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Abstract 

Studies of sediment extended over the whole Hungarian reach of a big river were 
performed for the first time in 1979. The sediment samples collected were studied in 
acomplex manner from various aspects. 

In the frame of these complex studies on the sediment samples taken from the 
longitudinal section of the Tisza, the changes of the Ciliata fauna were examined from 
taxonomical, ecological and cenological points of view. In the 76 samples, 80 species of 
CiJ iata were identified. The identifications were made on the basis of Kahf s (1935) 
monography. The names and frequencies of the identified species, the densities of certain 
populations of Ciliata and the numbers of species occurring in the sampling places are 
shown in Table 1. The sampling places and the method of sampling are described in the 
paper by Bancsi- Szitó - Végvári (1981). In order to obtain information in connection 
with the life, especially motion and feeding habits of species, the anim als were directly 
examined. For the purpose of identification microtechnical procedures were used, as the 
silver impregnation method, the opaque-blue technique recommended by Bresslau and 
the Feulgen technique for the staining of nuclei. 

In the sediments the species and individual numbers of the populations of Ciliata 
were greater tha n expected. In contradiction to planktonic studies carried out for several 
years, it was possible for the first time to recover Ciliata species measuring only 16 - 18 /1 , 
namely Urotricha globosa (7 occurrences), Microthorax bidentatus (8 occurrences), Cycli
dium elogatum (10 occurrences). The Urosoma cienkowski of 20 /1 can also be ranged 
among them (1 occurrence). 

Cyclidium libellus occurring in 40 sampling places, mainly in sapropelic milieu was 
the most frequent species in the sediment samples. Cinetochilium margaritaceum having 
a notable to1erance for saprophytic conditions proved to be very frequent too. It was 
found to be a frequent species in the plankton of the Tisza, as weIl (Jósa, 1962, 1963 , 
1964, 1975). It occurred now in the sediment samples of 33 sampling places. The next 
species of great frequency (occurring in 31 sampling places) was Cyclidium obliquum. In 
the literature, this species is reported to be a typical benthic organism. It is common in 
sapropelic detritus. Cyclidium citrullus, occurring in 27 sampling places was a1so frequent. 
On the basis of experiences it is thought reasonab1e to introduce the sapropelic character 
of the species into its saprobio10gical characterization. Other species as Cyclidium obI on-
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gum (15), Cristigera setosa (12), Urostyla marina (12 occurrences) also belong to the 
group of frequent species. Ali these species inhabit the detritus. Coleps hirtus also having 
a wide tolerance for saproby and occurring everywhere from polysaprobic to katharobic 
places (10 occurrences) may also be range d into the group of frequent species. rt must be 
noted here , that this species was found in great numbers in several sampling places and 
proved to be a typical detritus consumer. In several sampling places, the individuals of 
Coleps hir tus feeding on green detritus possessed a green colour due to the algal fragments. 
This points to a special mode of nutrition. The majority of species found in the samples 
are generally known as benthic organisms, i. e. they are sapropelic species living above the 
surface of the soil, in the silt and detritus. These species 52 in number, made up 66% of 
the total species number. 

The majority of the species of Ciliata feed on bacteria and therefore their numbers 
weil reflect the saprobic conditions in the sediments. Several species feed on algae resp. 
diatoms. Pro rod on teres (250 /1) occurring in great numbers in the samples taken along 
the left bank l km below the mouth of the Maros is one of the feeders on diatoms. The 
special mode of nutrition could also be observed in the case of the individuals of this 
species. Some Prorodon individuals were namely found to feed on Closterium acerosum 
with a length greater than their own. Their mode of feeding could also be observed directly. 
The other species generally fed on detritus. 

In the following a few ciliates are described the occurrences of which may be 
qualified as peculiar. Thus, it was very surprising in the sediment sample from the reach 
above the Szamos, the occurrence of Stentor multiformis (150 /1) a species known from 
brackish waters. Strombidium sulcatum feeding on bacteria and small diatoms was also 
characteristic of the samples. Halteria grandinella having a peculiar hopping motion, 
particularly backwards, was also a characteristic species of the samples. 

Species numbers of the Ciliata fauna of sediment samples are shown in Fig. 1. 
Numbers of Ciliata species of samples from the two banks of the Tisza, the tributaries and 
the canals is evident from the graph. The most rich Ciliata fauna was found in the samples 
from the left bank above the mouth of the Szamos, below the Lónyai Canal and the 
mouth of the Körös. The examination of the sediment samples of the Sajó gave the most 
surprising results. This river is commonly known to be one of the most polluted 
tributaries of the Tisza and in its plankton species of Ciliata did not occur for the toxic 
effects (Jósa, 1962, 2963). In the sediment sample collected on the left bank of the Saió, 
9 species of Ciliata occurred and in those collected along the right bank there were also 5 
species. Most surprisingly the Ciliata fauna of the Körös was very poor. Of the canals, the 
Lónyai Canal was relatively rich in Ciliates and in the canal of the heat power station the 
numbers of ciliates were relatively small. 

The results of quantitative studies are shown in Table 2. It would be irreal to 
express the numbers of each mixed Ciliata population with figures. Therefore the densities 
of the single species populations are expressed with relative numbers. Population density 
depends on two factors: the number of species, and the individual numbers of species. 
5 categories were set up for marking the relative individual numbers. These are the 
following: l = a few individuals (2-5 individuals), 2 = some (6-15) individuals, 3 = more 
(16-30) individuals, 4 = many (31-50) individuals, 5 = numerQus individuals (above 
51-100). Richest Ciliata fauna was found in the samples from the left bank of the Tisza 
above the Szamos, below the Lónyai Canal, above the mouth of the Bodrog, below the 
mouth of the Zagyva, above Csongrád, below the mouth of the Körös, below and above 
the mouth of the Maros. The appearance of Ciliata populations indicative of the bacterial 
pollution of the sediments in the Bodrog, Zagyva and Sajó is a noteworthy observation. 
Along the right bank, the richest Ciliata fauna occurred in the samples originating from 
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above and below the Lónyai Canal, and below the mouth of the Körös. In the samples 
taken on both banks of the Sajó, the Ciliata fauna was rich, while in those from the Körös 
the number of ciliates was very small. The changes of the' Ciliata fauna in the sediments 
collected along the reach of the river were in agreement with the results of bacteriological 
studies and studies on fe cal pollution (Estók 1981, Hegedüs-Zsikó 1981). 

