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Vízvizsgálati rendszerek 

 

Magyarországon a felszíni vizek rendszeres vízminőség vizsgálata (monitoringja) az 1960-as 

évek végén kezdődött a vízügyi laboratóriumokban. Kezdetben ez csak vízkémiai 

vizsgálatokat jelentett, később (1970-es évek) kiegészült a vízben lebegő élőlények (plankton) 

vizsgálatával. A biológiai vízminősítő rendszerek közül a Felföldy féle (Felföldy 1987) négy 

tulajdonságcsoportra épülő (halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás) vízminősítést használták 

a gyakorlatban. A vizsgálat a vizi élőlénycsoportok közül mindössze a planktonra terjedt ki, 

egyrészt a fitoplankton (lebegő algák) mennyiségi vizsgálata történt (algaszám, majd a-

klorofill), később vezették be a minőségi vizsgálat kapcsán a szaprobiológiai vizsgálatokat, 

mint az egyetlen rendszeres biológiai elemzést, amelyben vizi élőlények azonosítása történt. 

Ebben nemcsak az algákat, hanem minden élő, lebegő, mikroszkópikus élőlényt figyelembe 

vettek (baktériumokat, állatkákat, gombákat). Az akkoriban vizsgált biológiai információkból 

a víz termőképességére (trófitás), és szervesanyag tartalmára (szaprobitás) lehetett 

mérőszámokat kapni. A minőségi információ-tartalom azonban elveszett, mindössze egy 

index mérőszáma (S index) maradt fenn. Ez nem bizonyult elég érzékeny mutatónak, a kapott 

eredmények alapján az ország vizeinek nagy többsége ugyanabba a kategóriába tartozott. 

Az ország Európai Unióhoz (EU) csatlakozásával (2004) a közel 4 évtizedes adatgyűjtés 

metodikája azonban már nem felelt meg a közösség vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek 

(VKI, 2000/60 EK).  

 

 

A Víz Keretirányelv bevezetése 

 

A VKI célként azt fogalmazta meg, hogy a vizeket meghatározott határidőre jó ökológiai 

állapotba kell hozni, és jó állapotot fenn kell tartani. A korábbi minősítés antropocentrikus 

jellege megszűnt, az új minősítés az ökoszisztémák állapota és az emberi tevékenység 

egymásra hatását tükrözi.  Ezek alapján egyértelműen kijelöli a vizsgálandó ökológiai cél-

változók körét is, amely jóval bővebb, mint amelyeket a magyar vízminősítő rendszerben 

korábban alkalmaztak Tartalmazza a fizikai-kémiai, kémiai, hidromorfológiai elemeken (1. 

melléklet) túl mind az 5 vízi élőlénycsoport vizsgálatát (fitoplankton, fitobentosz, makrofita, 

makrozoobenton, halak). Tehát a vizi életközösségek egészét nézi, nem egy kiragadott 

csoportot. Lényeges különbség a két minősítő rendszer között az is, hogy a régi minősítésben 

azonos határérték vonatkozott minden felszíni vízre (1-2. ábra), a jó állapot (II. osztály, MSZ 

12-749/1993) el nem érését nem követte intézkedés. Az új rendszerben a határértékek típus-

specifikusak és a jó/közepes állapot határa az intézkedési tervek alapja. Az ökológiai állapot 

minősítése 5 osztályos skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz) a víztípusra jellemző, az 



antropogén szennyezésektől, hatásoktól mentesnek tekinthető, ún. referencia állapothoz 

viszonyítva történik (2. melléklet). 

 

 

   
 

1-2. ábra: A korábbi minősítésben ugyanaz a határérték vonatkozott a kisvizekre,  

mint a Dunára. 

 

 

Biológiai minőségi elemek – Fitoplankton 

 

A vízben lebegő algák (fitoplankton) a tavak, illetve alsó-szakasz jellegű vízfolyások 

ökológiai állapotának értékelésére ajánlott biológiai elem. A növényi plankton elterjedését a 

növényi tápanyagok mennyisége, a fényviszonyok, a hőmérséklet, a hordalékviszonyok (nagy 

folyók esetében áradásos, áradásmentes időszakok), és biotikus tényezők (makronövényzet 

árnyékolása, kifalás) is befolyásolják. Mennyiségük, fajösszetételük évszakos változást mutat, 

általában jellemző egy kora tavaszi kovaalga csúcs és egy nyárvégi, kora őszi algamaximum a 

tápanyaggal bőven ellátott vizekben. 

