Klorofill-koncentráció 

(mg/m3) 

Kategorizáció - Felföldy 1980 

– trofitás-érték 

Jegricska-3 10,15 4 - mezotrofikus 

Jegricska  4 3,56 3- oligo-mezotrofikus 

Jegricska 5. 10,68 4 - mezotrofikus 

 

Mezotrofikus értéket 2 helyszínen állapítottunk meg (Jegricska-Szőreg i Jegricska-Ókér). A 

helyszínek többsége (4) mezotrofikus, a 4. Számú helyszín vize viszont oligo-mezotrofikus 

típusú (5. táblázat).   

 

Mikrobiológia 

A mikrobiológiai elemzésekhez a vízmintákat az ISO 19458:2006 Water quality -- 

Sampling for microbiological analysis szabvánnyal összhangban vételezzük. A fő célkitűzések a 

következők: a könnyen alkalmazható biológiailag lebomló szerves anyagok vízterhelésének 

elemzése a heterotróf baktériumok száma alapján, a víz mikrobiológiai minőségének értékelése 

egészségügyi szempontból a koliformok száma alapján. 



A vízmintákat steril 250 cm3 –es palackokkal gyűjtöttük be, 2-3 cm mélységről. A 

mintákat +4oC-on szállítottuk a laboratóriumba és 16 órán belül fel is dolgoztuk azokat. Az 

egyes fiziológiai baktériumcsoportok számának meghatározásához tenyésztési módszereket 

használunk  szilárd tápanyagokon. A coliformok kimutatására Chromocoult coliform agar 

(Merck, Darmstadt, Németország) lemezes tenyésztési technikát alkalmazunk szilárd 

tápanyagon. Az inkubációs hőmérséklet 37 ± 0,5 ° C és az inkubációs idő 48 óra. A heterotróf 

baktériumok detektálásához agaragar táptalajt alkalmazó lemezes tenyésztési technikát 

alkalmazunk szilárd, nem szelektív táptalajon (Torlak, Belgrád).  

 

 

5. ábra (coliform baktériumok) 

 

 Helyszín A heterotrof 

baktériumok 

száma  

(CFU/ml) 

vízminőség 

(Kohl, 

1975) 

fakultatív 

oligotrof 

baktériumok 

száma (CFU/ml) 

Index 

FO/H 

Öntisztítási 

képesség  

A coliform 

baktériumok 

száma  

 (CFU/ml) 

A fekális 

coliform 

baktériumok 

száma  

 (CFU/ml) 

vízminőség 

(Kavka, 1994) 

1 Temerin a 

hídnál 

3660 II 3500 0,96 gyenge 65 0 Nem szennyezett 

2 Temerin a 

távvezetéknél 

3650 II 3960 1,09 kielégítő 20 0 Nem szennyezett 

3 Jegricska 

Szőreg 

1830 II 6750 3,69 kielégítő 820 10 Mérsékelten 

szennyezett 

4 Jegricska Ókér 1500 II 8850 5,9 kielégítő 585 195 Igen szennyezett 

5 Jegricska Ókér 

a bukógát előtt  

11250 II-III 21900 1,95 kielégítő 1052 225 Erősen 

szennyezett 

6. táblázat A mikrobiológiai elemzés eredményei (az egyes baktérium csoportok száma és 

kategorizációja)   

 

Az össz heterotrófok száma alapján megállapítható, hogy a vizsgált víz mikrobiológiai minősége 

elfogadható, gyengén szennyezett, vagyis, hogy a II. osztályba sorolható és hogy a szervesanyag-

terheltsége alacsony.  A Jegricska - Ókér a bukógát előtti helyszínen a víz a szervesanyag-



terheltsége magasabb, amire az össz heterotróf baktériumok száma utal (II-III osztály). Ám a 

fakultatív oligotrófok alacsony száma és az FO/H index az 1. helyszín esetében arra utalnak, 

hogy gyengébb az öntisztítási képesség, miközben a többi helyszínen az FO/H ( >1) index az 

adott vízi ökoszisztéma kielégítő öntisztítási képességét bizonyítja.  

A vízmintában (alacsony számú) coliform baktérium jelenlétét jegyeztük (5. ábra). Fekális 

coliform baktériumokat nem detektáltunk az 1. és 2. helyszínen, ami arra utal, hogy ott a vizet 

nem szennyezik fekális eredetű anyagok, ám a szőregi, ókéri és az ókéri bukógátnál levő 

helyszínen általános colifom és fekális coliform baktériumokat is detektáltunk, ami arra utal, 

hogy a vizet fekális eredetű anyagok is szennyezik (6. táblázat). 

 

Vízi makrofitonok  

 

A vizsgált területet feltérképeztük és részekre osztottuk. Mindegyikben felírtuk a jelen 

levő vízi makrofitonokat és felbecsültük a számukat, leíró ötfokozatú skála szerint (1-ritka, 2-

sporadikus, 3-gyakori, 4-nagyon gyakori, 5-tömeges). Az alkalmazott metodika összhangban áll 

az EN 14184 2013 CEN szabvánnyal.  

A vízi makrofitonok olyan növények, amelyek vízi környezetben élnek és szabad 

szemmel láthatóak. Taxonómiai értelemben a makrofitonok egy változatos csoport, amely 

magában foglalja az összes vízi vaszkuláris növényt, mohát, csillárkamoszatot és bizonyos 

esetekben makroszkopikus algákat. 

Az  életformát és a víztestben elfoglalt pozíciót tekintve, a makrofitonokat hidrofitákra 

(szűk értelemben vett vízi növények) és helofitákra (víz felszínén úszók (emerz) és kétéltűek, 

amelyek a hidrofiták és a száraazföldi növények közötti  átmeneti formák) osztják. A hidrofiták 

közé tartoznak az alámerülő (szubmerz) és a flotáns (úszó) növények, amelyeket tovább lehet 

bontani gyökeret eresztő és a fenék szubsztráthoz nem kapcsolódó morfoökológiai 

növénytípusokra. 

Elsődleges termelőként a makrofitonok a vízi ökoszisztémák fontos elemei. A vízi 

ökoszisztémák működésében betöltött szerepük kifejezésre jut a periphyton, a plankton és a 

gerinctelenek és gerincesek más csoportjainak élőhelyeinek és menedékeinek biztosításában, 

valamint az ilyen ökoszisztémák biokémiai folyamataiban. 

A makrofitonok szerepét a monitoringban az európai és a nemzeti irányelvek (pl. Council 

Directive establishing a framework for community action in the field of water policy - Water 

Framework Directive "WFD", 2000/60/EC; Urban Waste Water Treatment Directive, 

91/271/EEC; Nitrates Directive, 91/676/EEC ...) is felismerik. Az EU Víz Keretirányelv (WFD, 

Directive 2000/60/EC) alkalmazása a víztestek "jó ökológiai állapotának" elérésére törekszik az 

Unió területén, és olyan integratív mutatókat igényel, amelyek mind fizikai, mind kémiai 

tényezőkre reagálnak és információt szolgáltatnak a hidromorfológiai viszonyokról, valamint az 

antropogén nyomások intenzitásáról. Tekintettel arra, hogy a makrofitonok növekedése és 

elterjedése a válasz mindezen tényezőkre, fontos indikátor szervezetekről beszélünk. 

A makrofitonok alkalmazása a felszíni vizek ökológiai minőségének indikátoraként azon 

a tényen alapul, hogy bizonyos fajok és fajcsoportok a felszíni vizek meghatározott típusainak 

indikátorai, és hogy az antropogén hatások negatív hatást gyakorolnak a közösségek 

összetételére és szerkezetére. 



  

A vízi élőhelyek bizonyos típusaiban nem fordulnak elő makrofitonok, ami nem az antropogén 

nyomások, hanem az ilyen élőhelyek jellegzetes jellemzőinek (specifikus geológia és szubsztrát, 

mélység, áramlási sebesség, zavarosság stb.) a következménye. 

 



 

 

A makrofita vegetáció tanulmányozását a Jegricska vízfolyás kilenc szakaszán (6. ábra), 2018. 

június 18-án és 19-én végeztük el. A kutatás célja a vízi makrofita vegetáció állapotának 

meghatározása volt az iszapkotrás előtt. Az egyes szakaszok kezdő és záró koordinátáit GPS-

készülék segítségével határoztuk meg (7. táblázat). A projektfeladat által meghatározott 1., 2., 3. 

és 4. pont az 1.,2.,3, és 4. szakasz határai - áramlási irányban. A kutatás az EN14184 

szabvánnyal összhangban történt. A flotáns és szubmerz makrofiták, és a vízben talált emerz 

fajták esetében minden szakaszon  ötfokozatú skálán becsültük fel az abundanciát (Kohler, 

1978): 1-ritka, 2-sporadikus, 3-gyakori, 4-nagyon gyakori, 5-tömeges.  Az abudancia becslését a 

bal és a jobb oldalon külön-külön végeztük, majd meghatározzuk az egész szakasz átlagos 

gyakoriságát. Minden szakaszon a következő diverzitási paramétereket határoztuk meg: a fajok 

száma (S), a Shannon-féle diverzitás index (H') és a Pielou-féle egyenletesség (J'), kifejezve az 

összértéküket, valamint külön-külön az értékekekt a szubmerz, a flotáns és az emerz vegetáció 

esetében. A fajokat szabványos meghatározó kulcsokkal azonosították, és a nómenklatúra 

megfelel az elfogadott elnevezéseknek a http://www.theplantlist.org/ szerint. Az összegyűjtött 

növényi anyagot herbáriumba gyűjtöttük és/vagy etanololdatban tartósítottuk, és beiktattuk a 

Biológiai És Ökológiai Intézet herbáriumának vízi gyűjteményébe (BUNS).   

 

7. táblázat A vízfolyás kivizsgált szakaszai az áramlási irányban kijelölt határpontok koordinátáival  

 

GPS koordináták 

Szakaszok: N E 

4a 45°27'03,7'' 19°42'16,3'' 

4 45°26'57,8'' 19°43'08,8'' 

3f 45°26'59,8'' 19°43'33,7'' 

3e 45°27'28,4'' 19°44'03,6'' 

3d 45°27'36,6'' 19°45'03,2'' 

3c 45°27'07,7'' 19°46'00,1'' 

3b 45°27'26,8'' 19°46'40,1'' 

3a 45°27'18,6'' 19°48'35,5'' 

3 45°27'18,2'' 19°48'41,9'' 

2a 45°27'33,5'' 19°52'39,9'' 

2 45°27'22,8'' 19°53'11,4'' 

1 45°27'58,8'' 19°54'36,8'' 

 

 



 

6. ábra A Jegricska vízfolyás kivizsgált szakaszai 

 

 Összesen 30 fajt észleltünk, ebből 11 szubmerz, hét flotáns és 12 emerz. (8. táblázat).  

Egy csillárkamoszatot (Charophyta) - Nitellopsis obtusa, egy mohát (Bryophyta) - Riccia 

fluitans, két páfrányt (Polypodiophyta) - Salvinia natans és Azolla filiculoides jegyeztünk fel, a 

többi faj viszont a zárvatermők (Magnoliophyta) csoportjába tartozik.  

 A  Cabomba caroliniana (7. ábra ), az Azolla filiculoides (8. ábra) és a Vallisneria 

spiralis (9. ábra) fajok idegennek számítanak Vajdaság flórájában. A Cabomba caroliniana 

populáció dinamikája, elterjedtsége és abundanciája annak kifejezett  invazív jellegére utal.  

U Jegricska vízfolyásban tömegesen jelenik meg áramlási irányban a 3a szakasz után, ám a 

felsőbb szakaszokon nem észleltük.  

 



 A védett és szigorúan védett növény-, állat- és gombafajok meghatározásáról  és 

védelméről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2010 és 47/2011) 

értelmében a vizsgált térségben jelen vannak a következő  szigurúan védett fajok: 

Potamogeton pusillus i Nitellopsis obtusa, valamint az Iris pseudacorus és s Trapa natans 

védett fajok. Ezek mellett konzervációs jelentőségű a Salvinia natans is, amely a Berlini 

Egyezmény által meghatározott természeti ritkaságok listáján szerepel.  

 

 
7. ábra Cabomba caroliniana (világoszöld) benövi a Jegricska fenekét 



 
8. ábra Azolla filiculoides, a flotáns takaró részeként, a Hydrocharis morsus-ranaeval, 

Salvinia natansszal, Spirodela polyrrhizával és a Lemna minorral együtt 

 
9. ábra Vallisneria spiralis, a szubmerz takaró részeként a Ceratophyllum demersummal 

együtt 



 

8. táblázat A fajok listája, az abundancia szakaszonkénti becslésével  

 

Szakasz: 4a 4 3e 3d 3c 3b 3a 3 2a 2 1 

Szubmerz 

       

  

  Cabomba caroliniana A. Gray 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 

Ceratophyllum demersum L. 3 3 3 3 4 4 0 4 3 4 4 

Lemna trisulca L. 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 

Myriophyllum spicatum L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Najas marina L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitellopsis obtusa (Des. in Loisel.) J. Groves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Potamogeton crispus L. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Potamogeton pusillus L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Riccia fluitans L. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Stuckenia pectinata (L.) Börner 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vallisneria spiralis L. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flotáns 

       

  

  Azolla filiculoides Lam. 2 2 2 2 3 3 3 0 3 0 0 

Hydrocharis morsus-ranae L. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 

Lemna minor L. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

Potamogeton natans L. 2 0 2 3 0 1 0 0 0 2 0 

Salvinia natans (L.) All. 0 2 2 2 3 2 3 0 3 0 0 

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

Trapa natans L. 3 3 3 3 3 4 5 2 4 2 1 

Emerz 

       

  

  Butomus umbellatus L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carex riparia Curtis 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 

Iris pseudacorus L. 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 

Oenanthe aquatica (L.) Poir. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Phalaris arundinacea L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 0 0 3 4 4 5 5 5 4 5 5 

Rumex hydrolapathum Huds. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Sium latifolium L. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 

Typha angustifolia L. 1 0 0 1 1 0 2 2 2 3 4 

Typha latifolia L. 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

 

 



 

 A diverzitási paraméterek szerint (1-3. grafikon) a Jegricska vizsgált szakaszait a flotáns 

makrofitonok dominanciája jellemzi. Kivételt képeznek az 1, 2, 3 és 3a szakaszok, ahol az emerz 

fajok dominálnak. A szubmerz fajok a  2 és 4a szakaszokon vannak leginkább jelen, miközben a 

jelenlétük elhanyagolható a 3b, 3c és 3d szakaszokon. 