The in vivo examination of sediment samples was extended also over the micro
and mesozoic fauna. and the microvegetation. The analysis of samples showed, that the 
numbers of species and individuals of the Ciliata fauna were related to the rich occurrence 
of microphytic and microzoic species. In those sampling places, where species and 
individual numbers of ciliates were relatively great, the species and individual numbers of 
diatoms were greater, various green and filamentous algae occurred and Pediastrum and 
Closterium were found with relatively great frequency. In these samples several Heliozoa, 
naked Arnoeba and Testacea and a few individuals of certain Rotatoria could be observed. 
Of the species associated to ciliates, there were a few characteristic ones which by their 
frequencies and wide distribution gave a special feature to the microbiocenosis of the 
single samples. These were the following species: Actinophrys sol (Heliozoa), Pelomyxa 
palustris, Amoeba limax, Amoeba polypodii, Amoeba radiosa, Arcella vulgaris, Centro
pyxis aculeata and two Difflugia spp. (Rhizopoda), Achnanthes rninutissima, Navicula 
cryptocephala, Anomoeneis spaerophora (Bacilliriophyceae), several Chlamydomonas sp., 
Scenedesmus ecornis, S. acuminata, S. acutus, S. quadricauda, S. armatus, Closterium 
dianae, Cl. acerosum and two Peidastrum sp. (Algae). It is worthy of note that in both 
canals of the Tisza, the Triops cancriforrnis (Notostraca) was represented by several 
individuals rummaging in the silt. These highly disturbed the ciliates. With regard to 
Rotatoria and lower crustaceans, the sediments were relatively poor. This fact is also 
likely to have been responsible for the 'presence of a rich Ciliata fauna in the single 
biotopes. 

In the following only the most important conclusions drawn from the ecological 
analysis will be presented. The difference in particle composition in the various places 
diversely affects the species and individual numbers of ciliates. It can be stated in general 
that fractions below 50 J.1 were characteristic of sediment samples serving as a habitat for 
a rich Ciliata fauna. Nevertheless, there were l -2 exceptions to this. For instance in the 
sediment wi th a rich Ciliata fauna, which was collected at the left bank of tlje Tisza above 
the mouth of the Szamos, the percentual ratio of fractions of 250-1000 J.1 was 84,41, 
and in the samples possessing a rich Ciliata fauna collected at the left bank of the Sajó 
that of fractions in excess of 1000 J.1 was 61.05 (Györi- Végvári 1981). 

Concerning water temperature, there were no essential differences between the 
various samples. Species and individual numbers of ciliates were great both at temperatures 
in excess of 21

0
C and at 17

0 
C. The Ciliata fauna could be either rich or poor at identical 

temperature. pH values of samples ranged from 6.4 to 7.50. Examirtation of the resuIts 
from the aspect of pH has led to the conclusion that a Ciliata fauna of great species and 
individual number could have developed at any pH within the above indicated range. It 
was found that the pH values of the 76 samples did not decisively influence the 
development of ciliates. Redox potencial is known to play a great role in the life processes 
of living organisms. Comparison of the redox potential values of sediment samples with 
the data on ciliates pointed to surprisingly contradictory effects. Thus e. g. the value for 
the redox potential of the sample taken on the left bank above the mouth of the Szamos 
was + 160 m V and the Ciliata fauna there was made up of many species. On the other 
hand, in the samples taken downstream from the mouth of the Maros, the species and 
individual number of the Ciliata fauna was likewise great at -99 m V redox potential. In 
samples from the right bank of the Körös the Ciliata fauna was poor at + 152 m V. 
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Concerning chemical compounds, only the comparison with manganese analysis 
pointed to uniform and equivalent effects. It could be state d that the Ciliata fauna was 
rich and numerous at 0.8 mgjg manganese content. Comparison with the iron contents of 
sediments showed that the richest and most numerous Ciliata fauna had developed on 
the effect of 10-l3 total iron mgjg content. Comparison with phosphorus content 
Yielded results indicating that the advantageous effect of phosphorus content was achieved 
mainly at values of 0.019-0.059 mgjg, and a likevise favourable effect was observed also 
at values ranging from 0.142 to 0.584 mgjg. Comparison with total nitrogen contents of 
samples showed that contents of 2.337- 2.830 mgjg resp. 1.l34- 1.811 mgjg proved to be 
beneficial. In the sample marked with 241, the C'iliata fauna was very poor and thin at a 
total nitrogen content of 8.690 mgjg (Győri- Végvári 1981). 

The effect of the tributaries was most interesting and surprising. It can be concluded 
in general, that with the exception of the Maros, they produced a diminishing effect both 
on species and individual numbers of the ciliates in the Tisza. The difference between 
samples taken l and 3 km below the mou ths was surprising (Fig. 2). Below the mouth of 
the Szamos at the left shore e. g. the rich Ciliata fauna of the Tisza was nearly depleted. 
In samples collected 2 km next following, a few species appeared represented by a few 
individuals . Likewise, below the mouth of the Sajó on the left bank, the fauna diminished 
to l species which represented itself by a few individuals. In samples taken 2 km next 
following, however, 4 species were found though their numbers were smal1. A diminution 
of 50% of the Ciliata fal!na could be observed below the Körös, too. Below the mouth of 
the Maros on the left bank of the Tis~a, both species and individual numbers of ciliates 
considerably increased, on the right bank, however, only a few individuals of one species 
occurred in the sample. This difference cannot be attributed to the effect of the Maros, 
partly because the Ciliata fauna of the Maros was less numerous than that of the section 
of the Tisza above its mouth, partly because the mouth and the lett bank of the Tisza was 
very shallow and strongly saprobic. Below the mouth, however, the right bank of the 
Tisza is very steep which may account for the great diminution in number of ciliates. 

The analysis of the effect of the canals reflects an interesting picture. Below the 
mouth of the Lónyai Canal, on the right shore, the species number of ciliates decreased 
by 50% but on the samples taken 2 km next following, the number of the species was 
twofold . On the other hand, in the samples from the left bank l km downstream from the 
mouth of the canal, the species number of ciliates was doubled and in the sample taken 
3 km below that point, the number of species diminished to one half of the forrner 
number. At the heat power station at Leninváros the quantity of the Ciliata fauna was 
small. The diminishing effect of the canal manifested itself only 3 km below the mouth. 

The analysis of the marked differences proved the correctness of the objectives of 
this work, i. e. to study the sediments above and l and 3 km below the mouth of the 
tributaries and compare the results obtained along the right and left banks, too. 

Anyag és módszer 

A Tisza és mellékfolyói üledéke Ciliata állományának vizsgálati anyagát az 1979. 
augusztus 27-szeptember l1-e között vett minták képezték. A mintavételek helyeit és 
a minták vételének módszerét a Bancsi-Szitó- Végvári (1981)" tanulmánya ismerteti. 
A Ciliata fajok meghatározásait Kahl (1935) határozókönyve alapján végeztem. A fajok 
életének, különösen mozgásának és táplálkozásának megismerése érdekében a vizsgálato
kat először az élő állatok megfigyelése útján végeztem. A fajok meghatározása céljából 
pedig mikrotechnikai eljárásokat, nevezetesen ezüstözési eljárásokat, a Bresslau-féle opál
kékes és a Feulgen-féle magfestési eljárásokat alkalmaztam. 
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Ta xon 