Egyes algacsoportok taxonjainak elszaporodása, tömeges jelenléte, vagy hiánya, a szűktűrésű 

fajok előfordulása, a szennyezést, vagy éppen tiszta, oligotrófikus környezetet jelzők, sótűrő, 

vagy sókedvelők előfordulása mind-mind a környezet jellegéről, milyenségéről tájékoztat, 

feltéve, ha ismerjük a fajokban rejlő információkat. Ez az alapja az indikációnak, amely 

tulajdonságot felhasználhatjuk a vizek jellemzésében, minősítésében. 

 

Az algák alapján történő minősítésben egyrészt tehát mennyiségi (a-klorofill, biomassza), 

másrészt minőségi viszonyukat veszik figyelembe (fajkészlet, relatív gyakoriság, indikátor 

fajok jelenléte, hiánya, funkciós csoportok, társulási index). Ez alapján a hazai minősítésre 

multimetrikus indexet dolgoztak ki, amely egy mennyiségi, klorofill metrikából, és egy 

minőségi indexből (Q) áll. 

 

A mennyiségi viszonyok vizsgálata során az a-klorofill a legegzaktabb módon mérhető 

paraméter, de nem ad tájékoztatást az egyes algacsoportok mennyiségének mértékéről az  

összeshez viszonyítva. A korábbi monitoring vizsgálatok során a mennyiségi mutatók közül a 

klorofillon kívül az algaszámot adták meg. A VKI bevezetésével a hazai gyakorlatban 

helyette az alga biomassza kerül meghatározásra. Míg az algaszám esetében az abszolút 

algatömeget nem tudtuk (nem mindegy, hogy sok apró, vagy pedig nagy testű alga adta a 

nagy algaszámot), addig a biomassza értéke jelzi az algatömeg mennyiségét, általában 

korrelál a klorofill tartalommal. Meghatározható az egyes csoportok biomassza részesedése az 

összbiomasszából is, így az összetételre is kapunk eredményt. 



 

 

Meghatározták az egyes víztípusokra jellemző osztályhatárokat a klorofill esetében. Az egyes 

kategóriákat több típusból összevont típuscsoportokra adták meg, mivel azok nem 

különböztek jelentősen egymástól (klorofill metrika). Az 1. táblázatban a klorofill 

osztályhatárai láthatók, az értékek µg/l-ben vannak megadva. 

 
 kiváló jó közepes gyenge rossz 

1. Típuscsoport 1/2/3/4/5/8/9/11/13/17 2,7 5,6 10,5 15,5 >15,5 

2. Típuscsoport 12/15/16/18/19/21/22  4,2 8,7 18,5 28,0 >28,0 

3. Típuscsoport 6/7/10/14/20  5,9 10,0 18,3 27,6 >27,6 

4. Típuscsoport  23/24 15,0 30,0 45,0 60,0 >60,0 

5. Típuscsoport  25 20 40,0 60,0 80,0 >80,0 

6. Típuscsoport  26 6,2 14,6 30,0 47,8 >47,8 

 

1.táblázat: A típuscsoportokba tartozó típusok és a javasolt osztályhatárok a-klorofill 

esetében (A számok az adott osztály alsó értékeit jelentik, OVGT 5.1 háttéranyag) 

 

Kidolgozták a taxonómiai összetételen alapuló, a minőségi viszonyokat jellemző metrikát (Q 

index, Padisák et al. 2006, Borics et al. 2007).  

