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LXII. Hidrobiológus Napok  

Program 

2021. október 6-8., Tihany 

9:45 Regisztráció 

10:30 Megnyitó, üdvözlés 

10:45 Megemlékezés Dr. Bíró Péterről 

 Plenáris előadás 

11:00 B-Béres Viktória  

How do Benthic Algae respond to extreme weather events? 
 Előadások 

11:45 
 

Tóth Viktor 

A 2019-es balatoni algavirágzás rekonstrukciója műholdas 
távérzékeléssel 

12:00 Vörös Lajos, Somogyi Boglárka 

A 2019-es algavirágzás a múlt tükrében: a planktonikus 
algaközösség hosszútávú változásai a Balatonban 

12:15 Somogyi Boglárka, Tóth Viktor, Vörös Lajos 

A vízalatti fényviszonyok lehetséges szerepe a 2019-es algacsúcs 
kialakításában 

12:30 Ebéd 

13:45 Szabó Zoltán*, Pálfi Ivett, Buczkó Krisztina, Korponai János, Magyari Enikő 

A Balaton vízminőség változása középkortól napjainkig 
paleoökológiai vizsgálatok alapján 

14:00 Kóbor István, Sósfalvi Noémi, Takács Erzsébet, Kovácsi Adrienn 

A Balaton terhelésének és vízminőségének alakulása 
14:15 Honti Márk 

A Balaton jövőbeli vízmennyiségi és vízminőségi kihívásai 
14:30 Torma Péter* 

A Balaton hőmérsékleti rétegződésének becsült változásai az 
elmúlt 40 évben 

14:45 Istvánovics Vera, Honti Márk, Torma Péter, Rehák András, Somogyi Boglárka, 
Molnár Zsombor, Pósfai Mihály 

Vertikális rétegeződés a Balaton nyílt vizében 
15:00 Takács Erzsébet, Kóbor István, Sósfalvi Noémi, Kovácsi Adrienn 

A Balaton vizének rétegzettsége, az alga taxonok mélységi 
eloszlása 

 Kávészünet 
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Előadások 

15:30 Lukács Áron*, Nemes-Kókai Zsuzsanna 

Hogyan befolyásolják az extrém klimatikus események a bentikus 
algák diverzitását? 

15:45 Szalay Gyula*, Teszárné Nagy Mariann, Aranyné Rózsavári Anikó 

Cianobaktérium vízvirágzások az Alcsi Holt-Tiszán 
16:00 Tapolczai Kálmán* 

Recent development of DNA metabarcoding in biomonitoring and 
bioassessment: case studies on diatoms 

16:15 Futó Péter*, Kutasi József, Lengyel Edina, Bernát Gábor 

Klebsormidium sp. fonalas zöldalga fény-, és hőmérsékleti 
optimumának meghatározása 

16:30 Bácsi István, Dobronoki Dalma, Márton Kamilla, Bereczki Blanka 

Cilindrospermopszin és túlélés: a cianotoxin lehetséges hatása a 
cisztaképzésre egy modell-organizmus példáján keresztül 

16:45 Pálffy Károly 

A fitoplankton szezonális dinamikája és a globális felmelegedés: 
terepi és kísérletes megközelítések támogatása numerikus 
modellekkel 

 Kávészünet 

17:15 Maroda Ágnes*, Sály Péter 

Áttekintés a Tarna halfaunájáról az 1970 és 2019 közötti időszakra 
vonatkozóan 

17:30 Nyeste Krisztián*, Somogyi Dóra, Harangi Sándor, Baranyai Edina, Simon 
Edina, Nagy Sándor Alex, Antal László 

A domolykó (Squalius cephalus) bioakkumulációs vizsgálata a 
Körös vízgyűjtőjén és a Hármas-Körös torkolata környéki Tisza-
szakaszokon 

17:45 Somogyi Dóra*, Erős Tibor, Czeglédi István, Mozsár Attila, Szeles Júlia, Tóth 
Richárd, Nurfatin Zulkipli, Antal László, Nyeste Krisztián 

Az idegenhonos amurgéb (Perccottus glenii Dybowski, 1877) 
interakciós hatásának vizsgálata a fokozottan védett lápi póc 
(Umbra krameri Walbaum, 1792) populációira 