Szelvényszám 

Mintavételi helyek 
fkm 

L HOLOTRICHA 
Urotricha armata Kahl 
Urotricha globosa Schewiakoff 
Urotricha furcata Schewiakoff 
Plagiocam pa margaritata Kahl 
Prorodon teres Ehrenberg 
Lagynophrya rostrata Kahl 
Pla cus Il/dae Kahl 
Ilonema ciliata Roux 
Didinium balbiani Fabre-Dom. 
Coleps hirtus Nitzsch 
Colcps hirtus var. lacustris Fauré-Fr. 
Coleps undnatus Clap. u. L. 
Coleps amphacanthus Ehrenberg 
Spathidium pectinawtll Kahl 
LoxophyUum helus Stokes 
NasslIla citrea Kahl 
Chilodone lla cucullulus O. F. Müller 
Colpoda patelIa Kahl 
Colpoda cucullus O. F. MülJcr 
Paramedum caudatum Ehrenberg 
Paramecium bursaria Ehrenberg 
Paramedum trichium Stokes 
Drcpanomonas revoluta Penard 
Mi crothorax pusillus Engelmann 
Mi cro thorax bidcntatll s Kahl 
Col pid ium trun catum Stokes 
Pscudoglall coma IllU SCOrlllll Kah! 
Loxoccpha lus ha lophilus Kah! 
Platyncma mirlIm Penard 
Sapro philll s ovalUS Kahl 
Saprophillls mu seorum Kahl 
Sa prophillls plltrinus Kahl 
Saprophilus oviforrnis Kahl 
Cinc tochilum margaritaceum Pert y 
Dcx iotrichides centralis Stockes 
Uroncmopsis kenti Kahl 
Urozona bütschli i Schewiakoff 
Uroncma marinum Dujardi n 
Uronema elegans Maupas 
Uroncma acuhlOl Buddcnbrock 
Uronema gra nlIla tum Lepsi 
Cyclid ium ob li qu um Kahl 
Cyclidium citrullll s Cohn 
Cyclidium clongatum Schewiakoff 
CycJidium oblongum Kahl 
Cy~Hdium Oagcliatum Kahl 
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Table l. Ciliata fauna in the sediment samples collected in the Hungarian reach of the Tisza 
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Szelvényszám 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
e 

Mintavételi helyek 689 68B 687 685 560,5 559,5 558,5 556,5 545,5544,5 543,5 541,5 '. ~ Taxon fkm o b j b j b j b j b j b j b j b j b j b j b j b j '" 
47, Cyclid ium muscicola Kah l 
48. Cyclid ium libellus Kahl 4 l l 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
49. Cristigera setosa Kahl 2 3 3 
50. Cristigcra minuta Kahl 
51. Cristigera phoenix Penard 2 
52, Ctedoctema acanthocrypta Stokes 3 
53 . Plcuroncma coronatum Kent 
54. Pleuronema marinum Dujardin 2 

II, SPIROTRICHA 

55. Meto pus ovalis Kahl 
56. Melopus barbatus Kalt! 
57. Stcntor multiformis O. f. Müller 
58. Strombid ium sulcatum Clap. u. L. 2 2 3 
59. Halteria grand inc lia O. F. Müllcr 2 3 
60. Urostyla marina Kahl 2 2 2 
61. Urostyla viridis Kahl 3 
62. Keronopsis globulifera Kahl 
63. Holosticha diademata Rccs 
64. Holosticha vir id is Kahl 4 
65. Paru roleptus lactcus Kah l 3 
66, Paruroleptus muscuius var. minor Kah l 
67 . Ballady na similis Kahl 
68. Oxytricha minor Kahl 2 
69. Tachysoma (OxyUicha) rigescens Kahl 
70. Urosoma acuminata Stokes 2 
71. Urosoma cienkowskii Kowalewski 3 
72. Opsitho tricha paraUe la var. minor Maskel 
73. Ste inia platystoma Ehrbg- Stcin 
74. Stylonychia mytilus Ehrenbcrg 
75 . StyJonychia vorax Stokes 2 
76. Stylonychia curvata Kahl 
77. Euplotcs harpa Stein 3 
78. Aspidisca costa ta Dujardin l 

Ill. PERITRICHA 
79. VorticeUa cam panu la Ehrenberg 
80, Vorti ce lla convallaria Linné 
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Vizsgálataimat elsősorban faunisztikai szempontból végeztem, de ezenkivül szapro
biológiai, cönológiai, ökológiai elemzéseket is szükségesnek láttam végrehajtani. Vizsgála
taim szempontját képezte továbbá a Tisza két partján vett üledékmintákban a Ciliata 
állományok alakulásának feltárása, valamint a mellékfolyók és a csatornák hatásának 
vizsgálata a Tisza üledékeinek Ciliata állománvaira. 

1979-ben első alkalommal végeztünk egy nagy folyó teljes hazai szakaszára kiter
jedő üledékvizsgálatokat. Mind ez ideig nem vizsgáltuk a Tisza bentonikus Ciliata faunáját . 
Ily módon a Ciliata fauna alakulásának vizsgálata a Tisza teljes hazai szakaszán vett üle
dékmintákban új eljárást jelent, különöse n a tervszerű, céltudatos és sokoldalú, azaz 
komplex üledékvizsgálat. Mindezek miatt jelenleg csak részben van mód arra, hogy analóg 
vizsgálati adatokkal az eredményeimet összehasonlíthassam. 

Eredmények 

A Tisza hossz-szelvény én vett 76 üledékmintában 80 Ciliata fajt határoztam meg. 
A fajok neveit és előfordulásuknak helyeit és számát az 1. táblázatban szemléltetem. 
A vizsgálatokból kitűnik, hogy a fajok előfordulása között nagy eltérések mutatkoznak. 
A Ciliata fajok 40%-a csak egy-egy mintavételi helyen fordul elő. A bentosz Ciliata állo
mányainak karakterét a gyakori fajok határozzák meg. Az üledékminták vizsgálata során 
a vártnál jóval gazdagabb faj- és egyedszámú Ciliata állományokat találtam. A sok éven át 
végzett plankton vizsgálatokkal szemben most első alkalommal sikerült egészen parányi 
16-18 jJ.-os kicsinységű Ciliata fajokat találnom, hiszen a 25-ös planktonhálóból - ha vol
tak is ezek a fajok a vizsgált vizben - kic siny ség ük következtében nem kerültek be 
a mintákba. Ezek a parányi Ciliata fajok új adatot jelentenek a Tiszára vonatkoztatva. 
A kis méretű Ciliata fajok azért is jelentősek, mivel több mintavételi helyen is felléptek, 
tehát viszonylag gyakoriak. 
Ezek a fajok: Urotricha globosa (7 előfordulás), Microthorax bidentatus (8 előfordulás), 
Cyclidium elongatum (10 előfordulás). E fajok közé sorolható a 20 /l-OS Urosoma cienko
wski faj is (1 előfordulás). 