Olyan mérőszámot alakítottak ki, mely megadja, hogy a fitoplankton aktuális összetétele 

milyen mértékben tér el attól, ami a referenciának tekinthető. Elve az, hogy az egyes típusok 

fizikai, kémiai, medermorfológiai, ill. biológiai sajátságainak figyelembevételével becsülhető, 

hogy a fitoplankton adott funkcionális csoportjainak előfordulása jót jelent-e az adott víztest 

szempontjából (vagyis az adott típusú, természetes állapotú vizekre jellemzőnek tekinthető-e 

vagy sem. A 3. melléklet bemutatja, hogy egy kis hegyi patakban a bevonatból besodródott 

kovamoszatok jó állapotban természetes alkotói az algaflórának, ha viszont ostoros algák, 

nagyobb számú zöld-, vagy kékmoszat jelenik meg ezen vizek planktonjában, az 

szennyezésre, az árnyékoltság megváltozására utal. A 4. melléklet egy síkvidéki, nagy nyílt 

vízfelülettel rendelkező, bő tápanyag ellátottságú folyó gyakori fitoplankton szervezeteit 

mutatja. 

 

Az algákat 27 funkcionális csoportba sorolták (Reynolds et al. 2002), amelyekhez az algák 

számára lényeges környezeti tényezők fent említett legfontosabb paramétereit rendelték A 

funkcionális csoportok fitoplankton asszociációkat jelentenek, ezek az együttesek jelzik 

azokat a környezeti háttérmintázatokat, amelyek egy-egy asszociáció kialakulásához 

vezetnek. A 2. táblázat néhány példát mutat a funkciós csoportok (kodonok) és a környezeti 

paraméterek közötti kapcsolatra. A táblázatban néhány hasonló környezeti igényű 

alganemzetségből, vagy fajból álló funkciós csoport látható, mellettük az élőhely, amelyre 

jellemzők, és a bemutatott környezeti tényezőkhöz. való viszonyulásuk számokkal kifejezve. 

A súlyfaktor (F) értéke jelzi, hogy az adott funkcionális csoport elemeinek jelenléte a 

folyóvizek fitoplanktonjában mennyire tekinthető természetesnek. A magasabb érték jelzi a 

természetes állapotot, az alacsonyabb a zavart állapotot. 

Számszerű formában történő megjelenítésekor az egyes taxonok relatív gyakoriságát adták 

meg.  

 

Q index (társulás index) számítása: 
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ahol s az adott mintában található fajszám, pi az egyes társulások (kodonok) relatív 

abundanciája (biomassza alapon), és Fi az adott kodon 0 és 5 közti faktorértéke. 
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2. táblázat: A folyóvízi fitoplankton funkcionális csoportjainak  legfontosabb alkotói és a 

hozzájuk rendelt súlyfaktorok (részlet az OVGT 5.1 háttéranyagának táblázatából) 

 

 

A két metrikából (klorofill és Qk index) álló folyóvizi fitoplankton index-szel a folyók 

aktuális állapota értékelhető: 

 

3

2 NQrNChla
HRPI


  

 

Ahol  HRPI : magyar folyóvízi fitoplankton index 

 NChla: normalizált a-klorofill metrika 

 NQr: normalizált folyóvízi fitoplankton metrika 

 

A tavak esetében hasonló elveken alapuló minősítést alkalmaznak. 

 

 

Fitobentosz 

 

A növényi bevonat (fitobentosz) élőlénycsoport csak a VKI szerinti monitoring bevezetésével 

került be a vizsgálandó biológiai komponensek közé, korábban csak kutatási eredmények 

adatai álltak rendelkezésre néhány víztest esetében. A fitobentosz, vagy perifiton (Felföldy 

1984) a vízben lévő, megvilágított természetes aljzatokon (növényi részeken, nádszáron), 

vagy tárgyakon, mesterséges aljzaton (vízzel fedett köveken, iszap felületén, műtárgyakon, 

hídlábon) növő alga bevonatot jelent (3.-4. ábra).  



 

   
 

3.-4. ábra: Algabevonat megvilágított, természetes és mesterséges víz alatti tárgyakon alakul 

ki 

 

A VKI bevezetése során hazánkban - a Nyugat-Európai országokhoz hasonlóan - a bevonatot 

alkotó algák közül a kovaalgák (Bacillariophyta) általi, a francia OMNIDIA szoftveren 

alapuló minősítő rendszert alkalmazzák. A választás azért esett a kovamoszatokra, mert jó 

ökológiai indikátorok (szerves szennyezés, eutrofizáció, sótartalom, savasodás), nagy 

mennyiségben fordulnak elő a bevonatokban. A kémiai paraméterekkel szemben ezen algák 

érzékenyek. 