18:00 Takács Péter, Bánó Bálint, Czeglédi István, Erős Tibor, Ferincz Árpád, Gál 
Blanka, Bánó-Kern Bernadett, Kovács Balázs, Nagy András Attila, Nyeste 
Krisztián, Lente Vera, Preiszner Bálint, Sipos Sándor, Staszny Ádám, Vitál 
Zoltán, Weiperth András, Csoma Eszter 

Kárpát-medencei csukaállományok filogenetikai vizsgálata 

19:15 Fogadás, Tábortűz 
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 Előadások 

9:00 Bozóki Tamás*, Fekete Judit, Várbíró Gábor, Boda Pál 

Pontszerű termálvíz terhelés hatása a felszíni vizek vízi 
makrogerinctelen közösségére 

9:15 Gál Blanka*, Weiperth András, Farkas János, Schmera Dénes 

Az utakkal kapcsolatos átereszek hatása a makrogerinctelen 
közösségek diverzitásásra 

9:30 Csépes Eduárd, Berényi Ágnes, Aranyné Rózsavári Anikó, Teszárné Nagy 
Mariann 

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) növényzet között élő árvaszúnyog 
lárva faunájának (Diptera: Chironomidae) hosszútávú változásai 

9:45 Móra Arnold, Piotr Gadawski, Tomasz Rewicz, Eman Calleja, Csabai Zoltán 

Málta árvaszúnyogjai (Diptera: Chironomidae): első adatok Európa 
legszárazabb országából 

10:00 Borza Péter 

Fajon belüli és fajok közötti változékonyság tegzesrákok 
(Crustacea: Amphipoda: Corophiidae) szűrőkészülékének 
résméretében 

 Kávészünet 

10:30 Csabai Zoltán, Berta J. Balázs, Boóz Bernadett, Hárságyi Dorottya, Horváthné 
Tihanyi Éva, Móra Arnold, Pap Zsuzsanna, Pernecker Bálint, Sebteoui 
Khouloud, Szloboda Anita 
Csörgedezik vagy kiszárad? - a DRYvER projekt és egy új közösségi 
adatgyűjtési kezdeményezés 

10:45 Felföldi Tamás, Bedics Anna, Csitári Bianka, Boros Emil, Máthé István, 
Székely Anna 

A klorid, a karbonát és a szulfát, avagy a planktonikus baktériumok 
viszonya a különböző oldott anionokhoz 

11:00 Koleszár Gergő*, Dahlia Del Castillo Trujillo, Zavanyi Györgyi, Braun Mihály, 
Szabó Sándor 

Ritfkaföldfémek biofiltrációjának optimalizálása  
vízinövényekkel 

 Kávészünet 

 Plenáris előadás 

11:30 Tirják László 

Vizes élőhelyek helyreállítása a Körös-Maros Nemzeti Parkban az 
elmúlt másfél évtized során 

12:15 „Közös fotó” készítése a mólón 

12:30 Ebéd 
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Plenáris előadás 

13:45 Láng István 

Restaurációs ökológia lehetőségei a vízgazdálkodásban 
 Előadások 

14:30 Blix Katalin 

Machine learning methods for remote sensing Lake Balaton 
14:45 Ficsór Márk, Csabai Zoltán 

Seeing the forest for the trees – experiences of the application of 
non-linear machine learning algorithms in modelling the 
distribution of net-spinning caddisfly larvae (Trichoptera: 
Hydropsychidae) in North-Hungarian streams and rivers 

15:00 Zlinszky András, Padányi-Gulyás Gergely 

Sentinel HUB EO browser custom scripts are an easy entry point to 
satellite water monitoring 

 Kávészünet 

15:30 Khouloud Sebteoui*, Djuradj Milošević, Jelena Stanković, Victor Baranov, 
Vladana Vidanović, Zoltán Csabai 

The influence of bioturbation activity of Chironomus riparius on 
vertical transfer of microplastic particles 

15:45 Pernecker Bálint*, Csabai Zoltán 

Behaviour of Balkan Goldenring (Cordulegaster heros, Odonata) 
larvae in a simulated drought experiment 