Az üledékminták legelterjedtebb fajának a Cyclidium libellus bizonyult, amelyik 
40 mintavételi helyen fordult elő. Elterjedt Ciliata faj volt a Cinetochilum margaritaceum, 
amelyet igen elterjedt faj ként ismertem meg a Tisza plankton vizsgálatai során is (Jósa, 
1962; 1963; 1964; 1975). Ez a faj 33 mintavételi helyen lépett fel az üledékmintákban. 
A következő elterjedt - 31 mintavételi helyen találtam - faj a Cyclidium obliquum . Ezt 
a fajt az irodalom tipikus üledéklakónak ismerteti. Szintén elterjedt a Cyclidium citrullus, 
amely 27 mintavételi helyen fordult elő. Gyakori fajok közé tartozik a Cyclidium oblon
gum (15-), a Cristigera setose (12-), az Urostyla marina (12 előfordulás). Gyakori fajok 
közé sorolható még a Coleps hir tus (10), az Urotricha furcata (19), a Microthorax biden
tatus (8), valamint a Halteria grandinella (7) és a Strombidium sulcatum (7 előfordulás) 
is. Az igen elterjedt és gyakori fajok adják a Tisza üledékének domináns rajait, valamint 
ezek fellépése jelzi a biotopok környezeti viszonyait is. Mint sajátos fajokat érdemes 
megemlíteni az Urotricha armata, Chilodonella cucullulus, Paramecium caudatum, P. bur
saria, P. trichium, Urozona bütschlii, Uronema marinum, U. elegans, Metopus ovalis, 
M. barbatus, Stentor multiformis, Stylonychia mytilus, Euplotes harpa, Aspidisca costata, 
valamint Vorticella campanula és V. convallaria fajokat. 

A hossz-szelvényen vett üledékminták Ciliata állományainak faj szám viszonyait 
az l. ábrán szemléltetem. 

A Tisza legnagyobb fajszámú Ciliata állományai a bal parton a Szamos torkolata 
felett, a Lónyai-csatorna alatt, Kiskörénél, a Körös torkolata fölött, a Maros torkolata 
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l. ábra. A Ciliáták mennyiségi viszonyai a Tisza és mellékfolyói üledékének hossz-szelvényében 

Figure l. Number of Ciliata in the longitudinal section of the Tisza and its tributaries 
(l) left shore; (2) r ight shore; (3) number of species 
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fö löt t , valamint a Maros torkolata alatt l és 3 km-re vett üledékmintákban találhatók. 
A jobb parton a leggazdagabb fajszámú állományok a Lónyai-csatorna fölött, a Lónyai
-csatorna alatt 3 km-re, a Maros torkolata fölött vett min tákban alakultak ki. A legtöbb 
fajt tartalmazó Ciliata állományt a mellékfolyókban vett minták közül a Sajó bal partján 
találtam, de a jobb parton is 5 faj fordult elő. Ez azért meglepő eredmény, mert közismer
ten a Sajó a Tisza legszennyezettebb mellékfolyója, amel yben a · toxikus hatások miatt 
a plankton vizsgálatok során egyetlen Ciliata faj sem került elő. Viszonylag gazdag a fajok 
számát tekintve a Bodrog és a Zagyva is. Feltűnően szegény Ciliata állományt találtam 
a Körös két partján vett üledékmintákban. A csatornák közül a Lónyai-csatornából vett 
üledékminták viszonylag gazdag fajszámú Ciliata állományokat reprezentáltak, viszont 
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a Leninvárosi Hőerőmű csatornából vett üledékminták gyér fajszámú Ciliata állományok
ról tanúskodtak. 

A quantitatív vizSgálati eredményeket a 2. ábrán szemléltetem. Itt kell megjegyez
nem, hogy az egyes Ciliata állományoknál az egyedszámok pontos megadása helyett csak 
viszonyszámokkal tudom jelezni az egyes fajok mennyiségi viszonyait. Az természetes, 
hogy az állományok tömegviszonya két tényezőtől függ : egyrészt a fajok számától, más
részt az egyes fajok-egyedeinek egyedszámától. Az egyedszám viszonyok jelzésére 5 ka
tegóriát állapítottam meg: l = néhány (2-5 egyed), 2 = t<:evés (6-15 egyed) 3 = több 
(16- 30 egyed), 4 = sok (31 - 50 egyed), 5 = tömeges (51 - 1000 felett). Ezek a viszony
számok az egyes fajok egyedsűrűségét jelzik a táblázatban. A 2. ábrán már nemcsak a fa
jok egyedszámát, hanem az egyes üledékmintákban levő összes Ciliata faj tömegviszonyát 
kellett jeleznem. Ezek érzékeltetésére is 5 kategóriát alkalmaztam. Ebben az esetben 
azonban az egyes kategóriák értékhatára megváltozik. Az egyes mintákban levő Ciliata 
állományok tömegviszonyainak jelzésénél a viszonyszámok értéke a következő: l =- né-
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2. ábra. Az üledék Ciliata faunájának fajszám változása 

Figure 2. Changes in species number of the benthic Ciliata fauna 
(1) left shore; (2) right shore; (3) number of species 
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hány ( ~ - 1 O egyed), 2 = kevés (ll - 30 egyed), 3 = több (30- 50 egyed), 4 = sok (50- 100 
egyed) és 5 = tömeges (100 egyed felett). 
A Ciliata állományok tömegviszonyai általában tükrözik a faj szám-viszonyokat (2. ábra). 
A legnépesebb Ciliata állományok a Tisza bal partján a Szamos torkolata felett, a Lónyai
·csatorna alatt, a Bodrog és a Zagyva torkolata alatt l km-re , a Körös torkolata alatt 3 km
·re. a \1aros torkolata felett és a Maros torkolata alatt vett mintákban találhatók. 
A jobb part legnépesebb Cilia ta állományai: a Lónyai-csatorna felett és alatt vett minták
ban, valamint a Körös torkolata alatt 3 km-re vett mintában voltak. A mellékfolyók közül 
a legnépesebb Ciliata állománya Sajó bal partján vett mintákban mutatkozott, de elég 
népesne k minősíthet ő a jobb partról vett , valamint a Maros bal partján vett minták Ciliata 
állománya is. 
A csatornák közül a Lónyai-csatorna Ciliata állománya közepes egyedsűrűségű , míg a Le
ninvárosi Hőerőmű csatornáé gyér népességű állománnyal rendelkezik. 

Ha az állományok faj- és egyedszám viszonyait összehasonlít juk a bakteriológiai és 
a fe káli s szennyezése k vizsgálatainak adataival (B. Tóth Mária 1980; Estók 1980), akkor 
azt tapasztaljuk, hogy az eredmények nagy fokú hasonlóságot, illetőleg megegyezést 
mutatnak. 