 

   
1. grafikon A fajok száma (S) a vizsgált szakaszokon  

 

 
2. grafikon Diverzitás index (H') a vizsgált szakaszokon  

 

összes szubmerz flotáns emerz 

összes 
szubmerz flotáns emerz 



 
3. grafikon Egyenletesség (J') a vizsgált szakaszokon  

 

 A kapott eredmények alapján lehet felmérni a az iszapkotrás hatását a vízi makrofiton 

vegetáció összetételére. Az invazív Cabomba caroliniana faj elterjedtségéről szóló adatok pedig 

igencsak jelentősek, mert azok alapján követhető a terjedése Vajdaság vizeiben.  

 

összes szubmerz flotáns emerz 



 

Fényképek a terepi kutatásról 

 

  

  

  



  

  

  

 



 

  

  

  

 



 

  

  

  

 



 

  

 

 

  

 



 

A halfauna összetétele 

 

A halfauna-mintákat elektromos halászatra szolgáló pulzáló egyenáramot biztosító 

akkumulátoros berendezéssel   (11. ábra) gyűjtöttük be, amelynek feszültsége 400 V, 

teljesítménye  5 kW, a Water Analysis – Fishing with Electricity (EN 14011; CEN, 2003) 

elektromos halászatra vonatkozó európai szabvánnyal összhangban, és (10. ábra) 35 - 60 mm 

lyukátmérős és 250 méter hosszú merítőhálóval. A halászat alkalmával feljegyeztük a  CPUE 

(Catch Per Unit Effort) értéket és a megfogott egyedek egységidő alatti számát (egyedek 

száma/óra) 

Az egyes családok, nemzetségek és fajok determinálásához szabványos kulcsokat 

használtunk (Holčik, 1989; Simonović, 2001; Kottelat & Freyhof, 2007). A veszélyeztetettség 

mértékét  az IUCN (IUCN 2017-2, IUCN Red List Categories: Version 3.1) és Leleku (1987) 

kézikönyvek szerint kritériumok és kategóriák alapján határoztuk meg.  

A mintavétel alkalmával a pontos helymeghatározáshoz a Globális Helymeghatározó 

Rendszert (GPS) használtuk, a Garmin GPSmap 60CSx berendezéssel. Az egyedek tömegét 0,1g 

pontosságú Ohaus Navigator 2100 műszaki mérleggel mértük. A testek teljes hosszát  (TL) és a 

standard hosszát nóniuszos mozgatható mérőeszközzel határoztuk meg, amelynek pontossága  

0.05mm, valamint halmérővel. 

 

  
10. ábra Halfauna-mintavétel hálókkal  11. ábra Elektromos halászat 
 

 



 

A Jegricska vízfolyás kvalitatív és kvantitatív elemzése, amelyet 2018. Áprilisában és 

májusában végeztünk el öt helyszínen Ókér és a Temerin-Bácsföldvár közűti híd közötti 

szakaszon, 15 fajta, 15 nemzetség jelenlétét mutatta ki 6 családból:  fam. Cyprinidae (Alburnus 

alburnus - küsz, Aspius aspius - balin, Abramis brama - dévérkeszeg, Blicca bjoerkna - 

karikakeszeg, Carassius gibelio - ezüstkárász, Rutilus rutilus - bodorka, Rhodeus amarus - 

szivárványos ökle, Scardinius erythrophthalmus - vörösszárnyú keszeg, Tinca tinca - compó); 

fam. Esocidae (Esox lucius - csuka); fam. Ictaluridae (Ameiurus melas - fekete törpeharcsa); fam. 

Centrarchidae (Lepomis gibbosus - naphal); fam. Percidae (Perca fluviatilis - sügér, Sander 

lucioperca - süllő); fam. Gobiidae (Proterorhinus semilunaris - tarka géb). 

A pontyalakúak családja kilenc, a sügéralakúak kettő, a csukák, törpeharcsák, naphalak 

és a gébfélék egy-egy fajjal vannak jelen (9. táblázat). 

 

9. táblázat A jegyzett fajok kvalitatív és kvantitatív elemzése a vizsgált területen  

Taxon Helyszín 

 Ókér I Ókér II Szőreg  Temerin I, 

II 

Fam. Cyprinidae     

Alburnus alburnus (küsz) ● ● ● ● 

Aspius aspius (balin)  ●   

Abramis brama (dévérkeszeg) ● ● ● ● 

Blicca bjoerkna (karikakeszeg) ●    

Carassius gibelio (ezüstkárász) ● ●  ● 

Rutilus rutilus (bodorka) ● ● ● ● 

Rhodeus amarus (szivárványos ökle) ● ● ● ● 

Scardinius erythrophthalmus 

(vörösszárnyú keszeg) 

● ●  ● 

Tinca tinca (compó) ● ●  ● 

Fam. Esocidae     

Esox lucius (csuka)  ●  ● 

Fam. Ictaluridae     

Ameiurus melas (fekete törpeharcsa) ● ●  ● 

Fam. Centrarchidae     

Lepomis gibbosus (naphal) ● ●  ● 

Fam. Percidae      

Perca fluviatilis (sügér) ●    

Sander lucioperca (süllő)  ●   

Fam. Gobiidae     

Proterorhinus semilunaris (tarka 

géb) 

●    

 

Az egyedek tekintetében a pontyfélék (Cyprinidae) dominálnak több mint 90%-os 

részaránnyal. Az eudomináns fajok a bodorka (31%), az ezüstkárász (21%) és a küsz (21%). 

Domináns faj a compó (6%), a dévérkeszeg (4.6%), a naphal (4.6%), a szivárványos ökle 

(43.1%) és a fekete törpeharcsa (2.8%) pedig szubdomináns fajok. Recedens fajok a 



vörösszárnyú keszeg (2%) és a csuka (1.1%). Szubrecedens fajok a  balin, a karikakeszeg, a 

sügér, süllő és a tarka géb kevesebb mint 1%-os részesedéssel az egyedek tekintetében (12. 

ábra). 

 

 
12. ábra A jegyzett halfajok részvételi aránya a Jegricska Természeti park halászati területének egy részén  

 

A tömegek vonatkozásában, éppúgy mint az egyedeket illetően,a  pontyfélék dominálnak, 

több mint 79% -kal. Az  ezüstkárász részaránya  43%, a compóé 24%, a csukaé 14%, a bodorkaé 

és a dévérkeszegé  5%, a süllőé, fekete törpeharcsaé és naphalé sa 2%, a küszé 1%, a balin, 

karikakeszeg, szivárványos ökle, vörösszárnyú keszeg, sügér és tarka géb részaránya  kevesebb 

mint 1% (10. táblázat). 

 

10. táblázat. A halfauna kvalitatív és kvantitatív összetétele  a Jegricska Természeti park halászati 

területének egy részén 

   

Taxon Abundancia 

% 

Tömeg 

 % 

Fam. Cyprinidae   

Alburnus alburnus (küsz) 21.08 1.290 

Aspius aspius (balin) 0.28 0.123 

Abramis brama (dévérkeszeg) 4.56 4.833 

Blicca bjoerkna (karikakeszeg) 0.28 0.243 

Carassius gibelio (ezüstkárász) 21.65 43.103 

Rutilus rutilus (bodorka) 31.34 5.149 

Rhodeus amarus (szivárványos ökle) 3.13 0.072 

Scardinius erythrophthalmus (vörösszárnyú 

keszeg) 1.99 0.476 

Tinca tinca (compó) 5.98 23.875 

Fam. Esocidae   

Esox lucius (csuka) 1.14 13.970 

Fam. Ictaluridae   

Ameiurus melas (fekete törpeharcsa) 2.85 2.348 



Fam. Centrarchidae   

Lepomis gibbosus (naphal) 4.56 2.348 

Fam. Percidae    

Perca fluviatilis (sügér) 0.28 0.193 

Sander lucioperca (süllő) 0.28 1.972 

Fam. Gobiidae   

Proterorhinus semilunaris (tarka géb) 0.57 0.005 

Összesen 100.00 100.000 

 

Az észlelt fajok közül 5 található a Berni Egyezmény mellékleteiben (Abramis brama, 

Rhodeus amarus, Proterorhinus semilunaris), egy az élőhelyvédelmi irányelv (Habitats 

directive) mellékleteiben (Rhodeus amarus) és  6 a védett és szigorúan védett növény-, állat- és 
gombafajok meghatározásáról  és védelméről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 5/2010 és 47/2011)  mellékleteiben (11. táblázat).  

Az IUCN vörös listáján a ponty (Cyprinus carpio) sebezhető minősítést kapott, a csuka 

(Esox lucius), a balin (Aspius aspius), a dévérkeszeg (Abramis brama), a karikakeszeg (Blicca 

bjoerkna), a bodorka (Rutilus rutilus), a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), a 

compó (Tinca tinca), a szivárványos ökle (Rhodeus amarus), a sügér (Perca fluviatilis), a süllő 

(Sander lucioperca) nem fenyegetett, a többi jegyzett faj viszont alohton Szerbiában.  

A Berni Egyezmény mellékleteiben a balin (Aspius aspius), a dévérkeszeg (Abramis 

brama), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), a tarka géb (Proterorhinus semilunaris) a 

harmadik mellékletben szerpelnek, mint védett fajok, amelyek halászása szabályozott 

körülmények között lehetséges.  

A Tanács Irányelveinek a természetes élőhelyek, a fauna és flóra megőrzéséről szóló 

mellékleteiben (Council Directive 92/43/EEC) a balin (Aspius aspius) i szivárványos ökle 

(Rhodeus sericeus) a II. mellékletben található. Olyan fajokként nevezik meg őket, amelyek 

védelme közös érdek és amelyek különleges védelmi övezetekre és szigorú védelemre szorulnak.   

A védett és szigorúan védett növény-, állat- és gombafajok meghatározásáról  és 

védelméről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2010 és 47/2011) 

értelmében a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) és a compó (Tinca tinca) az I. mellékletben 

találhatóak, mint szigorúan védett fajok, míg a ponty (Cyprinus carpio), a balin (Aspius aspius), 

a dévérkeszeg (Abramis brama), a süllő (Sander lucioperca), a sügér (Perca fluviatilis) és csuka 

(Esox lucius) a II. mellékletben találhatóak, mint védett fajok, amelyek halászata korlátozott.  

 

11. táblázat Az észlelt taxonok státusa a nemzeti és a nemzetközi jogszabályok szerint  

Vrsta 
IUCN Vörös 

lista 

A Berni Egyezmény  

mellékletei* 

CD 92/43 EEC 

mellékletei ** 

A szabályzat 

mellékletei  *** 

Fam. Cyprinidae     

Alburnus alburnus LC    

Abramis brama  LC III  II 

Aspius aspius LC III II, V II 

Blicca bjoerkna  LC    

Carassius gibelio NEM    

Rhodeus amarus  LC III II I 

Rutilus rutilus  LC    



Scardinius erythrophthalmus  LC    

Tinca tinca  LC   I 

Fam. Esocidae     

Esox lucius  LC   II 

Fam. Ictaluridae     

Ameiurus melas  NEM    

Fam. Centrarchidae     

Lepomis gibbosus  NEM    

Fam. Percidae      

Perca fluviatilis  LC   II 

Sander lucioperca LC   II 

Fam. Gobiidae     

Proterorhinus semilunaris NEM III   
* Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (CETS No.: 104) 

** Council Directive 92/43/EEC 
*** A védett és szigorúan védett növény-, állat- és gombafajok meghatározásáról  és védelméről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 5/2010 és 47/2011) 

Kémiai paraméterek (víz, üledék és talaj) 

 
Elvégeztük a víz, üledék és talaj mintavételezését. A kapott eredményeket összevetettük A 

felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok határértékeiről és az 

elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelettel összhangban  (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 50/2012). 

A monitoring vízminta vételéből (két helyszínen) és üledékminta vételéből (hat helyszínen) állt a  

Jegricska folyó következő szakaszain: 44+015fkm - 46+673 fkm  és 29+588fkm-37+892fkm (13. ábra., 

14. ábra) 

A 12. táblázatban pontosítottuk a mintavételi helyszíneket és azok GPS koordinátáit.    

12. táblázat A minták jelölése és a mintavételi helyek koordinátái  

Sorszám Mintavételi helyszínek A minta leírása 
A mintavételi helyszínek GPS 

koordinátái 

1. 
Az ókéri őrháztól áramlási irányban 

lefelé (a 44. és a 45. fkm között) 
Felületi 0-30 cm 

N   45°27´22.72´´  

E   19°43´08.88´´ 

2. 
Az ókéri őrháztól áramlási irányban 

lefelé (a 44. és a 45. fkm között) 
Felületi 0-30 cm 

N   45°26´56.90´´ 

E   19°43´14.25´´ 

3. A Jegricska a hídnál Felületi 0-30 cm 
N   45°27´33.46´´ 

E   19°52´39.69´´ 

4. 
A Jegricska – a háromszögtől nézve 

áramlási iránnyal szemben 
Felületi 0-30 cm 

N   45°27´30.53´´ 

E   19°52´47.40´´ 

5. 
A Jegricska – a temerini őrháztól 50 

m áramlási iránnyal szemben  
Felületi 0-30 cm 

N   45°28´02.59´´ 

E   19°54´52.83´´ 



6. A Jegricska – a temerini őrháznál  Površinski 0-30 cm 
N   45°28´03.59´´ 

E   19°54´54.94´´ 

  

  
13. ábra Mintavétel a Jegricska vízfolyáson 

 

 
14. ábra Mintavételi helyszínek a Jegricska vízfolyáson 

 

 Az üledékmintákat a SRPS ISO 5667-12 szabvánnyal összhangban vételeztük. A 

zavartalan üledék mélységi mintavételezéséhez Eijkelkamp core sampler használtunk. Ily módon 

lehetséges a mélységi mintavételezés is, miáltal figyelembe vesszük a szennyezés függőleges 

gradiensét (magasság szerinti változását) is.  A terepen kialakult helyzet miatt a Jegricska 

vízfolyáson a 30 cm-es mélységig terjedő üledék felszíni mintáit gyűjtöttük be. Az 

üledékmintákat üvegedényekbe (szerves anyagok elemzésére) és műanyag tartályokba 

(nehézfémek elemzésére) gyűjtöttük össze.  