16:00 Lukács Balázs András, Löki Viktor, Lukácsné Urgyán Renáta, Vincze Orsolya, 
Lovas-Kiss Ádám 

Az endozoochoria szerepe az inváziós vízi növények terjedésében 
16:15 Lukácsné Urgyán Renáta*, Kane Brides, Andy J. Green, Lukács Balázs András, 

Lovas-Kiss Ádám 

Grönlandi nagy lilikek magterjesztési potenciálja 
16:30 Tóth Pál*, Simay Gábor, Lovas-Kiss Ádám 

Vízimadarak általi elsődleges és másodlagos magterjedés a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén - előzetes eredmények 

 Kávészünet 
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 Kiselőadások 

17:00 Barnáné Szabó Zsuzsanna*, Coppolaro Margherita Sofia, Irfan Muhammad, 
Mészáros Ilona, Oláh Viktor 

Az arzéntolerancia fajon belüli variabilitásának vizsgálata bojtos 
békalencsénél 

17:10 Selmeczy Géza B.*, Tapolczai Kálmán, Padisák Judit 

Tavi fitoplankton közösségek funkcionális struktúrájának jellege a 
területhasználat tükrében 

17:20 Kókai Zsuzsanna*, Csépes Eduárd, Lukács Áron 

Mikrohabitatok hatása a Tisza-tavi perifiton taxonómiai és 
funkcionális diverzitására 

17:30 Tiba Jassam Kaison Al-Imari*, Edina Lengyel, Csilla Stenger-Kovács 

Diatom community and environmental variables of shallow, 
brownish forest lakes in Hungary 

17:40 Figler Aida*, Márton Kamilla, Bácsi István 

A Haematococcus pluvialis zöldalga cisztaképzése kiszáradás 
hatására 

17:50 Korponai János, Braun Mihály, Knisz Judit, Maróti Gergő, Szabó Attila, Parrag 
Tamás, Salamon Endre, Tafner Kitti, Vasas Gábor, Bíró Tibor, Vadkerti Edit 

A Balaton Keszthelyi-medencéjének legutóbbi két évszázados 
fejlődéstörténete 

18:00 Molnár Zsombor*, Pekker Péter, Rácz Kornél, Dódony István, Istvánovics 
Vera, Pósfai Mihály 

Karbonátásványok képződése a Balatonban és lehetséges 
szerepük a tó foszfor körforgalmában 

18:10 Kovácsi Adrienn, Kóbor István, Takács Erzsébet, Sósfalvi Noémi 

A balatoni online monitoring rendszer üzemeltetésének 
tapasztalatai 

18:20 Sósfalvi Noémi*, Kóbor István, Takács Erzsébet, Kovácsi Adrienn 

A bojlis horgászat és a tápanyag terhelés 

18:30 Becz Álmos* 

Epibionta szájkoszorús csillósok 

18:40 Miklós Máté*, Jan Taubenheim, Tökölyi Jácint, Sebastian Fraune 

Magyarországi hidrapopulációk mikrobiom összetételének 
megállapítása, a vizsgált hidra fajok és a reprodukciós módjuk 
függvényében 

18:50 Karádi-Kovács Kata, Boda Pál, Csabai Zoltán, Deák Csaba, Móra Arnold, 
Szivák Ildikó, Schmera Dénes 

Vízi makrogerinctelen élőlényegyüttesek diverzitása balatoni 
nádasokban és kőszórásokon 
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19:00 Szeles Júlia*, Bozóki Tamás, Ficsór Márk, B-Béres Viktória, Nagy Sándor Alex, 
Várbíró Gábor 

Alföldi időszakos vízfolyások makroszkopikus gerinctelen 
közösségének vizsgálata 

19:10 Bohus Attila*, Gál Blanka, Schmera Dénes 

Az urbanizáció hatása a makrogerinctelenek diverzitására 
kisvízfolyásokban 

 Szavazás: A legtartalmasabb kiselőadás 

 Kávészünet 

19:30 MHT Limnológia Szakosztály zárt ülés 

20:00 Baráti találkozó 
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 Plenáris előadás 

9:00 Erős Tibor 

Saving freshwater biodiversity: Sustainable water management 
and land use design in the Anthropocene 