Az üledékmintákbdl meghatározott 80 Ciliata faj 66%-a, azaz 52 faj üledéklakónak, 
detritusban élő s3propel faj nak minősül. A sapropel jelleg elsősorban az elterjedt és gya
kori fajok szempontjából jelentős. Igy a lege lterjedtebb faj a Cyclidium libellus a szakiro
dalom szerint is sa propel helyeken fellépő faj. Az igen elterjedt Cinetochilum margari ta
ceum fajra tág szap robia tűrés jellemző, valószínű ez az oka a gyakori megjelenésének. 
Szintén szapropel minősÍtésű az elterjedt Cyclidium obliquum is. Mivel a Cyclidium 
citrullus 27 üledékmintában fordult el ő, indokoltnak tartom a faj jellemzésében a szap ro
pel értéke lést is bevezetni. Szapropel értékelésű a többi gyakori faj is , mint pl. a Cyclidi
um ob longum, a Cri stigera se tosa és az Urostyla marina. A Coleps hirtus szintén tág 
szaprob ia t űrésű, amely a polyszaprobtól a katarob helye kig mindenütt előfordul. Az üle
dékmintákban előforduló Coleps hirtus egyedek minden esetben detritusevők voltak. 
A vizsgálatok során megfigyelhettem a Coleps hirtus egyedek sajátos táplálkozásmódját 
is. Ugyanis több mintában algafragmentumoktól zöld detrit ussal táplálkozva egészen 
sö tétzöldek voltak a Coleps egyedek. A szaprobiológiai elemzés szempontjából legjelen
tősebbek azok a Ciliata fajok , amelyek baktériumok kal táplálkoznak. Az üledékminták
ban a Ciliata fajok túlnyomó többsége, különösen pedig az elterjedt és gyakori szervezetek 
baktériumevők . Ezek a fajok közvetve jelzik a Tisza üledékének bakteriális és fekál is 
szennyeze ttségi állapo tát. Az üledékmintákban sok polyszaprobnak tarto tt Ciliata faj 
található. 

Némely ül edékmintában előfordultak olyan fajok, ame lyek kimondottan plankto
nikusak és ált alában nem jellemző rájuk a szapropel minősítés. Val ószínű, hogy a gyűjtés 
idején a borult id ő következtében hú zódtak le ezek a fajok a bentoszba. 

Az üledékminták élő állapotban való vizsgálata során tekintettel voltam a mikro- és 
mezofauna , valamint a mikrovegetáció megismerésére is. A cönológiai elemzés során meg
állap íthattam, hogya Ciliata állományok faj- és egyedszám összetétele a különböző mikro
phyta és a mikrozoa fajok fellépésének gazdagságával összefüggésben van. Azokban a min
tákban , amelyekben a Ciliata fauna faj- és egyed száma szegényes, ott vagy egyáltalán nem, 
vagy csak igen kevés számban voltak kísérő fajok. 

Azokon a mintavételi helyeken, ahol a Ciliata állomány faj- és egyedszáma viszony
lag gazdagnak bizonyult, mindenütt több diatomafajt és egyedet, különböző zöld algákat, 
fonalas moszatokat, viszonylag sok Pediastrum és Closterium egyedet találtam. Ugyan
ezekben a mintákban több Heliozoa egyede t , csupasz Amoeba és Testacea fajt, valamint 
kevés Rotatoria faj néhányegyedét lehetett észlelni. A mikrobiocönozisokban fellép ő és 
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a Ciliata állományokat kísérő fajok közül indokoltnak tartom néhány jellegzetes faj ismer
tetését, mivel ezek nagyobb egyedszámú, gyakori fellépésükkel sajátossá tették az egyes 
minták mikrobiocönózisát. Ezek a jellegzetes fajok: az Actinophrys sol (Heliozoa), Pelo
myxa palustris, Amoeba limax, Amoeba polypodia, Amoeba radiosa, Arcella vulgaris, 
Centropyxis aculeata és két Difflugia species (Rhizopoda). Továbbá: Achnanthes minu
tissima, Navicula cryptoephala, Anomoeneis sphaerophora (Diatomeae), több Chlamydo
monas faj, Scenedesmus ecornis, S. acuminatus, S. acutus, S. quadricauda, S. armatus, 
Closterium dianae, Cl. acerosum, valamint kétféle Pediastrum faj (Algae). A felsorolt 
kísérő fajok közül általában 5-7 faj szerepelt együtt a mikrobiocönozisokban, ily módon 
az egyes mikrobiocönozisok nagyon hasonlítottak egymásra. Az adatok alapján meg lehet 
állapítani , hogy a vizsgált mikrobiocönozisokban fellép ő kísérő fajoknak nagy a cönoló
giai affinitása. Ezeken kívül többször szerepelt még az üledékmintákban fonálféreg, Zoo
flagellata, Coelastrum microporum, Cosmarium botrytis. Sajátos adatot jelent az, hogy 
a Lónyai- és a Hőerőmű-csatornában több egyeddel fellépett a Triops cancriformis faj 
(Notostraca). Ezek a pajzsos levéllábú rákok az iszapban turkálva nagymértékban zavarták 
a Ciliata állományok életét. Viszonylag szegények voltak az üledékminták a Rotatoria 
fajok és kisrákok tekintetében. 

Nem vitás, hogya Ciliata fauna alakulásában lényeges szerepet játszanak az ökoló
giai tényezők. A komplex vizsgálat eredményeképpen módom van a Ciliata fauna alaku
lását összehasonlítani az üledékminták vizsgálatának fizikai és kémiai eredményeivel. 

Az üledékminták vizsgálata során igen lényeges faktornak bizonyult az iszap szem
csézettségének szerepe. A szemcse méretek elemzésénél elsősorban azokat az adatokat 
vettem figyelembe, amelyek a szemcse összetételeknél domináns szerepet játszanak. Meg
lepő volt számoJma, hogya szemcseméret milyen más és jól érzékelhető hatást gyakorolt 
az egyes üledékfajták Ciliata állománya faj- és egyedszám összetételének alakulására. Álta
lában megállapítható, hogya Ciliata fajokban gazdag és népes üledékmintákra az 50 Jl 
alatti szemcseméret volt a jellemző . Ez alól a megállapítás alól azonban van néhány kivétel. 
Igy például a Tisza Szamos torkolata feletti bal partján gyűjtött népes Ciliata állományú 
mintában 150-1000 Jl-OS szemcseméret 84,41 %-os, a Sajó bal partján vett gazdag Ciliata 
állományú mintában pedig 1000 Jl feletti szemcseméret 61 ,05%-os arányt mutatott. 

A plankton vizsgálatok tapasztalatai alapján a hőmérséklet többnyire erősen befo
lyásolja a Ciliata állományok kialakulását. Az üledékmintákban a hőmérséklet változások
nak lényeges differenciáló hatása nem volt érzékelhető. 

Összehasonlító elemzés alapján megállapíthattam, hogy azonos hőfok mellett egya
ránt alakultak ki gazdag és szegény Ciliata állományok. A legmagasabb hőmérsékletű 
minta a Leninvárosi Hőerőmű csatornából került megvételre. Ebben a 24 Oc mellett csak 
kevés faj néhány egyeddel szerepelt. 

Az üledékminták pH értéke 6,4- 7,5 határok között mozgott. A pH aspektusából 
vizsgálva a kapott adatokat, azt lehet megállapítani, hogy egyaránt gazdag faj- és egyed
számú Ciliata állományok alakultak ki az alacsonyabb és a legmagasabb pH értékek ese
tében is. Vizsgálata im alapján az a tapasztalatom, hogy az üledékmintákban a Ciliata 
fauna alakulása szempontjából nem volt jelentős ható tényező a pH kismértékű ingadozása. 