A vízmintákat 5 l-es üvegtartályokban tároltuk a szerves anyagok elemzéséhez és 200 ml-es 

műanyag palackokba a nehézfémek elemzéséhez és műanyag palackokban az általános 

paraméterek elemzéséhez. 

Minden mintát a laboratóriumba való szállítást követően 4 ° C-on tároltunk, amíg a minták 

elkészültek az elemzéshez. 

13. táblázat A vizsgált vízi paraméterek listája, a módszer megjelölésével és a detekciós határokkal  

Vizsgált paraméter mértékegység A módszer jelölése MDL PQL 

Szuszpendált anyagok 
mg/l 

SM 2540 D 6 13 

A szűrt minta száraz 

maradéka 105oC-on 
mg/l SM 2540 C 24 132 

Összes száraz maradék mg/l SM 2540 B 23 133 

izzítási maradék mg/l SM 2540 E 23 133 

KOI mgO2/l SRPS ISO 6060:1994 16 32 

BOI5 mg O2/l H1.002 4 9 

Összes nitrogéntartalom 

tartalom Kjeldahl-

módszerrel 

mgN/l H1.003 0,02 0,4 

Ammónia mgN/l SRPS ISO H.Z1.184:1974 0,02 0,06 

Nitrátok mgN/l SRPS ISO 7890-3:1994 0,01 0,02 

Nitritek mgN/l SRPS EN 26777:2009 0,002 0,005 

Összes foszfortartalom mgP/l EPA 365.3 0,01 0,02 

Ortofoszfátok mgP/l EPA 365.3 0,01 0,02 

Szulfidok mgS2-/l jodometrijski 0,5 2 

Mosószerek mg/l SRPS H.Z1.149:1987 0,02 0,1 

Szénhidrogén-index mg/l ISO 9377-2:2000(E) 0,44 1,0 

Fémek 

Vas mg/l EPA 7000b 0,068 0,14 

Mangán µg/l EPA 7010 0,49 1 

 Nikkel µg/l EPA 7010 1,09 2,2 

Kadmium µg/l EPA 7010 0,15 0,3 



Vizsgált paraméter mértékegység A módszer jelölése MDL PQL 

Króm, összes µg/l EPA 7010 0,44 0,9 

Réz µg/l EPA 7010 0,44 0,89 

Ólom µg/l EPA 7010 2,92 5,9 

Arzén µg/l EPA 7010 1,37 2,64 

Higany µg/l H1.004 0,16 0,5 

VOC 

Kloroform µg/l 

H1.001 

0,32 1,6 

1.1.1-triklór-etán(1.1.1-

TCE) 
µg/l 0,052 0,26 

1,2-diklór-etán(1.2-DCE) µg/l 0,049 0,245 

Benzl µg/l 0,073 0,365 

Triklór-etilén µg/l 0,121 0,605 

BDHM µg/l 0,096 0,48 

Toluol µg/l 0,211 1,06 

DBHM µg/l 0,096 0,48 

Tetraklóretilén µg/l 0,102 0,51 

Klór-Benzl µg/l 0,124 0,62 

EtilBenzl µg/l 0,13 0,65 

m+p-xilén µg/l 0,156 0,78 

o-xilén µg/l 0,206 1,03 

Bromoform µg/l 0,144 0,72 

1,2-diklór-Benzl µg/l 0,229 1,15 

1,4-diklór-Benzl µg/l 0,263 1,32 

Vinil-klorid µg/l 0,1 0,5 

Peszticidek (szerves klór) 



Vizsgált paraméter mértékegység A módszer jelölése MDL PQL 

Alpha-BHC ng/l 

SM 6630 

2,00 5,00 

Béta-BHC ng/l 2,00 5,00 

Gamma-BHC ng/l 1,30 3,25 

Delta-BHC ng/l 1,00 2,50 

Heptaklór ng/l 1,00 2,50 

Heptaklórepoxid ng/l 1,00 2,50 

Aldrin ng/l 1,00 2,50 

Dieldrin ng/l 2,50 6,25 

Endrin ng/l 2,50 6,25 

Endrinaldehid ng/l 0,70 1,75 

Endoszulfán I ng/l 1,00 2,50 

Endoszulfán II ng/l 1,00 2,50 

Endoszulfánszulfát  ng/l 1,00 2,50 

4,4’-DDT ng/l 0,80 2,00 

4,4’-DDD ng/l 1,90 4,75 

4,4’-DDE ng/l 0,80 2,00 

PAH     

Naftalén ng/l 

SM 6640 

2,00 10,0 

Acenaftén ng/l 2,07 10,3 

Acenaftilén ng/l 0,8 2 

Fluorenén ng/l 1,23 6,15 

Fenantrén ng/l 1,38 6,90 

Antracén ng/l 0,887 4,43 

Fluorantén ng/l 1,30 6,50 



Vizsgált paraméter mértékegység A módszer jelölése MDL PQL 

Pirén ng/l 0,890 4,45 

Benz(a)Antracén ng/l 3,83 19,1 

Krizén ng/l 4,10 20,5 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 

ng/l 
4,95 24,7 

Benz(a)Pirén ng/l 15 30 

Benz(g,h,i)perilén ng/l 15 30 

DuBenz(a,h)Antracén ng/l 15 30 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén ng/l 15 30 

 

Az elemzési eredményeket összevetettük A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben 

levő szennyező anyagok határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelettel 

összhangban  (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

14. táblázat Az elemzett paraméterek listája a szuszpendált hordalékban a módszer megjelölésével és a detekciós határokkal  

Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer 

jelölése 

MDL PQL 

Fémek     

Vas mg/kg EPA 7000b 6,8 14 

Mangán* mg/kg EPA 7000b 3,4 6,9 

 Nikkel mg/kg EPA 7000b 19 38 

Cink mg/kg EPA 7000b 1,1 2,3 

Kadmium* mg/kg EPA 7000b 1,4 2,9 

Króm, összes* mg/kg EPA 7000b 2,2 4,5 

Réz* mg/kg EPA 7000b 2,1 4,3 

Ólom mg/kg EPA 7000b 25 51 

Mangán mg/kg EPA 7010 0,05 0,1 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer 

jelölése 

MDL PQL 

 Nikkel mg/kg EPA 7010 0,11 0,22 

Kadmium* mg/kg EPA 7010 0,015 0,03 

Króm, összes* mg/kg EPA 7010 0,04 0,09 

Réz* mg/kg EPA 7010 0,04 0,09 

Ólom mg/kg EPA 7010 0,29 0,59 

Arzén* mg/kg EPA 7010 0,14 0,26 

Higany* mg/kg H1.004 0,02 0,05 

Peszticidek*     

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 

(GC/µECD) 

4,04 10,1 

béta-HCH µg/kg 4,21 10,5 

gamma-HCH (lindan) µg/kg 3,07 7,68 

delta-HCH µg/kg 2,61 6,53 

Heptaklór µg/kg 2,61 6,53 

Heptaklórepoxid µg/kg 3,69 9,22 

Aldrin µg/kg 3,36 8,39 

Dieldrin µg/kg 3,17 7,92 

Endrin µg/kg 2,90 7,24 

Endrinaldehid µg/kg 4,16 10,4 

Endoszulfán I µg/kg 2,11 5,26 

Endoszulfán II µg/kg 3,64 9,10 

Endoszulfánszulfát  µg/kg 3,95 9,88 

4,4´-DDT µg/kg 3,83 9,58 

4,4´-DDD µg/kg 1,51 3,77 

4,4´-DDE µg/kg 1,51 3,77 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer 

jelölése 

MDL PQL 

PAH* 
    

Naftalén µg/kg 

H1.009 

(GC/MSD) 

  

Acenaftilén µg/kg   

Acenaftén µg/kg   

Fluorenén µg/kg   

Fenantrén µg/kg 3,70 9,26 

Antracén µg/kg 4,31 10,8 

Fluorantén µg/kg 3,92 9,80 

Pirén µg/kg 3,97 9,92 

Benz(a)Antracén µg/kg 4,43 11,1 

Krizén µg/kg 3,95 9,88 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg 3,69 9,23 

Benz(a)Pirén µg/kg 4,45 11,1 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg 4,77 11,9 

Di-Benz(a,h)Antracén+ Indeno(1,2,3-

cd)Pirén 
µg/kg 4,21 10,5 

PCB (összeg)* 
µg/kg 

H1.008 

(GC/µECD) 

  

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg 3,85 9,63 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 28) µg/kg 2,10 5,26 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil (PCB 52) µg/kg 3,10 7,74 

2,2',3,4,4',5'-hexaklórbifenil(PCB138) µg/kg 1,12 2,81 

2,2',4,4',5,5'-hexaklórbifenil (PCB153) µg/kg 2,92 7,30 

2,2',3,4,4',5,5'-

heptaaklórbifenil(PCB180) 
µg/kg 0,830 2,08 



 

A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok határértékeiről és 

az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet  (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 50/2012) 

meghatározta a szennyező anyagok határértékeit az üledék státusát és minőségi trendjét illetően, 

vagyis a célértéket, a maximális engedélyezett koncentrációt és remediációs értéket (14. 

táblázat), továbbá a szennyező anyagok azon értékeit, amelyeket iszapkotráskor és az üledék 

kiemelésekor használnak, illetve a cél- és remediációs értéket, a határértéket és a verifikációs 

szintet  (15. táblázat). 

15. táblázat Határértékek az üledék státusának és minőségi trendjének meghatározásához  

Paraméter  Mértékegység Célérték MEK Remediációs 

érték 

Arzén (As)  mg/kg  29  42  55  

Kadmium (Cd)  mg/kg  0,8  6,4  12  

Hrom (Cr)  mg/kg  100  240  380  

Réz (Cu)  mg/kg  36  110  190  

Higany (Hg)  mg/kg  0,3  1,6  10  

Ólom (Pb)  mg/kg  85  310  530  

Nikal (Ni)  mg/kg  35  44  210  

Cink (Zn)  mg/kg  140  430  720  

Ásványi olajok mg/kg  50  3000  5000  

(PAH)(1) mg/kg  1  10  40  

Naftalén  mg/kg  0,001  0,1     

Antracén  mg/kg  0,001  0,1     

Fenantrén  mg/kg  0,005  0,5     

Fluorantén  mg/kg  0,03  3     

Benz(a)Antracén  mg/kg  0,003  0,4     

Krizén  mg/kg  0,1  11     

Benz(k)Fluorantén  mg/kg  0,02  2     

Benz(a)Pirén  mg/kg  0,003  3     

Benz(g,h,i)perilén  mg/kg  0,08  8     

Indeno(1,2,3-cd)Pirén  mg/kg  0,06  6     

Poliklórozott bifenilek(PCB)(2) µg/kg  20  200  1  

DDD  µg/kg  0,02  2     

DDE  µg/kg  0,01  1     

DDT  µg/kg  0,09  9     

DDT összes (3) µg/kg  10  -  4000  

Aldrin  µg/kg  0,06  6     

Dieldrin  µg/kg  0,5  450     

Endrin  µg/kg  0,04  40     

Ciklodien Peszticidek (4) µg/kg  5  -  4000  



Paraméter  Mértékegység Célérték MEK Remediációs 

érték 

α-HCH µg/kg  3  20     

β-HCH  µg/kg  9  20     

γ-HCH (lindan)  µg/kg  0,05  20     

HCH összes(5) µg/kg 10  -  2000  

Alfa-endoszulfán  µg/kg  0,01  1  4000  

Heptaklór  µg/kg  0,7  68  4000  

Heptaklór-epoxid  µg/kg  0,0002  0,002  4000  

16. táblázat Határértékek az üledék minőségének megállapításához az üledék kikotrásakor  

Paraméter  Mértékegység Célérték Határérték Verifikációs 

szint 

Remediációs 

érték 

Arzén (As)  mg/kg  29  55  55  55  

Kadmium (Cd)  mg/kg  0,8  2  7,5  12  

Hrom (Cr)  mg/kg  100  380  380  380  

Réz (Cu)  mg/kg  36  36  90  190  

Higany (Hg)  mg/kg  0,3  0,5  1,6  10  

Ólom (Pb)  mg/kg  85  530  530  530  

Nikkel (Ni)  mg/kg  35  35  45  210  

Cink (Zn)  mg/kg  140  480  720  720  

Ásványi olajok mg/kg  50  1000  3000  5000  

Policiklusos aromás 

szénhidrogének (PAH)1 

mg/kg  1  1  10  40  

Poliklórozott bifenilek 

(PCB)2 

mg/kg  0,02     0,2  1  

DDT összes3 µg/kg  10  10  40  4000  

Ciklodien peszticidek4 µg/kg  5        4000  

HCH összes5 µg/kg  10        2000  

Alfa-endoszulfán  µg/kg  0,01        4000  

Heptaklór  µg/kg  0,7        4000  



Heptaklór-epoxid  µg/kg  0,0002        4000  

 

______________ 
1 a paraméter a következő vegyületek összességére vonatkozik: Naftalén, Antracén, Fenantrén, Fluorantén, 

Benz(a)Antracén, Krizén, Benz(k)Fluorantén, Benz(a)Pirén, Benz(g,h,i)perilén, indeno(1,2,3-cd)Pirén 
2 a paraméter a következő vegyületek összességére vonatkozik: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180. 
3 a paraméter a következők összességére vonatkozik: DDT, DDD i DDE 
4 a paraméter következők összességére vonatkozik: aldrina, dieldrina és  endrina 
5 a paraméter a következő  hexaklórciklohexá- izomerek  összességére vonatkozik: α-HCH, β/HCH, γ-HCH, δ-HCH  

A célérték az üledékben levő szennyező anyag azon határértéke, amely alatt elhanyagolhatóak a 

természetre gyakorolt negatív hatások. Ez a hosszú távú kívánt érték az üledék minőségét 

tekintve.  