A kovaalgák sejtfalába SiO2 rakódik, ellenálló kovapáncél veszi körül a sejteket. A kovahéj 

rajzolata nagyon változatos, amelynek a sejtméreteken, sejtorganellumokon kívül a fajszintű 

azonosításban fontos szerepe van. A bevonat minta azonban több előkészítést igényel a 

vizsgálathoz, mint a fitoplankton azonosítása esetében (Ács É., Kiss K.T. 2004). A kovahéjak 

mintázatai ugyanis csak akkor látszanak jól, ha a sejt beltartalmát roncsolási technikákkal 

eltávolítják, tisztított héjakat kapnak (5.-6. ábra). 

 

   
 

5.-6. ábra: Élő kovaalga sejt sejtanyagokkal és tisztított, üres kovahéj 

 

Ezeket a tisztított kovapáncélokat műgyantába ágyazva történik a mikroszkópos azonosítás. A 

pontos határozáshoz gyakran elektronmikroszkóp szükséges, a fajok, változatok, formák közti 

kicsi, vagy nem jól látható különbségek miatt. A Magyarországon használt módszer szerint 

meghatározzák a kovaalga taxonokat, megszámolják az egyedszámukat a minta egy részében. 

Relatív gyakoriságot határoznak meg az egyedszámból, ami mutatja, hogyan viszonyul egy 

adott taxon egyedszáma a mintában található összes algaszámhoz. 



 

A kapott mennyiségi és minőségi eredmények az OMNIDIA program segítségével kerülnek 

kiértékelésre. A program több indexet számol, ezek a különböző környezeti tényezők iránti 

érzékenységet mutatják. A magyar folyóvizek többségénél (a hegyvidéki típusok kivételével) 

az indexek közül az IPS, SID és TID indexek mutatnak a legtöbb változóval szignifikáns 

korrelációt. A SID szaprobitás index, a TID trofitás index, az IPS pedig integrált 

szennyezettségi index, mely magában foglalja a szaprobitást is és a trofitást is. A három index 

átlagából képzett multimetrikus index (IPSITI) használható a folyóvizek állapotának 

jellemzésére. Kivételt képeznek a hegyvidéki típusok és a Duna, amelyeknél az IPS index 

bizonyult a legalkalmasabbnak a minősítésre (3. táblázat). 

 
Típus Metrika 

1 IPS 

2 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

3 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

4 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

5 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

6 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

7 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

8 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

9 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

10 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

11 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

12 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

13 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

14 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

15 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

16 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

17 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

18 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

19 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

20 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

21 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

22 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

23 IPS 

24 IPS 

25 IPS 

26 IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) 

 

3. táblázat: Az egyes folyóvíz típusokban alkalmazott metrikák (OVGT 5.1 háttéranyag) 

 

Az egyes víztípusokra megállapították az osztályhatárok értékeit, amelyeket a 4. táblázat 

mutat. 

 

 

Típus Leírás Kiváló/jó Jó/közepes Közepes/gyenge Gyenge/rossz 

1 HvSDki 15 12 8 4 

2 HvMDki 15 11 8 4 

3 HVMDko 14 10 7 3 

4 DvMDki 14 10 7 3 

5 DvMDko 14 10 7 3 

6 DvMDna 14 10 7 3 

7 DvMDnn 14 10 7 3 

8 DvMKki 14 10 7 3 



Típus Leírás Kiváló/jó Jó/közepes Közepes/gyenge Gyenge/rossz 

9 DvMKko 14 10 7 3 

10 DvMKna 14 10 7 3 

11 SvMDki 14 10 7 3 

12 SvMDko 14 10 7 3 

13 SvMDna 14 10 7 3 

14 SvMDnn 14 10 7 3 

15 SvMKki 14 10 7 3 

16 SvMKkike 14 10 7 3 

17 SvMKkoke 14 10 7 3 

18 SvMKko 14 10 7 3 

19 SvMKna 14 10 7 3 

20 SvMKnn 14 10 7 3 

21 SvSzki 13 10 6 3 

22 SvSzko 13 10 6 3 

23 Duna Szob felett 17 13 9 6 

24 

Duna Szob és Baja 

között 17 13 9 6 

25 Duna Baja alatt 16 12 8 5 

26 Mesterséges 14 10 7 3 

 