Ismeretes, hogya redox-potenciálnak nagy szerepe van a szervezetek életfolyama
taiban. Összevetve az üledékminták redox-potenciál értékeit a Ciliata állományok alakulá
sával, nem tapasztaltunk egyértelmű, azonos jellegű hatásokat. Különösen feltűnő a na
gyobb számértékű pozitív és negatív redox-potenciálok eltérő hatása. Igy például a Sza
mos torkolata felett a bal parton vett mmta redox-potenciál ja + 160 m V és a Ciliata 
állománya népes és sok fajból áll. A Maros torkolata alatt vett mintában viszont a hason
lóan gazdag és népes Ciliata állomány - 99 mV redox-potenciál mellett alakult ki. A Kö
rös jobb partján vett mintában a + 152 m V redox-potenciál értékek mellett pedig szegény 
Ciliata állomány volt található. 
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Hasonlóan feltűnően eltérő hatásokat tapasztal unk a magnézium és a kalcium tar
talommal való összehasonlítás alkalmával is. tgy a Szamos torkolata felett bal parton vett 
igen gazdag faj- és egyedszámú Ciliata állomány 0,57 mg/g magnézium tartalom mellett 
alakult ki, míg a leggazdagabb míntavételi helyen, a Maros torkolata alatt 1 km-re vett 
míntában a magnézium tartalom 4,79 mg/g. Hasonló eredményre jutottunk a kalcium 
tartalom vizsgálatánál is. A Szamos torkolata felett a Tisza bal partján a gazdag Ciliata 
állomány 0,80 mg/g kalcium tartalom mellett alakult ki, ~íg a Maros torkolata alatti igen 
gazdag Ciliata állományú üledékmintában a kalcium tartalom 12,06 mg/g volt. Ugyanezt 
tapasztalhattuk a karbonát tartalom vizsgálatánál is. A Szamos torkolata felett a bal par
ton vett gazdag Ciliata állományú üledékmintában a karbonát tartalom 1,22 mg/g, ezzel 
szemben a Maros torkolata felett 1 km-re vett feltűnő en gazdag Ciliata állomány ú üledék
míntában a karbonát tartalom 18,63 mg/g. Ugyanakkor a Maros torkolata alatt a jobb 
parton vett igen gyér és szegényes Ciliata állományú minta karbonát tartalma 19,16 mg/g. 

Az üledék vastartalma a 051, 071, 141, 371 és 381-es jelű helyeken 10 mg/g körüli 
volt. Ezeken a helyeken gazdag és népes Ciliata állományok alakultak ki. Ezzel szemben 
a O 11 jelű helyen, ahol szintén gazdag Ciliata állományt találtunk, avastartalom 5,452 
mg/g, a 351 jelű mintában pedig a vas mennyisége 22,105 mg/g, ahol szintén népes és gaz
dag volt a Ciliataállomány. A foszfortartalom kedvező hatása főleg a 0,019-0,059 mg/g 
érték mellett érvényesül, de hasonlóan kedvező hatás mutatkozik a 0,142 és a 0,584 mg/g 
értékhatárok mellett is. 

A mínták nitrogén tartalmának vizsgálataival való összehasonlításból kitűnik, hogy 
a nitrogén tartalom kedvező hatása egyrészt a 2,337-2,830 mg/g értékhatárok között, 
másrészt az 1,134-1,811 mg/g értékhatárok között lehet. Tiszaderzsnél a Tisza bal part
ján vett üledékmintában a nitrogén tartalom 8,690 mg/g volt, viszont a Ciliata állomány 
igen gyér. 

A szénhidrát tartalom hatásának elemzése azt mutatja, hogy szintén nincs meg
egyező hatás a Ciliata állományok faj- és egyedszám alakulására. igya 011 mintában 
1,175 mg/g, a 052 jelű mintában 7,575 mg/g, a 071 jelű mintában 4,196 mg/g, a 141 jelű 
mintában 5,728 mg/g, a 371 jelű mintában 3,786 mg/g és a 381 jelű mintában 3,670 mg/g 
volt a szénhidrát tartalom és mindegyik minta Ciliata állománya faj gazdag és népes. 

Összegezve az ökológiai tényezők hatásának elemzését, megállapítható, hogy míg 
a fekális, a bakteriológiai szennyezések, valamint a szerves anyago knak a folyóba való 
kerülései egyértelműen növelik a Ciliata állományok faj- és egyedszámát, addig a kémiai 
elemek jelenléte és azok mennyisége nem hat egyértelműen a Ciliata állományok alaku
lására. A különböző kémiai elemek azonos mennyiségei az üledékben eltérő Ciliata fauna 
kialakulását teszik lehetővé. 

Azonos kémiai anyagok számottevően eltérő koncentrációja mellett egyaránt kiala
kulhatnak gazdag és nagyon gyér Ciliata állományok. Úgy tűnik, hogy a vizsgált határok 
között az üledék szervetlen kémiai összetétele nem gyakorol számottevő hatást a Ciliata 
faunára. A baktériumftóra gazdagsága és az üledék szemcseméret eloszlása - minden bi
zonnyal az azt alakító tényezők is - jól érzékelhető pozitív hatást gyakorolnak a Ciliata 
faunára. 

A Szamos felett a Tisza bal partján vett üledékmintában 9 fajból álló Ciliata állo
mány volt tömeges népsűrűséggel. A Szamos bal partján vett üledékmíntában mindössze 
2 faj volt néhány egyeddel. A Szamos torkolata alatt l km-re vett mintában egyáltalán 
nem találtam Ciliátákat. A 2 km-rel lejjebb vett mintában már 3 fai néhány egyeddel 
jelentkezett az üledékben. A Bodrog felett a Tisza bal partjának Ciliata állománya csak 3 
faj ból állt, és ezek is néhány egyeddel voltak képviselve. A Bodrog jobb partján vett üle
dékmíntában, amelyik közvetlenül hatott a Tisza torkolat alatti bal parti szakaszára, 7 
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Ciliata faj volt elég nagy egyed számmal képviselve . A torkolat alatt l km-re vett mintában 
egy fajjal bővült a Tisza Ciliata állománya, és az egyedsűrűség is megnőtt. 2 km-rel lejjebb 
vett mintákban azonban már 3 faj ra csökkent a Tisza bal partján vett üledékmintákban 
a fajok száma és az egyedszám is megcsappant. A Bodrog torkolata felett a Tisza jobb 
partján csak 3 faj élt közepes egyedsűrűséggel. A Bodrog bal partján vett mintában 4 faj 
szerepelt közepes egyedszámmal. A torkolat alatt itt is csak 3 km-re volt észlelhető a faj
és egyedszámok erős .csökkenése. 