Maximális engedélyezett koncentráció az üledékben levő szennyező anyag azon határértéke, 

amely felett valószínűek a  természetre gyakorolt negatív hatások. Ha legalább egy szennyező 

anyag esetében a szennyezettség koncentrációja túllépi a maximális engedélyezett értéket  25 m3 

térfogatú üledékben az adott helyszínen, akkor elengedhetetlen a kutatási monitoring 

megkezdése. Annak keretében megállapítjuk, hogy érik-e negatív ökotoxikus hatások a 

rezidenciális biótát.  

A remediációs érték az a határérték, amely felett elfogadhatatlan a kockázat a vízi környezet 

vagy a vízi környezetre átterjedő szennyezés tekintetében.  Ha a remediációs értéknél nagyobbat 

mérünk  legalább egy szennyező anyag esetében 25 m3 térfogatban az adott helyszínen, akkor 

meg kell fontolni az üledék áthelyezését és/vagy remediációját.    

A verifikációs szint az üledékben levő szennyező anyag azon határértéke, amely alapján 

osztályozzuk az üledék minőségét a kotrás alkalmával, hogy eldönthessük, mit tegyünk a 

kikotrott  üledékkel. Az értéke ≥ a határértéknél.  A célérték és a remediációs érték között lehet.  

A határérték az üledékben levő szennyező anyag azon határértéke, amely alapján osztályozzuk 

az üledék minőségét a kotrás alkalmával, hogy eldönthessük, mit tegyünk a kikotrott  üledékkel. 

Az értéke  ≤  a verifikációs szintnél.  A célérték és a remediációs érték között lehet.  

A célértékek és az intervenciós értékek a fémek és aszerves anyagok esetében a standard 

üledékre vonatkoznak, amely 10% szerves anyagot és 25% agyagot tartalmaz (az ásványi 

részecskefrakciók <2 m). Az üledék minőségi osztályozásakor a mért értékeket korrigálni kell a 

szóban forgó üledék esetében a szervesanyag-tartalom mért értékével és az agyagtartalommal 

összhangban - a rendeletben foglaltak szerint. A korrigált értékeket összehasonlítjuk az 

üledékben levő szennyező anyagok határértékeivel.  

A minőségi osztályozást minden említett szennyező anyag és csoport esetében 

elvégeztük. Az üledék végső osztályozását pedig a legrosszabb osztályzatot kapott anyag vagy 

anyagcsoport alapján határoztuk meg. A rendelet 4 osztályt ír elő a környezeti ártalom alapján 

(17. táblázat) és magába foglalja a nehézfémeket és a szerves mikroszennyező anyagokat is.  

Három kockázati szinten alapul – a toxikusságra és az ökotoxikusságra vonatkozó adatok 

alapján.  Az első szint az „elhanyagolható kockázat“ (erről a szintről vezették le a célértékeket). 

A következő a „maximális megengedett kockázat“, amely azokrta a koncentrációkra vonatkozik, 

amelyeknek nincs hatásuk. A haramadik a „rendkívül magas kockázat“, amely az intervenciós 



értéknek felel meg. Ha a koncentráció meghaladja ezt az értéket, akkor kötelező az üledék 

remediációja.  

Táblázat 17. Kritérium i za ocenu kvaliteta üledéka i dozvoljeni A kikotrott üledékkel való eljárás  

Osztály Kritérium   A kikotrott üledékkel való eljárás  

0 ≤ Célérték 

Az üledék szennyezőanyag-koncentrációi a természetes 

alapszinten vannak. Az üledékeket különleges 

védőintézkedések nélkül is át lehet helyezni. 

1 
> Célérték ≤ 

Határérték Az üledék  enyhén szennyezett. A diszlokáció során a 

vízfolyás közelében legfeljebb 20 m szélességben speciális 

védelmi intézkedések nélkül áthelyezhető.  2 
> Határérték ≤ 

Verifikációs szint 

3 
> Verifikációs szint≤ 

Remediációs érték 

Az üledék szennyezett. Különleges védelmi intézkedések 

nélkül nem kezelhető. Ellenőrzött körülmények között 

megfelelő védelmi intézkedéseket kell foganatosítani a 

szennyező anyagok elterjedésének megelőzése érdekében. 

4 > Remediációs érték 

Rendkívül szennyezett üledékek. A kikotrott anyagot 

ellenőrzött körülmények között, a szennyező anyagok 

elterjedésének megakadályozása érdekében, különleges 

védelmi intézkedések melett kötelező  remediálni vagy őrizni. 

 

Az üledékben mért, azaz korrigált paraméter-koncentrációkat a   verifikációs szintre (harmadik 

osztály) és a remediációs értékre (negyedik osztály) vonatkozó értékekkel vetettük össze, hiszen 

az ezeknél alacsonyabb koncentrációjú üledékek nem számítanak szennyezettnek és mert 

kezelésük speciális védelmi intézkedések nélkül is engedélyezett.   

A minta típusa:  felszíni víz 

Mintavételi helyszín: 
Jegricska – az ókéri őrháztól áramlási irányban a 44. és a 45. fkm 

között  

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°26´57.68´´ E   19°43´08.88´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-6:1997, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20.   1140-1230 

 

 



 

Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

A levegő hőmérséklete oC 
SRPS H.Z1.106:1970 22,1 - 

A víz hőmérséklete oC 
SRPS H.Z1.106:1970 14,4 - 

Szín* leíró 
vizuelno bistra - 

Szag* leíró 
vizuelno bez - 

Látható anyagok* leíró 
vizuelno bez - 

pH  
SRPS H.Z1.111:1987 8,41 I 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
µS/cm 

SRPS EN 27888:2009 700 I 

Oldott oxigén mgO2 /l 
SRPS EN 5814:2014 2,50 V 

Szuszpendált anyagok mg/l 
SM 2540 D <12 I 

Összes száraz maradék 
mg/l SM 2540 B 482 I 

KOI 
mgO2/l SRPS ISO 6060:1994 <32 II/III 

BOI5 
mg O2/l H1.002 5,4 III 

Összes nitrogéntartalom 

tartalom 

mgN/l H1.011 3,70 III 

Összes nitrogéntartalom 

tartalom Kjeldahl-

módszerrel 

mgN/l H1.003 2,94 - 

Ammonium ion 
mgN/l 

SRPS ISO 

H.Z1.184:1974 
0,800 IV 

Nitrátok 
mgN/l SRPS ISO 7890-3:1994 0,724 I 

Nitritek 
mgN/l SRPS EN 26777:2009 0,039 III 

Összes foszfortartalom 
mgP/l SRPS EN ISO 6878:2008 0,089 I 

Ortofoszfátok 
mgP/l SRPS EN ISO 6878:2008 0,062 I 

Szulfidok 
mgS/l SM 4500-S2- E <0,5 - 

Anionos mosószerek 
mg/l SRPS EN 903:2009 <0,12 I/II 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

Szénhidrogén-index mg/l ISO 9377-2:2000(E) <2,02 - 

Fémek     

Vas 
mg/l EPA 7000b 0,414 II 

Mangán 
µg/l EPA 7010 34,2 I 

Nikkel 
µg/l EPA 7010 <2,2 - 

Cink 
mg/l EPA 7000b <0,023 I 

Kadmium 
µg/l EPA 7010 <0,15 - 

Króm, összes 
µg/l EPA 7010 <0,90 I 

Réz 
µg/l EPA 7010 16,5 I 

Ólom 
µg/l EPA 7010 <5,9 - 

Higany 
µg/l H1.004 <0,5 - 

VOC     

Kloroform µg/l 

H1.001 

<1,60 - 

1.1.1-triklór-etán(1.1.1-

TCE) 
µg/l <0,260 - 

1,2-diklór-etán(1.2-DCE) µg/l <0,245 - 

Benzl µg/l <0,365 - 

Triklór-etilén µg/l <0,605 - 

BDHM µg/l <0,480 - 

Toluol µg/l <1,06 - 

DBHM µg/l <0,480 - 

Tetraklóretilén µg/l <0,510 - 

Klór-Benzl µg/l <0,620 - 

EtilBenzl µg/l <0,650 - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

m+p-xilén µg/l <0,780 - 

o-xilén µg/l <1,03 - 

Bromoform µg/l <0,720 - 

1,2-diklór-Benzl µg/l <1,15 - 

1,4-diklór-Benzl µg/l <1,32 - 

Vinil-klorid µg/l <0,500 - 

Peszticidek   
 - 

alfa-HCH ng/l 

SM 6630 

<5,00 - 

béta-HCH ng/l <5,00 - 

gamma-HCH (lindan) ng/l <3,25 - 

delta-HCH ng/l <2,50 - 

Heptaklór ng/l <2,50 - 

Heptaklórepoxid ng/l <2,50 - 

Aldrin ng/l <2,50 - 

Dieldrin ng/l <6,25 - 

Endrin ng/l <6,25 - 

Endrinaldehid ng/l <1,75 - 

Endoszulfánszulfát ng/l <2,50 - 

Endoszulfán I ng/l <2,50 - 

Endoszulfán II ng/l <2,50 - 

4,4´-DDT ng/l <0,500 - 

4,4´-DDD ng/l <2,00 - 

4,4´-DDE ng/l <4,75 - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

 

 

 

Kiemelt peszticidek 

  
  

- 

Alaklór ng/l 

EPA 3510C 

<20,0 - 

Atrazin ng/l <40,0 - 

Simazin ng/l <20,0 - 

Klórpirifosz  ng/l <20,0 - 

Trifluralin ng/l <7,62 - 

Pentaklór-Benzl ng/l <5,45 - 

Hexaklór-Benzl ng/l <9,67 - 

PAH 
   - 

Naftalén ng/l 

SM 6440 

<10,0 - 

Acenaftilén ng/l <9,00 - 

Acenaftén ng/l <10,3 - 

Fluorenén ng/l <6,15 - 

Fenantrén ng/l <6,90 - 

Antracén ng/l <4,43 - 

Fluorantén ng/l 22,0 - 

Pirén ng/l <4,45 - 

Benz(a)Antracén ng/l <19,1 - 

Krizén ng/l <20,5 - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
ng/l <24,7 - 

Benz(a)Pirén ng/l <30,0 - 

Benz(g,h,i)perilén ng/l <30,0 - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
ng/l <30,0 - 

 



 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** a felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok határértékeiről 

és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

50/2012). 

A minta típusa:  felszíni víz 

Mintavételi helyszín: Jegricska -  a temerini őrháznál 

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°27´22.72´´ E   19°53´11.39´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-6:1997, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20.0940-0950 

 

Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

A levegő hőmérséklete oC 
SRPS H.Z1.106:1970 17,3 - 

A víz hőmérséklete oC 
SRPS H.Z1.106:1970 14,1 - 

Szín* leíró 
vizuelno sárgás, áttetsző - 

Szag* leíró 
vizuelno bez - 

Látható anyagok* leíró 
vizuelno bez - 

pH  
SRPS H.Z1.111:1987 8,10 I 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
µS/cm 

SRPS EN 27888:2009 810 I 

Oldott oxigén mgO2 /l 
SRPS EN 5814:2014 2,70 V 

Szuszpendált anyagok mg/l 
SM 2540 D <12 I 

Összes száraz maradék 
mg/l SM 2540 B 475 I 

KOI 
mgO2/l SRPS ISO 6060:1994 <32 III/III 

BOI5 
mg O2/l H1.002 4,3 II 

Összes nitrogéntartalom  
mgN/l H1.011 2,18 III 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

Összes nitrogéntartalom tartalom 

Kjeldahl-módszerrel 
mgN/l H1.003 1,76 - 

Ammonium ion 
mgN/l 

SRPS ISO 

H.Z1.184:1974 
0,706 IV 

Nitrátok 
mgN/l SRPS ISO 7890-3:1994 0,392 I 

Nitritek 
mgN/l SRPS EN 26777:2009 0,029 II 

Összes foszfortartalom 
mgP/l SRPS EN ISO 6878:2008 0,032 I 

Ortofoszfátok 
mgP/l SRPS EN ISO 6878:2008 0,012 I 

Szulfidok 
mgS/l SM 4500-S2- E <0,5 - 

Anionos mosószerek 
mg/l SRPS EN 903:2009 <0,12 I/II 

Szénhidrogén-index mg/l ISO 9377-2:2000(E) <2,02 - 

Fémek     

Vas 
mg/l EPA 7000b <0,1 I 

Mangán 
µg/l EPA 7010 38,0 I 

Nikkel 
µg/l EPA 7010 <2,2 - 

Cink 
mg/l EPA 7000b <0,023 I 

Kadmium 
µg/l EPA 7010 <0,15 - 

Króm, összes 
µg/l EPA 7010 <0,90 I 

Réz 
µg/l EPA 7010 2,19 I 

Ólom 
µg/l EPA 7010 <5,9 - 

Higany 
µg/l H1.004 <0,5 - 

VOC     

Kloroform µg/l 

H1.001 

<1,60 - 

1.1.1-triklór-etán(1.1.1-

TCE) 
µg/l <0,260 - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

1,2-diklór-etán(1.2-DCE) µg/l <0,245 - 

Benzl µg/l <0,365 - 

Triklór-etilén µg/l <0,605 - 

BDHM µg/l <0,480 - 

Toluol µg/l <1,06 - 

DBHM µg/l <0,480 - 

Tetraklóretilén µg/l <0,510 - 

Klór-Benzl µg/l <0,620 - 

EtilBenzl µg/l <0,650 - 

m+p-xilén µg/l <0,780 - 

o-xilén µg/l <1,03 - 

Bromoform µg/l <0,720 - 

1,2-diklór-Benzl µg/l <1,15 - 

1,4-diklór-Benzl µg/l <1,32 - 

Vinil-klorid µg/l <0,500 - 

Peszticidek   
 - 

alfa-HCH ng/l 

SM 6630 

<5,00 - 

béta-HCH ng/l <5,00 - 

gamma-HCH (lindan) ng/l <3,25 - 

delta-HCH ng/l <2,50 - 

Heptaklór ng/l <2,50 - 

Heptaklórepoxid ng/l <2,50 - 

Aldrin ng/l <2,50 - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

Dieldrin ng/l <6,25 - 

Endrin ng/l <6,25 - 

Endrinaldehid ng/l <1,75 - 

Endoszulfánszulfát ng/l <2,50 - 

Endoszulfán I ng/l <2,50 - 

Endoszulfán II ng/l <2,50 - 

4,4´-DDT ng/l <0,500 - 

4,4´-DDD ng/l <2,00 - 

4,4´-DDE ng/l <4,75 - 

Kiemelt peszticidek 

    - 

Alaklór ng/l 

EPA 3510C 

<20,0 - 

Atrazin ng/l <40,0 - 

Simazin ng/l <20,0 - 

Klórpirifosz  ng/l <20,0 - 

Trifluralin ng/l <7,62 - 

Pentaklór-Benzl ng/l <5,45 - 

Hexaklór-Benzl ng/l <9,67 - 

PAH 
   - 

Naftalén ng/l 

SM 6440 

<10,0 - 

Acenaftilén ng/l <9,00 - 

Acenaftén ng/l <10,3 - 

Fluorenén ng/l <6,15 - 

Fenantrén ng/l <6,90 - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése Mért érték osztály** 

