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Untersuchungs- 

programm AT /  

vizsgálati 

program AT 

- Phytoplankton /  

fitoplankton 

- Zooplanktons /   

zooplankton 

- Fische / hal 
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Phytoplankton / fitoplankton 

See / tó Schilfgürtel / nádszalag 

Campylodiscus bicostatus 

Surirella peisonis 

Aphanocapsa incerta 

Campylodiscus clypeus 

Peridiniopsis borgei 

Aphanothece sp. 

Chl-a:  4 - 36 µg L-1 Chl-a:  <0.5 - 35 µg L-1 

typische Arten / 

tipikus fajok  
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Zooplankton / zooplankton 

See: 

- Niedrigste Biomasse & 

Diversität 

- Typische Arten 
(Arctodiaptomus spinosus) 

Angebundene Stellen: 

- Gradueller Übergang 

Isolierte Stellen: 

- Höchste Biomasse & 

Diversität 

- Litorale Arten 

tó: 

- a legalacsonyabb 

biomassza és sokféleség 

- tipikus fajok 
(Arctodiaptomus spinosus) 

társult helyek: 

- fokozatos átmenet 

elszigetelt helyek: 

- legmagasabb biomassza 

és sokféleség 

- tengermellékfajok 
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Ähnlichkeit der Planktongemeinschaften / 

a plankton közösségek hasonlósága 

 
Schilfgürtel Wulka ist anders als Illmitz und Mörbisch / 

a Wulka nádasöv más, mint Illmitz és Mörbisch 

Phytoplankton / fitoplankton Zooplankton / zooplankton 

- geringere Abundanz und Diversität/ alacsonyabb bőség és sokféleség 

- benthische und litorale Arten / bentikus és parti fajok  
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Jungfische Illmitz / fiatal halak Illmitz  
gut angebunden / 

jól kapcsolódik 

mäßig angebunden / 

közepesen kapcsolódik   

isoliert / izolált 

Fische können täglich 

wechselnden extremen 

Bedingungen an isolierten 

Stellen nicht rasch 

ausweichen / 

a halak nem tudják 

gyorsan elkerülni az 

extrém körülményeket, 

amelyek naponta 

változnak elszigetelt 

helyeken 

12 

Anzahl Arten / 

a fajok száma  

12 

4 

14 
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Fische des Schilfgürtels an der Wulka / 

a nádszalag halai a Wulka 

fischökologisch wertvoller Lebensraum 

– Verbindung Fließgewässer und See /  

hal ökológiailag értékes élőhely- a 

folyók és tavak összekapcsolása 

 

 

- sokféleség (19 halfaj) 

- védelemre érdemes fajok 

(sárkorbács, keserű, kárász, sas) 

- az Aitel igazolása 

- Diversität (19 Arten) 

- Schützenswerte Arten 

(Schlammpeitzger, Bitterling, Karausche, Schleie) 

- Nachweis Aitel 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Köszönöm a figyelmet! 