Az egyik legszennyezettebbnek ismert folyónk, a Sajó bal partján vett üledékmin
tájában 10 fajból álló és igen sűrű népességű Cillata állomány volt. A torkolat felett 
a Tisza jobb partján 3 fajból álló, de elég népes Ciliata állományt találtam. A torkolat 
alatt vett mindkét mintában a faj számban nem volt változás, de az egyedszám jelentősen 
megnövekedett. A Tisza bal partján a torkolat felett 3 faj néhány egyeddel volt képviselve. 
A Sajó jobb part járól vett üledékmintában 5 faj elég sűrű népességgel volt jelen. A torko
lat alatt l km-rel vett mintában megcsappant a Ciliata állomány faj- és egyed száma (l faj 
néhány egyeddel), a 2 km-rel lejjebb vett mintában növekedett a Ciliata állomány 4 fajra, 
de népessége szintén gyér volt. A Zagyva torkolata felett a Tisza mindkét partján 4-4 faj
ból álló Ciliata állomány volt található kevés egyeddel. A Zagyva jobb oldalán vett üledék
mintában csak egy faj kevés egyede volt. A torkolat alatt a Tisza bal partján 3 km-re vett 
mintában volt észlelhető a fajszám csökkenés, a Zagyva bal partján vett üledékmintában 
viszont 6 Ciliata faj népes sűrűségű állománnyal szerepelt. A torkolat alatt a Tisza jobb 
partján vett üledékmintákban nem csökkent sem a fajállomány, sem az egyedszám, sőt 
némi emelkedést mutattak. A Maros bal partján vett üledékmintákban 5 fajból álló népes 
állományt figyelhettem meg. A Tisza bal partján, a torkolat felett 8 fajból álló és sűrű 
népességű Ciliata állomány volt. A torkolat alatt l km-re a bal parton vett mintában 
a Ciliata állomány jelentősen megnőtt faj és egyedszámában és ez a Tisza leggazdagabb 
állományát jelentette, azaz 12 fajból álló Ciliata cönózist. Az egyedszámot tekintve pedig 
az állomány fajainak tagjai tömegesen jelentek meg. A 2 km-rel lejjebb vett mintákban 
2 fajjal és l egyedsűrűségi kategóriával csökkent csak a Ciliata állomány. Ezzel szemben 
a Tisza jobb partján vett üledékmintában a torkolat felett csak 3 faj volt, ugyancsak mint 
a Maros jobb partján vett mintában. Ezekben az állományokban azonban az egyedszám 
viszonylag elég gazdag volt. A torkolat alatt l km-re vett üledékmintában csak egyetlen 
Ciliata faj néhányegyedét sikerült a jobb parton észlelnem. 2 km-rel lejjebb vett üledék
mintában némi emelkedést mutatott a faj és az egyedszám. A torkolat alatt a Tisza bal 
partján a Ciliata állomány jelentős növekedését és népesedését , a jobb partján pedig az egy 
fajra és néhányegyedre való csökkenését nem lehet a Maros hatásának tulajdonítani. Egy
részt azért, mert a Maros Ciliata állománya szegényebb volt, mint a torkolat felett a Tisza 
bal partjának Ciliata állománya, másrészt a torkolat felett a Tisza bal partja igen sekély és 
erősen szaprobizált állapotú. A Tisza jobb partja pedig igen meredek, ami indokolttá teszi 
a Ciliata állomány erŐs meggyérülését. 

Összegezve megállapítható, hogya mellékfolyók általában csökkentő hatással van
nak a Tisza üledékének Ciliata állományai alakulására. Ha a torkolat alatt nem következik 
be csökkenés, sőt emelkedés mutatkozik, az nem a mellékfolyók hatásának eredménye, 
hanem a helyi környezeti adottságok következménye. 

Érdekes képet tükröz a csatornák hatásának elemzése is. A Lónyai-csatorna felett 
a Tisza bal partján vett üledékmintában 5 Ci liata fajból álló, de kevés egyeddel fellépő 
Ciliata állomány volt. A Lónyai-csatorna bal partján levő üledékben 4 Ciliata faj kevés 
egyede élt. A torkolat alatt a Tisza bal partján vett üledékmintában 9 Ciliata faj igen sűrű 
népesség ű állományát figyelhettem meg, ebben az esetben a csatorna kedvező hatása érvé
nyesült a Tisza üledékének Ciliata faunájára vonatkozóan. A 2 km-rel lejjebb vett mintá
ban azonban a fajszám felére csökkent és az egyedsűrűség is felére csappant. Ez azt jelenti, 
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hogy a csökkentő hatás a torkolattól távolabb érvényesült. A jobb parton a Lónyai-csa
torna felett vett mintában a Tisza Ciliata állománya 10 fajból álló népes állományt muta
tott. A Lónyai-csatorna jobb partján is 8 fajból álló és közepes népsűrűségű Ciliata állo
mány volt. Ebben az esetben a torkolat alatt 1 km-re vett üledékmintában a Tisza Ciliata 
állományának faj száma a felére csökkent, de az egyedszám megnövekedett. A 2 km-rel 
lejjebb vett mintában a fajszám megduplázódott, az egyedsűrűség pedig csökkent. A jobb 
parton tehát a csökkentő hatás közvetlen a torkolat alatt érvényesült és lejjebb visszaállt 
a torkolat feletti állapot. A Leninvárosi Hőerőmű felett a Tisza bal partján vett üledék· 
mintában 5 Ciliata faj kevés egyede alkotta a Ciliata állományt. A Hőerőmű-csatorna bal 
partján vett üledékmintában csak 3 Ciliata faj néhány egyede volt található. A torkolat 
.alatt a bal parton hasonlóan érvényesült a csatorna hatása a Lónyai-csatornához, azaz 
a torkolat alatt megnőtt a Ciliata állomány népessége, míg 2 km-rel lejjebb 2 fajra és né
hányegyedre csökkent a Tisza bal partjának üledéklakó Ciliata állománya. 

A jobb parton a torkolat felett és a Hőerőmű-csatornában egyaránt 2-2 Ciliata faj 
élt néhány egyeddel. A torkolat alatt megnövekedett a Ciliata faj- és egyedszám, de 1 km
rel lejjebb mind a faj, mind az egyedszám felére csökkent. 

A feltűnő eltérések elemzése igazolja, hogy helyes volt az üledékvizsgálatok célkitű
zése, mivel a tények arra utalnak, hogy indokoltnak bizonyult a mellékfolyók és a csator
nák vizsgálata mellett a Tisza torkolatok feletti, valamint a torkolatok alatti 1 és 3 fkIn-re 
végzendő vizsgálata, továbbá a bal és a jobb part összehasonlító vizsgálata is. 

Összefoglalás 

A Tisza hossz-szelvény vizsgálata során vett 76 üledékmintában 80 Ciliata fait határozott meg 
a szerző. A Ciliata állományok faj- és egyedszám viszonyait az 1. táblázat és az 1., valamint 2. ábrák 
szemléltetik . A Tisza faj- és egyedszám tekintetében leggazdagabb és legnépesebb Ciliata állományai 
a bal parton a Szamos torkolat felett, a Lónyai-csatorna betorkolása alatt, a Maros torkolata fölött és 
l-3 km-re a torkolat alatt vett üledékmintákban, a jobb parton pedig a Lónyai-csatorna felett és a tor
kolata alatt 3 km-re, valamint a Körös torkolata alatt 3 km-re üledékmintákban voltak. Amellékfoly ók 
közül feltűnő adatokat jelentettek a legszennyezettebb mellékfolyónak ismert Sajó nagy fajszámú és 
igen népes Ciliata állományai. 