Antracén ng/l <4,43 - 

Fluorantén ng/l 20,3 - 

Pirén ng/l 22,3 - 

Benz(a)Antracén ng/l <19,1 - 

Krizén ng/l <20,5 - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
ng/l <24,7 - 

Benz(a)Pirén ng/l 65,0 - 

Benz(g,h,i)perilén ng/l <30,0 - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
ng/l <30,0 - 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelettel összhangban  (Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

 

 

A minta típusa:  üledék 

Mintavételi helyszín: 
Jegricska – az ókéri őrháztól áramlási irányban a 44. és a 45. fkm 

között 

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°26´57.68´´ E   19°43´08.88´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-12:2005, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20. 1140-1230 

 

Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály** 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály** 

nedvesség % SRPS EN 12880:2007 37,0 - - 

izzítási veszteség % SRPS EN 12879:2007 6,23 - - 

granulometria(szemcsem

éret <2µm) 

% ISO 11277:2009 24,4 - - 

pH  SRPS EN 12176:2005    

Redox-potenciál      

Összes nitrogéntartalom  mgN/kg SRPS ISO 11261:2005 1092 - - 

szerves nitrogén + 

ammónia-nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 850 - - 

nitrát-nitrogén + nitrit-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 242 - - 

Összes foszfortartalom mgP/kg spektrofotometria  298 - - 

Fémek      

 Nikkel 
mg/kg EPA 7010 36,8 37,4 2 

Cink 
mg/kg EPA 7000b 57,7 61,0 0 

Kadmium 
mg/kg EPA 7010 0,090 0,100 0 

Króm, összes 
mg/kg EPA 7010 22,6 22,8 0 

Réz 
mg/kg EPA 7010 21,02 22,7 0 

Ólom 
mg/kg EPA 7010 15,2 16,1 0 

Arzén 
mg/kg EPA 7010 20,2 21,5 0 

Higany 
mg/kg H1.005 0,119 0,120 0 

Peszticidek   
  

 

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<10,1 - - 

béta-HCH µg/kg <10,5 - - 

gamma-HCH (lindan) µg/kg <7,68 - - 

delta-HCH µg/kg <6,53 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály** 

Heptaklór µg/kg <6,53 - - 

Heptaklórepoxid µg/kg <9,22 - - 

Aldrin µg/kg <8,39 - - 

Dieldrin µg/kg <7,92 - - 

Endrin µg/kg <7,24 - - 

Endrinaldehid µg/kg <10,4 - - 

Endoszulfánszulfát µg/kg <9,88 - - 

Endoszulfán I µg/kg <5,26 - - 

Endoszulfán II µg/kg <9,10 - - 

4,4´-DDT µg/kg <0,500 - - 

4,4´-DDD µg/kg <3,77 - - 

4,4´-DDE µg/kg <9,58 - - 

Kiemelt peszticidek*       

Alaklór µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

Atrazin µg/kg <50,0 - - 

Simazin µg/kg <25,0 - - 

Klórpirifosz  µg/kg <25,0 - - 

Trifluralin µg/kg <25,0 - - 

Pentaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Hexaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Alkil-fenolok* 
      

4-nonilfenol 
µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

4-oktilfenol 
µg/kg <25,0 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály** 

PAH 
µg/kg   87  0 

Naftalén µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<4,46 - - 

Acenaftilén µg/kg <6,69 - - 

Acenaftén µg/kg <3,88 - - 

Fluorenén µg/kg <10,6 - - 

Fenantrén µg/kg 18,0 - - 

Antracén µg/kg <10,8 - - 

Fluorantén µg/kg 14,4 - - 

Pirén µg/kg 15,9 - - 

Benz(a)Antracén µg/kg <11,1 - - 

Krizén µg/kg <9,88 - - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg 19,7 

- - 

Benz(a)Pirén µg/kg <11,1 - - 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg 19,1 - - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
µg/kg 15,9 

- - 

PCB (összeg) 
µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<9,63  - 0 

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg <9,63 - - 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 

28) 
µg/kg <5,26 

- - 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil 

(PCB 52) 
µg/kg <7,74 

- - 

2,2',3,4,4',5'-

hexaklórbifenil (PCB 138) 
µg/kg <2,81 

- - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály** 

2,2',4,4',5,5'-

hexaklórbifenil  (PCB 

153) 

µg/kg <7,30 

- - 

2,2',3,4,4',5,5'-

heptaaklórbifenil (PCB 

180) 

µg/kg <2,08 

- - 

Szénhidrogén-index* mg/kg  174 279 1 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

 

A minta típusa:  üledék 

Mintavételi helyszín: 
Jegricska – az ókéri őrháztól áramlási irányban a 44. és a 45. fkm 

között  

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°26´56.90´´ E   19°43´14.25´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-12:2005, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja:  2018.04.20.   1115-1130 

 

Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

nedvesség % SRPS EN 12880:2007 38,8 - - 

izzítási veszteség % SRPS EN 12879:2007 4,92 - - 

granulometria(szemcseméret 

<2µm) 

% ISO 11277:2009 23,2 - - 

pH  SRPS EN 12176:2005    

Redox-potenciál      



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Összes nitrogéntartalom  mgN/kg SRPS ISO 11261:2005 1246 - - 

szerves nitrogén + 

ammónia-nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 1008 - - 

nitrát-nitrogén + nitrit-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 238 - - 

Összes foszfortartalom mgP/kg spektrofotometria  273 - - 

Fémek      

 Nikkel 
mg/kg EPA 7010 41,5 43,7 2 

Cink 
mg/kg EPA 7000b 58,6 64,6 0 

Kadmium 
mg/kg EPA 7010 0,080 0,090 0 

Króm, összes 
mg/kg EPA 7010 23,9 24,7 0 

Réz 
mg/kg EPA 7010 23,0 26,0 0 

Ólom 
mg/kg EPA 7010 14,0 15,2 0 

Arzén 
mg/kg EPA 7010 12,5 13,9 0 

Higany 
mg/kg H1.005 0,076 0,080 0 

Peszticidek   
  

 

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<10,1 - - 

béta-HCH µg/kg <10,5 - - 

gamma-HCH (lindan) µg/kg <7,68 - - 

delta-HCH µg/kg <6,53 - - 

Heptaklór µg/kg <6,53 - - 

Heptaklórepoxid µg/kg <9,22 - - 

Aldrin µg/kg <8,39 - - 

Dieldrin µg/kg <7,92 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Endrin µg/kg <7,24 - - 

Endrinaldehid µg/kg <10,4 - - 

Endoszulfánszulfát µg/kg <9,88 - - 

Endoszulfán I µg/kg <5,26 - - 

Endoszulfán II µg/kg <9,10 - - 

4,4´-DDT µg/kg <0,500 - - 

4,4´-DDD µg/kg <3,77 - - 

4,4´-DDE µg/kg <9,58 - - 

Kiemelt peszticidek*       

Alaklór µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

Atrazin µg/kg <50,0 - - 

Simazin µg/kg <25,0 - - 

Klórpirifosz  µg/kg <25,0 - - 

Trifluralin µg/kg <25,0 - - 

Pentaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Hexaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Alkil-fenolok* 
      

4-nonilfenol 
µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

4-oktilfenol 
µg/kg <25,0 - - 

PAH 
µg/kg   20  0 

Naftalén µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<4,46 - - 

Acenaftilén µg/kg <6,69 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Acenaftén µg/kg <3,88 - - 

Fluorenén µg/kg <10,6 - - 

Fenantrén µg/kg 20,5 - - 

Antracén µg/kg <10,8 - - 

Fluorantén µg/kg <9,80 - - 

Pirén µg/kg 13,6 - - 

Benz(a)Antracén µg/kg <11,1 - - 

Krizén µg/kg <9,88 - - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg <9,23 

- - 

Benz(a)Pirén µg/kg <11,1 - - 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg <11,9 - - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
µg/kg <10,5 

- - 

PCB (összeg) 
µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<9,63  - 0 

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg <9,63 - - 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 28) µg/kg <5,26 - - 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil 

(PCB 52) 
µg/kg <7,74 

- - 

2,2',3,4,4',5'-hexaklórbifenil 

(PCB 138) 
µg/kg <2,81 

- - 

2,2',4,4',5,5'-hexaklórbifenil  

(PCB 153) 
µg/kg <7,30 

- - 

2,2',3,4,4',5,5'-

heptaaklórbifenil (PCB 180) 
µg/kg <2,08 

- - 



Vizsgált paraméter Mértékegység A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Szénhidrogén-index* mg/kg  159 323 1 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

 

A minta típusa:  üledék 

Mintavételi helyszín: Jegricska – a hídnál 

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°27´33.46´´ E   19°52´39.69´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-12:2005, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20. 1030-1040 

 

Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

nedvesség % SRPS EN 12880:2007 80,5 - - 

izzítási veszteség % SRPS EN 12879:2007 18,1 - - 

granulometria(szemcseméret 

<2µm) 

% ISO 11277:2009 17,0 - - 

pH  SRPS EN 12176:2005    

Redox-potenciál      

Összes nitrogéntartalom  mgN/kg SRPS ISO 11261:2005 5841 - - 

szerves nitrogén + ammónia-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 4576 - - 

nitrát-nitrogén + nitrit-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 1265 - - 

Összes foszfortartalom mgP/kg spektrofotometria  271 - - 

Fémek      



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

 Nikkel 
mg/kg EPA 7010 49,5 64,3 3 

Cink 
mg/kg EPA 7000b 66,1 72,2 0 

Kadmium 
mg/kg EPA 7010 0,195 0,170 0 

Króm, összes 
mg/kg EPA 7010 31,4 37,4 0 

Réz 
mg/kg EPA 7010 21,2 27,1 0 

Ólom 
mg/kg EPA 7010 16,5 16,4 0 

Arzén 
mg/kg EPA 7010 37,6 37,5 1 

Higany 
mg/kg H1.005 0,180 0,190 0 

Peszticidek   
  

 

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<10,1 - - 

béta-HCH µg/kg <10,5 - - 

gamma-HCH (lindan) µg/kg <7,68 - - 

delta-HCH µg/kg <6,53 - - 

Heptaklór µg/kg <6,53 - - 

Heptaklórepoxid µg/kg <9,22 - - 

Aldrin µg/kg <8,39 - - 

Dieldrin µg/kg <7,92 - - 

Endrin µg/kg <7,24 - - 

Endrinaldehid µg/kg <10,4 - - 

Endoszulfánszulfát µg/kg <9,88 - - 

Endoszulfán I µg/kg <5,26 - - 

Endoszulfán II µg/kg <9,10 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

4,4´-DDT µg/kg <0,500 - - 

4,4´-DDD µg/kg <3,77 - - 

4,4´-DDE µg/kg <9,58 - - 

Kiemelt peszticidek*       

Alaklór µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

Atrazin µg/kg <50,0 - - 

Simazin µg/kg <25,0 - - 

Klórpirifosz  µg/kg <25,0 - - 

Trifluralin µg/kg <25,0 - - 

Pentaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Hexaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Alkil-fenolok* 
      

4-nonilfenol 
µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

4-oktilfenol 
µg/kg <25,0 - - 

PAH 
µg/kg   1124  2 

Naftalén µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<4,46 - - 

Acenaftilén µg/kg <6,69 - - 

Acenaftén µg/kg 4,09 - - 

Fluorenén µg/kg 15,5 - - 

Fenantrén µg/kg 147 - - 

Antracén µg/kg 20,9 - - 

Fluorantén µg/kg 237 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Pirén µg/kg 194 - - 

Benz(a)Antracén µg/kg 102 - - 

Krizén µg/kg 68,1 - - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg 182 

- - 

Benz(a)Pirén µg/kg 90,5 - - 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg 90,4 - - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
µg/kg 186 

- - 

PCB (összeg) 
µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<9,63  - 0 

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg <9,63 - - 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 28) µg/kg <5,26 - - 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil (PCB 

52) 
µg/kg <7,74 

- - 

2,2',3,4,4',5'-hexaklórbifenil 

(PCB 138) 
µg/kg <2,81 

- - 

2,2',4,4',5,5'-hexaklórbifenil  

(PCB 153) 
µg/kg <7,30 

- - 

2,2',3,4,4',5,5'-heptaaklórbifenil 

(PCB 180) 
µg/kg <2,08 

- - 

Szénhidrogén-index* mg/kg  157 88 1 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

 

A minta típusa:  üledék 



Mintavételi helyszín: Jegricska – a háromszögtől nézve áramlási iránnyal szemben 

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°27´30.53´´ E   19°52´47.40´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-12:2005, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20. 1015-1020 

 

Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

nedvesség % SRPS EN 12880:2007 82,8 - - 

izzítási veszteség % SRPS EN 12879:2007 18,9 - - 

granulometria(szemcseméret 

<2µm) 

% ISO 11277:2009 18,2 - - 

pH  SRPS EN 12176:2005    

Redox-potenciál      

Összes nitrogéntartalom  mgN/kg SRPS ISO 11261:2005 6703 - - 

szerves nitrogén + ammónia-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 4804 - - 

nitrát-nitrogén + nitrit-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 1899 - - 