4. táblázat: Javasolt határértékek perifitonra az egyes víztipusok esetében  

(OVGT 5.1 háttéranyag) 

  

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a víztestek minőségi elemek szerinti minősítésének 

alapvető célja volt annak bemutatása, hogy az egyes víztestek jelenlegi állapota milyen a célul 

kitűzött állapothoz képest. A minősítés által jelzett problémák azonosítása, vagyis annak 

meghatározása, hogy a jó állapottól való eltérésnek milyen okai vannak, az intézkedések 

tervezésének alapja. Az állapotértékelés eredményeinek – a jó állapot eléréséhez szükséges 

intézkedési programok kidolgozásán keresztül – tehát gazdasági vonzata is van. Az elkészült 

vízgyűjtő gazdálkodási tervek (OVGT, részvízgyűjtő és alegységtervek) bemutatják a felszíni 

víztestek 2007-ig rendelkezésre álló eredményei szerinti minősítését. Példaként a Duna Szob-

Baja víztest OVGT-ben szereplő biológiai elemek szerinti, és ökológiai állapotának 

minősítését látjuk  (5. táblázat). 
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5. táblázat: A Duna Bajától délre (AEP 445) víztest állapotértékelése (OVGT 5.1.1. 

melléklet) 

 



Lexikon 

 

 
Fitoplankton biomassza: a pillanatnyi algaállomány nagyságának mérőszáma, felület, vagy 

térfogat egységben található élő növényi szervesanyag mennyisége (tömege v. 

térfogata) 

 

Indikátor szervezet: élő szervezet jelzése jelenlétével, számával, viselkedésével, vitalitásával, 

életműködéseivel a környezeti tényezők erősségére, milyenségére 

 

Jó ökológiai állapot (VKI): a felszíni víztestnek a biológiai, fizikai kémiai, kémiai és 

hidromorfológiai minőségi elemek szerinti állapota 

 

Klorofill: Fotoautotrófikus zöld növények és színes baktériumok zöld festékanyagai. A 

fotoszintézis színterei 

 

Perifiton: a fenéktől eltérő aljzaton élő növényi bevonat (fitobenton) 

 

Trofitás: az elsődleges szervesanyag termelés erőssége a vízben. Alapja, hogy a zöld 

növények fényenergiával szervetlen növényi tápanyagokat építenek be testükbe. 

 

Szaprobitás: a vizi környezeti rendszer szervesanyag bontó képessége 
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1. melléklet: Vízterek állapotának jellemzésére szolgáló minőségi elemek 

2. melléklet: A VKI-s ökológiai minősítési rendszer sémája 

3. melléklet: Hegyvidéki folyóvíztípusra jellemző, és jó állapotban oda nem illő     

algafajok 

4. melléklet: Síkvidéki, eutrófikus nagy folyó jellemző algafajai   



1. melléklet: Vízterek állapotának jellemzésére szolgáló minőségi elemek (EU VKI 

5. melléklet) 

 