A legelterjedtebb Ciliata fajok: Cyclidium libellus, Cinetochilum margaritaceum, Cyclidium 
obliquum, C. citrullus, C. oblongum, Cristigera setosa és az Urostyla marina. A Ciliata fajok zöme 
baktériumevő és sapropel faj . 

A gazdag fajszámú és népes Ciliata állományokat mindenütt sajátos mikrozoa és mikrophyta 
faj ok kísérik. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a kísérő fajoknak nagy a cönológiai affinitása. 

Az ökológiai tényezők elemzéséből kitűnik, hogya fekális, a bakteriológiai szennyezések, vala
mint a szerves anyagoknak a folyóba kerülése egyértelműen növelik a Ciliata állományok faj- és egyed
számát. A kémiai elemek jelenléte és fellépésük mennyisége viszont nem egyértelműen hat a Ciliata 
állományok alakulására. 

A mellékfolyók általában csökkentő hatással vannak a Tisza üledékeinek Ciliata állományai 
alakulására. 
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VlCCAE.lJ,OBAHVlE CILIATA COAYHbI B 013PA3I,JAX OTAOlKEHVlfi 
TVlCbI, B3HTbIX no BCEMY npOCOVlAlO EE. TEYEHVlH YEPE3 

BEHrpVllO 

t 3 . J10wa 

PE3IOME 

Bo B 3 RTWX Ha npOTRmeHHH THCW 76 np06ax OTAomeHH~ aBTOp onpeAeAHA 80 BHAOB 

Ciliata . .lI.aHH bIe OTHOCHTeAbHO 4H CA a BHAOB H oc06e~ CiLiata npHBeAeHbI B Ta6A. NQ l, a 

TaKme H a pHC. 1 H 2 . HaH60Aee MHoro06pa3HbIM H MHor04HCAeHHbIM cOAepmaHHeM BHAOB 

Ciliata H a AeSOM 6epery T HCbl OTAH4alOTCR np06bI , OT AomeHH~, B3RTbIe BbIlIIe yCTbR Ca

MOlll a, HHm e IlnaAeHHR KaHaAa AOHRH, BbIlIIe yCTbR Mapollla H Ha 1-3 KM HHme erD yCTbR , 

a H a npaBOM 6epery Ha 3 I<M BbIlIIe H HHme yCTbR l<aHaAa AOHRH, a Tal<me B 3 I<M HHme 

yC TbR K epe lIla . vb 4HCAa npHTOI<OB cAellyeT BbIlleAHTb 04eHb 'BbI COI<He nOl<a3aTeAH COllep 

maHHR Citiata B HaH60Aee 3a rpR3HeHHOM npHTOl<e - Wa~o. 
H a H 60Aee p ac npOCTpaHe HHbIe BHAbI CHiata: Cyclidium libellus, Cinetochilum mar

gariiaceum, Cyclidium obliquum, C. citrullus, C. oblongum, Cristigera setosa, Urosty
la marina. 

60AblllHHCTBO BHAOB Ciliata nHTalOTCR 6aKTepHRMH H OTHOCR TCR l< canponeAHTaM. 

60raTbI~ BHAaMH H MHor04HCT AeHHbIH COCTaB Ciliata conpoBomAaeTciI Be3Ae cne!.!,H

</lH4ecKHMH MHI<p030a- H MHKpo</lHTa-BHllaMH. Ha OCHOBaHHH HccAeAoBaHH~ yCTaHoBAeHO, 

4TO conpOBomllalOIgHe IlHAbI xapaKTepH3ylOTCiI 60AblllHM nOA06HeM c006IgeCTB. 

AHaAH3 3KOAOrH4eCI<HX </laKTopoB nOl<a 3 bIBaeT , 'lTD nonalle HHe B peKy </leKaAHR, 6aK 

TepHOAorH4eCKoro 3arpil 3 HeHHR H opraHH4eCK HX BeIgeCTB BeAeT K nOBbIlIIeHHIO pa 3 Ho06pa-

3 H i! BHAOB H 4H CAeHHOCTH Ciliata. B TO me BpeMR H aA H4He XHMH4eCKHX 3 AeMeHTOB H 1<0-

A H4eCTBO HX CTpyKTyp OKa3bIBalOT pa 3AH4Hoe BAHRHHe H a <pOpl\1HpOBaHHe COCTa Ba Ciliata. 
n pHTOK H B 06IgeM OKaabIsalOT CHHmalOIgee BAH RHHe H a </lOpMHp O-BaHHe COCTaBa 

Ciliata. 

FAUNA CILIATA U UZORCIMA TALOGA PREMA ISPITIVANJU PO 
UZDUZNOM PROFILU TISE 

1" Jósa Z. 

REZIME 

T okom ispitiva nja, u 76 uzoraka ta loga po uzd uznom profilu Tise, auktor je od 
redio 80 rasa Cil iata. Uslove rasa i individua una lazima Cili ata poka z,uju tablice 1. 
k8 0 i slike 1. j 2. Na Tisi su odredjeni, u pogledu rasa i individua, najbogatiji na lazi 
Ciliata, na levoj obali uzvodno od uséa rek.e S zamo,s , nizvodno od u~éa karuala Ló
nyai , uzvodno od uséa r eke Mor is i na l-3 km nizvodno od istog u~éa , a na desnoj 
obal i uzvodno od uséa kana la Ló nyai i na 3 km od tog u~éa nizvodno, lmo i na 3 km 
nizvodno od uséa reke K örös. Izmedju p ritoka su odredjeni upadJ.jivi podatci na reci 
Sajó, koja je pozna ta kao na jzagadjenij a pl'itokJa, u odnosu n? veliki broj rasa s'a 
vr lo veli kom populaci jom Ciliata. 

Najrasirenij e rase Cili ata s u: Cyclidium libellus, Cinetochilum margaritaceum, 
CycJidium obliquum, C. ci t rullus, C. oblongum, Cristigel-a setosa, i Urostyla marina. 
Veéina rasa Ciliata je bakteriozderna i sapropel rasa. 

I ntegracije Ciliata, bogate u broju rasa i u populacijama, posvuda su pméene 
r asarna mikrozoa i mikrophyia. Na os novu ispitivanja moze se konstatirati, da pop
ratne rase imaju visoki cenolüSki afinitet. 

Iz ana li ze ekoloskih faktora se vidi, da fekaina i bakterijska ~agadj enja, kao i 
ulazenje organskih m a terij a u reku, jednoznacno poveéava broj r asa i individua in
tegracije C iliata . Prisutnost kemijski h elem enata i njihova koliCina m ed jutim ne uti ce 
jednoznacno na formiranj e in tegracije Ciliata. 

Pritoke opéeni to imaj u uma njuju ci u ticaj na formiranje integracij e Ciliata u 
ta lozi m a Tise. 
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