Összes foszfortartalom mgP/kg spektrofotometria  277 - - 

Fémek      

 Nikkel 
mg/kg EPA 7010 31,6 39,2 2 

Cink 
mg/kg EPA 7000b 62,4 65,7 0 

Kadmium 
mg/kg EPA 7010 <0,015 - 0 

Króm, összes 
mg/kg EPA 7010 27,6 32,0 0 

Réz 
mg/kg EPA 7010 27,0 26,1 0 

Ólom 
mg/kg EPA 7010 17,7 17,3 0 

Arzén 
mg/kg EPA 7010 39,5 38,3 1 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Higany 
mg/kg H1.005 0,131 0,130 0 

Peszticidek   
  

 

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<10,1 - - 

béta-HCH µg/kg <10,5 - - 

gamma-HCH (lindan) µg/kg <7,68 - - 

delta-HCH µg/kg <6,53 - - 

Heptaklór µg/kg <6,53 - - 

Heptaklórepoxid µg/kg <9,22 - - 

Aldrin µg/kg <8,39 - - 

Dieldrin µg/kg <7,92 - - 

Endrin µg/kg <7,24 - - 

Endrinaldehid µg/kg <10,4 - - 

Endoszulfánszulfát µg/kg <9,88 - - 

Endoszulfán I µg/kg <5,26 - - 

Endoszulfán II µg/kg <9,10 - - 

4,4´-DDT µg/kg <0,500 - - 

4,4´-DDD µg/kg <3,77 - - 

4,4´-DDE µg/kg <9,58 - - 

Kiemelt peszticidek*       

Alaklór µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

Atrazin µg/kg <50,0 - - 

Simazin µg/kg <25,0 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Klórpirifosz  µg/kg <25,0 - - 

Trifluralin µg/kg <25,0 - - 

Pentaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Hexaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Alkil-fenolok* 
      

4-nonilfenol 
µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

4-oktilfenol 
µg/kg <25,0 - - 

PAH 
µg/kg   871  0 

Naftalén µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<4,46 - - 

Acenaftilén µg/kg 9,88 - - 

Acenaftén µg/kg 5,60 - - 

Fluorenén µg/kg 14,8 - - 

Fenantrén µg/kg 114 - - 

Antracén µg/kg 17,5 - - 

Fluorantén µg/kg 208 - - 

Pirén µg/kg 171 - - 

Benz(a)Antracén µg/kg 68,2 - - 

Krizén µg/kg 68,4 - - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg 168 

- - 

Benz(a)Pirén µg/kg 73,5 - - 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg 49,3 - - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 
µg/kg 104 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 

PCB (összeg) 
µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<9,63  - 0 

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg <9,63 - - 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 28) µg/kg <5,26 - - 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil (PCB 

52) 
µg/kg <7,74 

- - 

2,2',3,4,4',5'-hexaklórbifenil 

(PCB 138) 
µg/kg <2,81 

- - 

2,2',4,4',5,5'-hexaklórbifenil  

(PCB 153) 
µg/kg <7,30 

- - 

2,2',3,4,4',5,5'-heptaaklórbifenil 

(PCB 180) 
µg/kg <2,08 

- - 

Szénhidrogén-index* mg/kg  209 110 1 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

A minta típusa:  üledék 

Mintavételi helyszín: 
Jegricska – a temerini őrháztól nézve 50 m-re áramlási 

iránnyal szemben   

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°28´02.59´´ E   19°54´52.83´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-12:2005, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20.0910-0920 

 

 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

nedvesség % SRPS EN 12880:2007 83,4 - - 

izzítási veszteség % SRPS EN 12879:2007 16,5 - - 

granulometria(szemcseméret 

<2µm) 

% ISO 11277:2009 13,0 - - 

pH  SRPS EN 12176:2005    

Redox-potenciál      

Összes nitrogéntartalom  mgN/kg SRPS ISO 11261:2005 6962 - - 

szerves nitrogén + ammónia-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 4909 - - 

nitrát-nitrogén + nitrit-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 2053 - - 

Összes foszfortartalom mgP/kg spektrofotometria  303 - - 

Fémek      

 Nikkel 
mg/kg EPA 7010 25,9 39,5 2 

Cink 
mg/kg EPA 7000b 61,2 75,4 0 

Kadmium 
mg/kg EPA 7010 <0,015 - 0 

Króm, összes 
mg/kg EPA 7010 25,8 34,0 0 

Réz 
mg/kg EPA 7010 25,4 28,0 0 

Ólom 
mg/kg EPA 7010 19,6 20,9 0 

Arzén 
mg/kg EPA 7010 39,5 42,8 1 

Higany 
mg/kg H1.005 0,098 0,110 0 

Peszticidek   
  

 

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<10,1 - - 

béta-HCH µg/kg <10,5 - - 

gamma-HCH (lindan) µg/kg <7,68 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

delta-HCH µg/kg <6,53 - - 

Heptaklór µg/kg <6,53 - - 

Heptaklórepoxid µg/kg <9,22 - - 

Aldrin µg/kg <8,39 - - 

Dieldrin µg/kg <7,92 - - 

Endrin µg/kg <7,24 - - 

Endrinaldehid µg/kg <10,4 - - 

Endoszulfánszulfát µg/kg <9,88 - - 

Endoszulfán I µg/kg <5,26 - - 

Endoszulfán II µg/kg <9,10 - - 

4,4´-DDT µg/kg <0,500 - - 

4,4´-DDD µg/kg <3,77 - - 

4,4´-DDE µg/kg <9,58 - - 

Kiemelt peszticidek*       

Alaklór µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

Atrazin µg/kg <50,0 - - 

Simazin µg/kg <25,0 - - 

Klórpirifosz  µg/kg <25,0 - - 

Trifluralin µg/kg <25,0 - - 

Pentaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Hexaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Alkil-fenolok* 
      



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

4-nonilfenol 
µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

4-oktilfenol 
µg/kg <25,0 - - 

PAH 
µg/kg  296   0 

Naftalén µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<4,46 - - 

Acenaftilén µg/kg <6,69 - - 

Acenaftén µg/kg <3,88 - - 

Fluorenén µg/kg <10,6 - - 

Fenantrén µg/kg 35,4 - - 

Antracén µg/kg <10,8 - - 

Fluorantén µg/kg 55,6 - - 

Pirén µg/kg 48,8 - - 

Benz(a)Antracén µg/kg 24,8 - - 

Krizén µg/kg 24,7 - - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg 65,0 

- - 

Benz(a)Pirén µg/kg 22,9 - - 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg 23,6 - - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
µg/kg 44,1 

- - 

PCB (összeg) 
µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<9,63  - 0 

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg <9,63 - - 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 28) µg/kg <5,26 - - 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil (PCB 

52) 
µg/kg <7,74 

- - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

2,2',3,4,4',5'-hexaklórbifenil 

(PCB 138) 
µg/kg <2,81 

- - 

2,2',4,4',5,5'-hexaklórbifenil  

(PCB 153) 
µg/kg <7,30 

- - 

2,2',3,4,4',5,5'-heptaaklórbifenil 

(PCB 180) 
µg/kg <2,08 

- - 

Szénhidrogén-index* mg/kg  283 172 1 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

**A  felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012). 

 

A minta típusa:  üledék 

Mintavételi helyszín: 
Jegricska – a temerini őrháztól nézve áramlási iránnyal 

szemben   

Mintavételi helyszínek koordinátái: N   45°28´03.0259´´ E   19°54´54.94´´ 

Mintavételi eljárás: SRPS ISO 5667-12:2005, SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Mintavétel dátuma és időpontja: 2018.04.20.0900-0910 

 

Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

nedvesség % SRPS EN 12880:2007 82,8 - - 

izzítási veszteség % SRPS EN 12879:2007 17,6 - - 

granulometria(szemcseméret 

<2µm) 

% ISO 11277:2009 21,3 - - 

pH  SRPS EN 12176:2005    

Redox-potenciál      



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Összes nitrogéntartalom  mgN/kg SRPS ISO 11261:2005 5735 - - 

szerves nitrogén + ammónia-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 4714 - - 

nitrát-nitrogén + nitrit-

nitrogén* 

mgN/kg desztilláció és titráció 1021 - - 

Összes foszfortartalom mgP/kg spektrofotometria  292 - - 

Fémek      

 Nikkel 
mg/kg EPA 7010 31,8 35,6 2 

Cink 
mg/kg EPA 7000b 61,8 61,7 0 

Kadmium 
mg/kg EPA 7010 0,073 0,060 0 

Króm, összes 
mg/kg EPA 7010 26,4 28,5 0 

Réz 
mg/kg EPA 7010 25,6 24,0 0 

Ólom 
mg/kg EPA 7010 15,8 15,1 0 

Arzén 
mg/kg EPA 7010 39,4 37,4 1 

Higany 
mg/kg H1.005 0,073 0,070 0 

Peszticidek   
  

 

alfa-HCH µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

<10,1 - - 

béta-HCH µg/kg <10,5 - - 

gamma-HCH (lindan) µg/kg <7,68 - - 

delta-HCH µg/kg <6,53 - - 

Heptaklór µg/kg <6,53 - - 

Heptaklórepoxid µg/kg <9,22 - - 

Aldrin µg/kg <8,39 - - 

Dieldrin µg/kg <7,92 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Endrin µg/kg <7,24 - - 

Endrinaldehid µg/kg <10,4 - - 

Endoszulfánszulfát µg/kg <9,88 - - 

Endoszulfán I µg/kg <5,26 - - 

Endoszulfán II µg/kg <9,10 - - 

4,4´-DDT µg/kg <0,500 - - 

4,4´-DDD µg/kg <3,77 - - 

4,4´-DDE µg/kg <9,58 - - 

Kiemelt peszticidek*       

Alaklór µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

Atrazin µg/kg <50,0 - - 

Simazin µg/kg <25,0 - - 

Klórpirifosz  µg/kg <25,0 - - 

Trifluralin µg/kg <25,0 - - 

Pentaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Hexaklór-Benzl µg/kg <0,500 - - 

Alkil-fenolok* 
      

4-nonilfenol 
µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<25,0 - - 

4-oktilfenol 
µg/kg <25,0 - - 

PAH 
µg/kg   560  0 

Naftalén µg/kg 

H1.009 (GC/MSD) 

<4,46 - - 

Acenaftilén µg/kg <6,69 - - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Acenaftén µg/kg <3,88 - - 

Fluorenén µg/kg 11,4 - - 

Fenantrén µg/kg 48,8 - - 

Antracén µg/kg 11,4 - - 

Fluorantén µg/kg 113 - - 

Pirén µg/kg 101 - - 

Benz(a)Antracén µg/kg 49,1 - - 

Krizén µg/kg 49,3 - - 

Benz(b)Fluorantén+ 

Benz(k)Fluorantén 
µg/kg 132 

- - 

Benz(a)Pirén µg/kg 58,6 - - 

Benz(g,h,i)perilén µg/kg 37,7 - - 

DiBenz(a,h)Antracén+ 

Indeno(1,2,3-cd)Pirén 
µg/kg 72,3 

- - 

PCB (összeg) 
µg/kg 

H1.008 (GC/µECD) 

 <9,63 - 0 

Diklórbifenil (PCB 10) µg/kg <9,63 - - 

2,4,4´-triklórbifenil (PCB 28) µg/kg <5,26 - - 

2,2´,5,5´- tetraklórbifenil (PCB 

52) 
µg/kg <7,74 

- - 

2,2',3,4,4',5'-hexaklórbifenil 

(PCB 138) 
µg/kg <2,81 

- - 

2,2',4,4',5,5'-hexaklórbifenil  

(PCB 153) 
µg/kg <7,30 

- - 

2,2',3,4,4',5,5'-heptaaklórbifenil 

(PCB 180) 
µg/kg <2,08 

- - 



Vizsgált paraméter Mértékegy

ség 

A módszer jelölése 
Mért érték 

Korrigált 

érték 

Osztály*

* 

Szénhidrogén-index* mg/kg  207 118 1 

*A paraméter/módszer nincs az akkreditációs keretben 

** A felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező anyagok 

határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelet szerint  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012). 



 

VÉLEMÉNYEZÉS ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE  

A vízminőséget a nutriens-tartalom, a fémtartalom, a szalinités  paraméterei, és az oxigénháztartás viszonylatában 

vizsgáltuk. A kapott eredményeket a felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező 

anyagok határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelettel  (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 50/2012) vetettük össze. 

Mindkét helyszínen (az ókéri és a temerini őrháztól nézve az áramlással megegyező irányban) a vízben 

oldott oxigén alacsony koncentrációit mértük (az értékek 4 mgO2/l alattiak, ami az V. osztályba való 

besorolást jelenti), a ammónium ion koncentrációja viszont az IV. osztály keretein belül van. A 

fémtartalom, értékei szerint, az I. vagy a II. osztályba tartozik.  

Az illékony szerves anyagok, mégpedig a:  vinil-klorid, a kloroform, a 1,1,1-triklór-etán (1,1,1-TCE), a 

1,2-diklór-etán (1,2-DCE), a benzol, a triklór-etilén, bróm-diklór-metán (BDHM), a toluol, a dibróm-

metán (DBHM), a tetraklór-etilén, a klórbenzol, az etil-benzol, a xilol (m, p és o izomer), a brómform, az 

1,4-diklór-benzol és at 1,2- diklór-benzol nincsenek jelen a Jegricska vízmintáiban a két helyszín egyikén 

sem. Egyik helyszín vízmintáiban sincsenek vegyületek a szerves klorid peszticidek csoportjából (alfa-

HCH, béta-HCH, gamma-HCH (lindán), delta-HCH, aldrin, endoszulfánszulfát, endrinaldehid, endrin, 

dieldrin, Heptaklórepoxid, Heptaklór, endoszulfán I , endoszulfán II, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE). 

A jegricskai vízmintákban az ásványolajok (szénhidrogén-indexként kifejezett) mennyisége kisebb volt, 

mint a kimutatási határ, vagyis mint a módszer kvantitatív korlátai. 