ÁÁtltláátsztszóóssáágg

HHőőmméérsrséékleti viszonyokkleti viszonyok

OxigOxigéén hn hááztartztartááss

SSóótartalomtartalom

SavasodSavasodáási si áállapotllapot

TTáápanyagokpanyagok

JelentJelentőős mennyiss mennyiséégben gben 

bevezetett szennyezbevezetett szennyezőőanyagokanyagok

Kiemelten veszKiemelten veszéélyes anyagoklyes anyagok

HHőőmméérsrséékleti viszonyokkleti viszonyok

OxigOxigéén hn hááztartztartááss

SSóótartalomtartalom

SavasodSavasodáási si áállapotllapot

TTáápanyagokpanyagok

JelentJelentőős mennyiss mennyiséégben gben 

bevezetett szennyezbevezetett szennyezőőanyagokanyagok

Kiemelten veszKiemelten veszéélyes anyagoklyes anyagok

FIZIKAIFIZIKAI--

KKÉÉMIAI MIAI 

JELLEMZJELLEMZŐŐKK

VVíízzáálllláás jellemzs jellemzőőkk

Kapcsolat a vKapcsolat a víízadzadóókkalkkal

TartTartóózkodzkodáási idsi időő

MMéélyslyséégg

TTóómeder jellemzmeder jellemzőőkk

VVíízparti zzparti zóóna na 

VVíízhozam jellemzzhozam jellemzőőkk

Kapcsolat a vKapcsolat a víízadzadóókkalkkal

MMéélyslyséég, szg, széélesslesséégg

MederjellemzMederjellemzőőkk

VVíízparti zzparti zóóna na 

HIDROHIDRO--

MORFOLMORFOLÓÓ--

GIAI GIAI 

JELLEMZJELLEMZŐŐKK

FitoplanktonFitoplankton, , fitobentoszfitobentosz

MakrofitonokMakrofitonok

MakrogerinctelenekMakrogerinctelenek

Halak Halak 

FitoplanktonFitoplankton, , fitobentoszfitobentosz

MakrofitonokMakrofitonok

MakrogerinctelenekMakrogerinctelenek

Halak Halak 

BIOLBIOLÓÓGIAI GIAI 

JELLEMZJELLEMZŐŐKK

ÁÁLLLLÓÓVIZEKVIZEKVVÍÍZFOLYZFOLYÁÁSOKSOK

ÁÁtltláátsztszóóssáágg

HHőőmméérsrséékleti viszonyokkleti viszonyok

OxigOxigéén hn hááztartztartááss

SSóótartalomtartalom

SavasodSavasodáási si áállapotllapot

TTáápanyagokpanyagok

JelentJelentőős mennyiss mennyiséégben gben 

bevezetett szennyezbevezetett szennyezőőanyagokanyagok

Kiemelten veszKiemelten veszéélyes anyagoklyes anyagok

HHőőmméérsrséékleti viszonyokkleti viszonyok

OxigOxigéén hn hááztartztartááss

SSóótartalomtartalom

SavasodSavasodáási si áállapotllapot

TTáápanyagokpanyagok

JelentJelentőős mennyiss mennyiséégben gben 

bevezetett szennyezbevezetett szennyezőőanyagokanyagok

Kiemelten veszKiemelten veszéélyes anyagoklyes anyagok

FIZIKAIFIZIKAI--

KKÉÉMIAI MIAI 

JELLEMZJELLEMZŐŐKK

VVíízzáálllláás jellemzs jellemzőőkk

Kapcsolat a vKapcsolat a víízadzadóókkalkkal

TartTartóózkodzkodáási idsi időő

MMéélyslyséégg

TTóómeder jellemzmeder jellemzőőkk

VVíízparti zzparti zóóna na 

VVíízhozam jellemzzhozam jellemzőőkk

Kapcsolat a vKapcsolat a víízadzadóókkalkkal

MMéélyslyséég, szg, széélesslesséégg

MederjellemzMederjellemzőőkk

VVíízparti zzparti zóóna na 

HIDROHIDRO--

MORFOLMORFOLÓÓ--

GIAI GIAI 

JELLEMZJELLEMZŐŐKK

FitoplanktonFitoplankton, , fitobentoszfitobentosz

MakrofitonokMakrofitonok

MakrogerinctelenekMakrogerinctelenek

Halak Halak 

FitoplanktonFitoplankton, , fitobentoszfitobentosz

MakrofitonokMakrofitonok

MakrogerinctelenekMakrogerinctelenek

Halak Halak 

BIOLBIOLÓÓGIAI GIAI 

JELLEMZJELLEMZŐŐKK

ÁÁLLLLÓÓVIZEKVIZEKVVÍÍZFOLYZFOLYÁÁSOKSOK

 
 

 

2. sz. melléklet: A VKI-s ökológiai minősítési rendszer sémája (OVGT 2012) 

 

   



3. melléklet: Hegyvidéki folyóvíztípusra jellemző, és jó állapotban oda nem illő algafajok 

 

 
 

       
 

   
    



4. melléklet: Síkvidéki, eutrófikus nagy folyó jellemző algafajai   

    

 
 

   
 

     
 

 