A policiklikus aromás szénhidrogének csoportjából elszórtan detektáltunk  fluorantént, pirént és benzo (a) 

pirént, méghozzá a vonatkozó Rendelet által definiált környezetminőségi határértékek alatt (a felszíni 

vizeket szennyező prioritásos és a veszélyes prioritásos anyagok határértékeiről és az elérésükről szóló 

határidőkről szóló rendelet, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2014). 

Az üledék minőségét a felszíni, és a felszín alatti vizekben, valamint az üledékben levő szennyező 

anyagok határértékeiről és az elérésükhöz szükséges határidőről szóló rendelettel  (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 50/2012) vetettük össze.   

A vizsgált üledékminták alacsony koncentrációban tartalmaznak szennyező anyagokat. Az egyik minta 

esetében (Jegricska – a hídnál) a nikkeltartalom 49,5 mg/kg volt, ami alapján a III. osztályba soroljuk (44 

mg/kg  a  MEK, 45 mg/kg a verifikációs szint). Figyelembe véve, hogy minimális koncentráció-túllépésről 

van szó és hogy csupán egy mintában mértük, továbbá azt is, hogy korábbi kutatások alkalmával hasonló 

nikkeltartalmat mértünk a talajban, megállapítható, hogy a szennyezés minimális és hogy a koncentrációk 

a természetes alapérték szintjén vannak.  

Általánosságban kimondható, hogy a Jegricska vízfolyás üledéke - a fémtartalom alapján – jelentéktelen 

mértékben szennyezett, és hogy nincs környezeti veszély. 

A szerves szennyező anyagokra vonatkozó eredmények alapján (a policiklikus aromás szénhidrogének, az 

ásványi olajok, a szerves klór peszticidek (DDT összes, ciklodien-peszticidek, hexaklorociklohexán 

izomerek, alfa‐ endoszulfán, heptaklór i heptaklórepoxid) és a poliklórozott bifenilek összessége) arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a mért koncentraciók az üledékben a Jegricska összes vizsgált pontján 

jelentősen alacsonyabbak  a verifikációs szint által meghatározattaknál. E tekintetben biztonságos a 

Jegricska üledékének kikotrása.   

Az ily módon meghatározott üledéket annak kikotrása után különleges védelmi intézkedések nélkül 

tárolni lehet a Jegricska vízfolyás körüli 20 méteres sávban. 



AZ ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE HIDROMORFOLÓGIAI  PARAMÉTEREK 

ALAPJÁN (RHS módszerrel) 

Anyag és módszerek  

A hidromorfológiai jellemzőkre vonatkozó adatokat a Jegricska foyló öt vizsgált helyszínén 

végzett átfogó monitoring keretében a standard River Habitat Survey (RHS) módszerrel 

összhangban gyűjtöttük be – 2018. május 21-én és június 18-án.  A monitoring a Jegricska folyó 

következő szakaszain elvégzett mintavételt ölelte fel: 44+015fkm - 46+673 fkm és 29+588fkm-

37+892fkm.  

18. táblázat Helyszínek és a GPS koordináták  

 Mintavételi helyszín  az RHS-szakaszok GPS koordinátái  

RHS 1 Temerin, a hídnál N   45°27´58.9´´ 

E   19°54´37.2´´ 

RHS 2 Temerin, a távvezetéknél N   45°27´22.1´´ 

E   19°53´14.0´´ 

RHS 3 Szőreg N   45°27´18.1´´ 

E   19°48´41.9´´ 

RHS 4 Ókér, a gáttól nézve áramlási 

irányban 

N   45°27´00.7´´ 

E   19°43´37.1´´ 

RHS 5 Ókér, a gáttól nézve áramlási 

iránnyal szemben 

N   45°26´58.1´´ 

E   19°43´06.9´´ 

 

Az  RHS a legszélesebb értelemben vett karakterizációs és fizikai jellemzőket felmérő módszer a 

folyóvizek vonatkozásában. Mivel szükség van egy általános útmutatóra a folyó víz fizikai 

jellemzőinek felmérésére, az RHS-t gyakran összevetették  a létező hidromorfológiai 

módszerekkel Európa-szerte.  

Az RHS módszert már különböző célokra használták: 

- Környezeti hatásvizsgálat (KHV), 

- A vízgyűjtőkkel kapcsolatos célok és statisztikák meghatározása, 

- Monitoring és utólagos értékelések, 

- Nemzeti és regionális jelentések, 

- a SERCON szoftver betáplálása és 

- Egyes vízi fajok elterjedésének megítélése élőhelyük alapján (Raven és munkatársai, 1998). 

 

Az élőhely-minőségi értékelés alapjai RHS módszerek alkalmazásával: 

- a becslés egy szakaszra (500 m) korlátozódik, 



- a minőséget a partok és a meder azon jellemzői alapján határozzuk meg, amelyekről tudjuk, 

hogy létfontosságúak az élővilág számára, 

- az élőhely minőségét meghatározó két fő tényező a fizikai összetétel sokfélesége (diverzitása) 

és "természetessége"  

- a rendszert, amikor csak lehetséges, kalibrálják, a legmagasabb minőségű, erre a célra vizsgált 

szakaszok használva (Raven és munkatársai,1998). 

Az RHS módszerrel végzett  minőségértékelés a "természetességet" nem okvetlenül biológiai 

fogalomként  használja. Az élőhelyek jellemzőit fizikai struktúrákként jegyzik fel, míg a 

vegetációs kategóriákat attól függetlenül feljegyzik, hogy őslakos vagy alohton fajokat 

tartalmaznak-e (Raven és Sar, 1998). 

Az RHS-t 500 m hosszú folyószakaszon alkalmazzák, míg a megfigyeléseket 10 egyforma 

távolságú helyen végzik. A folyóvölgyre és a partmenti térségre vonatkozó adatok további 

információkat tartalmaznak. A folyómeder méreteit (mélység és a folyó szélessége, a víztükör 

szélessége, a part magassága) nem kell lemérni a 10 helyszín egyikén sem, de fontos, hogy 

kiválasztani egy szakaszt (pontot). Az ideális szakasz kiválasztásánál a választott rész  egyenes, 

éles görbék nélküli, egyértelműen kirajzolódó partok nélküli, továbbá zahatagok, örvények, 

kaszkádok nélküli... Ezt a szakaszt riffle-nek nevezik (Radulović i Teodorović, 2011). 

 

  
15. ábra Az RHS-módszerrel vizsgált helyszín méretei 

 

Az RHS módszer szilárd keretet biztosít a mederfauna, a makrofitonok  és a halfauna 

geomorfológiai és specifikus kutatása számára. A módszerrel nem el lehet elérni az egyes 

növény- és állatvilágcsoportok egyedi kutatásához szükséges részletességi szintet (Radulović i 

Teodorović, 2011). 

A kiemelkedő szakaszok (a legjobb minőség) kalibrálása vagy a referenciaállapot meghatározása 

során csak olyan szakaszokat használnak, ahol a folyómeder és a part természetközeli állapotban 

Fizikai jellemzők 

Talajhgasználati módok 5m  széles  sávban 

Növényzeti szerkezet 5m  széles  sávban 

 

A PART CSÚCSA 

áramlási irány 

Bal part 

Jobb part 

helyszín 

A víztükör szélessége 

A folyómederben levő 

vegetáció típusai 

A parti vegetáció 

szerkezete 



(pristine/ near-natural state), van, a partmenti térség pedig  többnyire félig természetes (semi-

natural) állapotban (Raven és munkatársai, 1998). 

Az RHS terepi jegyzőkönyv négy oldalas és további két oldalon találhatóak a kulcsok (kódok).  

Tekintettel arra, hogy a szakasz hossza (500 m), a helyszínek száma (10) és szélességük adott, a 

részletes megfigyelés nem terjed ki a meghatározott szakasz jelentős részére. Ezért nagyon 

fontos végiggyalogolni a teljes szakaszt (a legjobb, ha ezt a vissszaúton tesszük meg), és 

feljegyezni a helyszínek között elhelyezkedő jelenségeket és tárgyakat (H, I, J, K, L, M, N, O, P, 

és Q fejezet). 

A következő  fejezetekben tároljuk a helyszínek között az 500 m hosszúságú szakaszon 

összegyűjtött információkat: 

• H és I fejezet - a partmenti talaj használatának módozatai ( H ) és a helyszínek közötti 

partprofil (I) 

• J és K fejezet – a fák és kísőrő tárgyak jelenléte a folyómederben és a partokon  

• L fejezet – a folyómeder méretei  

• M fejezet – különleges fontosságú tárgyak objekti  

• N fejezet – a folyómeder eltömődöttségi fokának becslése  

• O fejezet – invazív növényfajták  

• P fejezet – általános jellemzők  

• Q fejezet – az Alnus sp. (éger) jelenléte  

 

A rendszert az ismert helyek minőségi értékelésével kalibráltuk, amelyeket e célból 

tanulmányoztunk (Raven és munkatársai 1998). Az élőhely minősége négy fő megközelítéssel 

becsülhető fel. 

Az első megközelítésben a becsléseket a telephely azonosítása alapján végezzük, a második és 

harmadik megközelítés a folyók hasonló jellegzetességeit mutató telephelyek csoportjaira 

vonatkozik, míg az egyedi jelenségek (második megközelítés) vagy ezek kombinációi (harmadik 

megközelítés) ezen referenciacsoportokon belül kerülnek meghatározásra. A negyedik 

megközelítésben az élőhely minőségének becslése  (Habitat Quality Assessment - HQA 

pontszám) a vizsgált területen található bizonyos jelenségek jelenlétéből vagy hiányából 

származik, amelyeket a protokoll rögzít (Raven és munkatársai,1998). 

A folyómeder mesterséges változásainak jelentőségét a HMS index (Habitat Modification Score- 

élőhelyváltozási pontszám) fejezi ki (Raven és munkatársai , 1998). 

Az élőhely-minőségi RHS-mérés lényege azt a feltételezést tükrözi, hogy a biotikus sokféleség 

közvetlenül kapcsolódik az élőhelyek sokféleségéhez (Harper és Everard, 1998). E két összetevő 

közötti kapcsolatot mind a négy megközelítésben kis különbségek jellemzik. Az első 

megközelítésben a folyami élőhely változatlansága tükrözi az adott terület értékét a biotikus 

komponens konzervációjával és megőrzésével kapcsolatban (Raven és munkatársai, 1998). A 

második és a harmadik megközelítésben a specifikus jellemzőket a terület biotikus komponense 

szempontjából jelentősnek tekintik. A negyedik megközelítésében a HQA pontszám tartalmazza 

az adott élőhely élő világához vonatkozó bizonyos jellemző(k) jelenlétét vagy hiányát (Raven és 

munkatársai, 1998). 



Ugyanakkor a fizikai jellemzők és a biotikus komponensek és folyamatok kapcsolatának 

empirikus alapja is van (Harper és Everard, 1998), és feltételezhető, hogy az élőhely 

minőségének értékelésében és általában a RHS-ben szereplő jellemzők tükrözik ezeket a 

kapcsolatokat. 

A RHS-t úgy tervezték, hogy betekintést nyerjen a vízfolyások fizikai jellemzőibe, és nem 

igazították bármelyik hidrobion-csoport biológiai vizsgálatához. Következésképpen az 

eredmények ökológiai értelmezése elsősorban a faj-élőhely kapcsolat változékonysága miatt 

feltevéseken alapul. Az RHS előnye, hogy koncepcionális keretet biztosít más, specifikus 

vizsgálatoknak, amelyek a vízi makrofitonokra, makroszkópikus gerinctelenekre és halakra 

vonatkoznak. 

Az eredmények megerősítik, hogy az RHS a kicsi és közepes méretű folyók fizikai jellemzőinek 

(a folyómeder szélessége <100m) megítélésének megfelelő módszere, de bizonyos változtatások 

történtek az olyan tárgyak és események feltérképezésére, amelyek a brit folyókon nincsenek 

jelen. 

Az RHS alkalmazása és hatóköre, természetesen, függ az adatgyűjtés céljától. A módszerrel nem 

elérhető a flóra és fauna egyes csoportjainak  egyedi kutatásához szükséges részletességi szintet. 

Az RHS módszer használata azonban szolíd keretet biztosít a geomorfológiai kutatásokhoz, 

valamint az alsó, makrofikus és halállományra vonatkozó konkrét kutatásokhoz. 

A kutatás céljából két mutatót dolgoztunk ki, amelyek leírják a folyami élőhelyek és tárgyak 

sokféleségét (HQA), valamint a folyómedrek mesterséges változásainak jelenlétét és jelentőségét 

(HMS), jelezve az antropogén változások mértékét. Mindkét index nagyon egyszerű pontozási 

rendszeren alapul. 

Habitat Modification Score (HMS) – élőhelyváltozási pontszám 

A HMS kilenc részhalmazt tartalmazó modifikációs pontszámot jelent, és meghatározza a mesterséges 

változások mértékét, vagyis a meder és a partvonal változását. A számítás bizonyos pontok hozzáadásával 

történik a mesterséges tárgyak (csővezetékek, hidak, lefolyócsövek, vízbevezető szerkezetek stb.) 

jelenléte esetén, valamint a folyómeder és a partvidék változásai esetén (töltések, megváltozott 

partprofilok, megerősített partok és letaposott part). A HMS alkalmazása hasznos lehet a folyómeder és a 

part fizikai változásai "előtti és utáni" elemzéséhez (Raven és munkatársai, 1998). 

A rangsorolás a kézikönyv szabályai szerint és a megállapított pontozási rendszer alapján történik (19. és 

20. táblázat). A magasabb HMS-értékek a folyószakasz több módosítását tükrözik. 

19. táblázat A HMS kategóriái  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kiváló 0-16 

2. Jó 17-199 

3. Közepes 200-499 

4. Módosított 500-1399 

5. Rossz 1400+ 



20. táblázat A szakaszok leírása a HMS alapján  

HMS A szakasz leírása 

1 Természetes / keveset változott vízfolyás nagyon 

nagy élőhelyi diverzitással 

2 Túlnyomóan változatlan vízfolyás nagy élőhelyi 

élőhelyi diverzitással 

3 Módosított vízfolyás közepes élőhelyi diverzitással 

4 Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi 

diverzitással 

5 Rendkívül módosított vízfolyás nagyon alacsony 

élőhelyi diverzitással 

 

Osztályozáskor a numerikus adatfeldolgozásban mind a kilenc protokoll E, D és I fejezetei 

szerepelnek. Azok a folyók, amelyeken nem észleltek mesterséges tárgyakat, kivéve a távoli 

töltéseket, kiváló minősítést kaptak. Ezen folyók partja nincs letaposva, van növényzetük, töltés 

által nem módosult a profiljuk, és nincs mesterséges teraszuk. A folyók mederét nem szabad 

egyengetni, mélyíteni, nem lehetnek rajtuk gátak és terelők. 

A HMS pontszám független a folyók típusától, és emiatt korlátozás nélkül lehet alkalmazni leírni 

a mesterséges változások leírására. Ám a biológiai tényezők, mint például az alohton növények 

jelenléte, nem szerepel a pontozási rendszerben. A HMS pontszám betekintést nyújt a különböző 

fizikai struktúrák és a mesterséges, korlátozó tényezők közötti kapcsolatba. (Raven és 

munkatársai , 1998). 

 

Habitat Quality Assessment Score (HQA) – élőhely minőségének becslése 

A HQA pontszám az élőhely sokféleségét (diverzitását) reprezentálja, és hidromorfológiai 

értelemben a folyó egyazon részét határozza meg, ha a folyó részei ugyanazon a területen 

vannak, pl. két síksági folyó. Hegyi és síksági folyókat nem lehet összehasonlítani. 

A HQA-osztályozáskor a numerikus adatfeldolgozásban mind a hét protokoll E, K, I, C, F, G, 

H, J, és M fejezetei szerepelnek. 

Az eredményeket a 21. és 22. táblázatban vázolt pontozási rendszer határozza meg. 

21. táblázat HQA-osztályozás 

  1. Igen magas kategória 1 

  2. Magas kategória 2-3 

  3. Elfogadható kategória 4-9 

  4. Alacsony kategória 10-19 

  5. Igen alacsony kategória 20+ 

Minimálisra kell csökkenteni a protokollokból származó Láthatatlan, vagy Ismeretlen jelöléseket  

a folyók megfelelő rangsorolása érdekében. Különös figyelmet kell szentelni a protokoll F 



fejezetének  (a növényzet szerkezete) is, mivel a numerikus adatfeldolgozás során a hidrofita 

ökológiai formákat értékeljük, míg a gyökér nélküli flotánsakat kihagyjuk. 

22. táblázat A szakaszok leírása a HMS-pontszám alapján 

HMS HQAC A szakasz leírása 

1 1 Természetes / keveset változott vízfolyás nagyon nagy 

élőhelyi diverzitással 

2 2 Túlnyomóan változatlan vízfolyás nagy élőhelyi 

élőhelyi diverzitással 

3 3 Módosított vízfolyás közepes élőhelyi diverzitással 

4 4 Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi 

diverzitással 

5 5 Rendkívül módosított vízfolyás nagyon alacsony 

élőhelyi diverzitással 

 

A kutatási munka keretében öt RHS szakaszt figyeltünk meg a Jegricska folyón. A vizsgálat 

során 10-10 pontot dolgoztunk fel minden RHS szakaszban. Az öt RHS szakasz elemzése képezi 

az alapját a hidromorfológiai jellemzők összehasonlító elemzésének. Az öt RHS protokollban 

szereplő adatok elemzése után elkészül a HMS és a HQA pontszámok és al-pontszámok 

számításának alapja az összes RHS szakasz viszonylatában. A HMS és a HQA pontszámok 

feldolgozására a SERCON szoftvert használtuk, amelyet az Újvidéki Egyetem 

Természettudományi Karának  Biológiai és Ökológiai Intézetében dolgoztunk ki (Ovuka és 

munkatársai, 2015). 

 

 

15. ábra SERCON szoftver, adatbevitel (http://sercon.pmf.uns.ac.rs/SerconWeb/) 

http://sercon.pmf.uns.ac.rs/SerconWeb/


Eredmények 

Habitat Modification Score (HMS) – élőhelyváltozási pontszám 

23. táblázat  A HMS pontszámok és al-pontszámok a Jegricska folyó öt vizsgált szakaszán  

  RHS 1 RHS 2 RHS 3 RHS 4 RHS 5 

A) Spot-check Channel Modification – Culverts (CV) 0 0 0 0 0 

B) Sweep-up Artificial Features – Culverts 0 0 0 0 0 

HMS: Culverts sub-score 0 0 0 0 0 

C) Spot-check Bank Material 0 0 80 0 80 

D) Spot-check Bank Modification – Reinforced (RI) 0 0 0 0 0 

E) Sweep-up Bank Profiles – Reinforced 0 0 0 0 0 

G) Spot-check Channel Substrate 0 0 0 0 200 

H) Spot-check Channel Modification – Reinforcement 

(RI) 

0 0 200 0 0 

HMS: Bank and Bed Reinforcement sub-score 0 0 280 0 280 

I) Spot-check Bank Modification – Resectioned (RS) 0 0 0 0 0 

J) Sweep-up Bank Profiles – Resectioned 0 0 80 0 80 

K) Spot-check Channel Modification – Resectioned (RS) 0 0 0 0 0 

L) Sweep-up Channel Modification – Over-deepened 0 0 40 0 160 

HMS: Bank and Bed Resectioning sub-score 0 0 120 0 240 

M) Spot-check Bank Modification – Berms (BM) 0 0 0 0 0 

N) Spot-check Bank Modification – Embankments (EM) 0 0 0 0 0 

O) Sweep-up Bank Profiles – Artificial two-stage 0 0 0 0 0 

P) Sweep-up Bank Profiles – Embanked 0 0 0 0 0 

Q) Sweep-up Bank Profiles – Set-back Embankment 0 0 0 0 0 

HMS: Berms and Embankments sub-score 0 0 0 0 0 

HMS: Weirs/Dams/Sluices sub-score 0 0 0 0 480 

HMS: Bridges sub-score 0 0 300 0 0 



T) Spot-check Bank Modification – Poaching (PC or 

PC(B)) 

0 0 0 0 0 

U) Sweep-up Bank Profiles – Poached 10 0 10 20 10 

HMS: Poaching sub-score 10 0 10 20 10 

HMS: Fords sub-score 0 0 0 0 0 

W) Sweep-up Artificial Features – Outfalls 0 0 0 0 0 

X) Sweep-up Artificial Features – Deflectors 0 0 0 0 0 

HMS: Outfalls/Deflectors sub-score 0 0 0 0 0 

HMS all scores sum 10 0 710 20 1010 

HMS Score: * 1 1 4 2 4 

*1- Pristine/semi-natural, 2 - Predominantly unmodified and 4 - Significantly modified 
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A legnagyobb HMS-értéket az RHS 5 szakaszon jegyeztük (az ókéri bukógáttól nézve áramlási irányban 

felfelé), és az 1010. Ez az a szakasz, ahol volt iszapkotrás nem egész egy éve és azon a szakaszon 

van bukógát is. A legkisebb értéket az RHS 2  szakaszon (Temerin, a távvezetéknél) mértük és 

az  0. A második szakaszon nem észleltünk élőhelyi változásokat, a szakasz nagy mértékben nád 

által benőtt. Az első szakaszon: RHS 1 (Temerin a híd közelében) a pontszám  10, hiszen itt 



igencsak kis mértékben változott az élőhely, hiszen a szakasz áramlási irányban felfelé 

helyezkedik el a hídról nézve.  A harmadik szakaszon: RHS 3 (Szőreg) a pontszám 710, mert ott 

láthatóak az élőhelyen történt változások (egy kisebb strand, a híd…). A negyedik szakaszon: 

RHS 4 (Ókér, a gáttól nézve áramlási irányban) ez az érték 20. Ezen a szakaszon (RHS 4) 

igencsak kis mértékben változott az élőhely. A part- és mederprofil erősítése   részleges 

pontszámaz  RHS 3 és az RHS 5 szakaszokon jelentkezik, a  gátak/zsilipek  pedig csak az RHS 5 

szakaszon és ez a legnagyobb hatású részleges pontszám az öt vizsgált szakaszon. A hidak  

részleges pontszám az RHS 3 szakaszon jelenik meg, a  letapostott talaj  pedig a szakaszok 

többségén, kivéve az RHS 1, RHS 3, RHS 4 és az RHS 5 szakaszokat. (23. táblázat).  

Az első két vizsgált szakasz, vagyis az RHS1 és az RHS2, kiváló, vagyis az első osztályba 

tartoznak, a HMS-pontszámuk 0 és 16 közötti és a “Természetes / keveset változott vízfolyás 

nagyon nagy élőhelyi diverzitással” meghatározást kapták (23. és 24. táblázat). A negyedik 

vizsgált szakasz (RHS 4) a jó kategóriába tartozik, a HMS-pontszám itt 17 és 199 közötti, azzal, 

hogy ez a szakasz nagyon közel áll az első, vagyis a kiváló kategóriához, hiszen az összesített 

pontszáma 20. A negyedik szakasz (RHS 4) a “Túlnyomóan változatlan vízfolyás nagy élőhelyi 

élőhelyi diverzitással” minősítést kapta  (24. és 25. táblázat). A fennmaradt két szakasz, tehát az 

RHS 3 és RHS 5, a módosított kategóriába tartozik, a HMS étéke ugyanis 500 és 1399 közötti 

(16. táblázat) és a “Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi diverzitással” minősítést 

kapta(24. és 25. táblázat).  

 

24. táblázat A vizsgált RHS-szakaszok élőhelyi minősége a Jegricska folyón a HMS pontszámok és a 

rögzített kategorizáció szerint  

RHS szakasz HMS 

értékek 

A szakasz leírása 

RHS 1 1 Természetes / keveset változott vízfolyás nagyon nagy élőhelyi 

diverzitással 

RHS 2 1 Természetes / keveset változott vízfolyás nagyon nagy élőhelyi 

diverzitással 

RHS 3 4 Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi diverzitással 

RHS 4 2 Túlnyomóan változatlan vízfolyás nagy élőhelyi élőhelyi diverzitással 

RHS 5 4 Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi diverzitással 

 



Habitat Quality Assessment Score (HQA) – élőhely minőségének becslése 

 
25. táblázat A HQA részleges pontszámok és pontszámok értékei a Jegricska folyó öt vizsgált szakaszán   

  RHS 1 RHS 2 RHS 3 RHS 4 RHS 5 

A. HQA FLOW TYPE SUB-SCORE 3 3 3 3 5 

B. HQA CHANNEL SUBSTRATE SUB-

SCORE 

3 3 4 3 3 

C. HQA CHANNEL FEATURE SUB-SCORE 0 0 0 0 0 

D. HQA BANK FEATURE SUB-SCORE 0 0 0 0 0 

E. HQA BANK VEGETATION STRUCTURE 

SUB-SCORE 

12 12 12 12 12 

F. HQA IN-STREAM CHANNEL 

VEGETATION SUB-SCORE 

8 9 8 8 8 

G. HQA LAND-USE WITHIN 50m SUB-

SCORE 

1 1 2 2 1 

H. HQA TREES AND ASSOCIATED 

FEATURES SUB-SCORE 

5 4 5 8 5 

I. HQA SPECIAL FEATURES SUB-SCORE 2 2 4 4 3 

HQA all scores sum 34 34 38 40 37 

 

A részleges pontszámok, amelyeket beleszámítunk az össz HQA-pontszámba a következők: 

az A (A, a folyómeder (B) típusát, a folyómederben lévő tárgyakat (C) nem vették  fel a 

vizsgálati szakaszok egyikébe sem, a parton lévő tárgyakat (D) csak a harmadik szakaszon, a 

partvidék vegetációjának (E) a folyóáramban (F) a földterület 50 m-en (G) belüli használatát 

csak a másik szakasz, a fák és a kapcsolódó tárgyak (H) és a speciális tárgyak (I) feljegyzik. 

a folyam típusa (A), folyammeder (B), a folyammederben levő tárgyak (C) – ezeket nem 

jegyezték fel a vizsgált szakaszok egyikén sem,  a parton levő tárgyak (D) csak a harmadik 

szakaszon nem voltak jelen,   a parton levő növényzet szerkezete (E), a folyóban levő növényzetet 

(F) és a talajhasználat módját 50m-en belül (G) csak a második szakaszon észleltéka, továbbá a 

fák és odatartozó tárgyak  (H) és a különleges tárgyak (I).  

 



 

17. ábra A HQA pontszámok és részleges pontszámok ábrázolása szakaszonként a Jegricska folyón  

A jegricska folyón vizsgált szakaszok mindegyike az ötödik kategóriába tartozik – az igen 

alacsony kategóriában, hiszen a HQA pontszámuk több mint 20, azzal, hogy  az összesített 

HQA-pontszám igencsak kiegyensúlyozott (25. és 26. táblázat) (17. ábra).  

26. táblázat A Jegricska folyó szakaszainak leírása az élőhelyi minőség kategóriái alapján  

Szakaszo

k 

HMS HQA A szakasz leírása 

RHS 1 1 5 Természetes / keveset változott vízfolyás nagyon nagy élőhelyi 

diverzitással 

RHS 2 1 5 Természetes / keveset változott vízfolyás nagyon nagy élőhelyi 

diverzitással 

RHS 3 4 5 Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi diverzitással 

RHS 4 2 5 Túlnyomóan változatlan vízfolyás nagy élőhelyi diverzitással 

RHS 5 4 5 Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi diverzitással 

 

Az első két vizsgált szakasz, vagyis az RHS 1 és RHS 2 mogu a Természetes / keveset változott 

vízfolyás nagyon nagy élőhelyi diverzitással minősítést kapták. A negyedik vizsgált szakasz, 

vagyis az RHS 4 pedig a Túlnyomóan változatlan vízfolyás nagy élőhelyi diverzitással 

minősítést. A harmadik és az ötödik szakasz, vagyis az RHS 3 és RHS 5, a legrosszabb 

kategóriába sorolható és minősítésük:  Jelentősen módosított vízfolyás alacsony élőhelyi 

diverzitással.  



    18. 

ábra RHS 5. Szakasz, iszapkotrás után                19. ábra RHS 2, Temerin a távvezetéknél 

   

20 és 21. Abra AZ Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara csapatának egy része     

 

 