 Előadások 

9:45 Szomolányi Orsolya*, Clement Adrienne 

A VKI szerinti ökológiai minősítés: problémafelvetés és javaslat a 
módszertan fejlesztésére 

10:00 Várbíró Gábor, Boda Pál, Borics Gábor, Lukács Balázs András 

A hidromorfológiai állapotértékelés biológiai validálása 

 Kávészünet 

10:30 Baranyai Olga, Kovács Krisztián, Mayer Rezső, Kettinger Dóra, Lukács Balázs 
András, Boda Pál 

Vörösiszap katasztrófa után 10 évvel – Állapotváltozások a Marcal 
folyón 

10:45 Fózer Melinda*, Teszárné Nagy Mariann, Aranyné Rózsavári Anikó 

Belvízcsatornák vízminőségi problémáinak bemutatása a Karcagi-
I. csatornán keresztül 

11:00 Hidas András*, Ádler Marina, Fehér Dóra, Szabó Attila, Bene Kata, Felföldi 
Tamás 

Élő Velence: Egy hetes intenzív mintavétel a Velencei-tó agárdi 
szakaszán 

 Szavazás: A legjobb fiatal előadó díj 

 Kávészünet 

11:30 Zárórendezvény, Díjak átadása 

12:30 Ebéd 

 

* – 35 év alatti előadó  
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PLENÁRIS ELŐADÁSOK
 

How do benthic algae respond to extreme weather events? 
 
B-Béres Viktória1 

 
1 ÖK, VÖI, Tisza-kutató Osztály, H-4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 

 
In this century, a pivotal challenge is that ecologists need to face how to 

predict accurately the responses of ecosystems to climate change. Benthic 

algae as primary producers contribute significantly to the food web, thus 

any changes in their composition and structure will finally lead to changes 

in function of the whole ecosystem. Since only a little information is 

available how drought modifies community structure and function in 

biofilm in the continental region, in the last years, we focused on 

phytobenthon composition – climatic events relation in Hungarian small 

watercourses. Here, clear structural changes were detected in the 

assemblages caused by extreme weather events (drought or flash floods). 

We also studied what the main assembly rules are in diatom assemblages in 

Hungarian and in Portuguese intermittent and perennial streams addressing 

our hypothesis to time-for-adaptation and stress-dominance theories. Our 

results pointed out a strong ecoregion dependent influence of drought on the 

structure of diatom assemblages. Our studies clearly proved the sensitivity 

of small watercourses against extreme climatic events and draw the attention 

to the necessity of well-designed water management strategies. 

Okt. 6 

11:00 



 
Saving freshwater biodiversity: 
Sustainable water management and land use design in the 
anthropocene 
 
Erős Tibor1 
 
1 ÖK, Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany 

 
One of the greatest challenges humankind has to face with is to halt the 

decline of biodiversity, while maintaining the flow of goods and services 

nature provides to society. The decline of biodiversity is especially critical 

in freshwaters. Balancing between conservation goals and ecosystem 

services delivery thus requires careful decision processes in conservation 

oriented water management and land use design. In Europe, the long 

anticipated guidelines of the Water Framework Directive (WFD) did not 

prove to be effective to significantly improve the ecological status of 

freshwater ecosystems. While acknowledging the aims of the WFD, I briefly 

overview why it failed to achieve its goals and why it may be an unrealistic 

task to reach good ecological status for most water bodies in the short run 

(i.e. decadal scale). Instead, urgent transboundary and national scale action 

plans are necessary which better consider land use requirements by a variety 

of stakeholder and social groups. In these actions, it has to be decided in 

what proportion to spare the land and freshwater resources between 

conservation purposes, restoration and intense human use or share it in a 

compromised manner for ensuring ecosystem multifunctionality. I show 

that optimization based modelling approaches may help in conservation 

oriented landscape design for selecting catchments for conservation and 

other functions. However, without a strong governmental will and searching 

for compromised solutions among stakeholder groups, halting the decline 

of freshwater biodiversity and ecological integrity will remain an illusion. 

 

  

Okt. 8 

09:00 



 
Restaurációs ökológia lehetőségei a vízgazdálkodásban 
 
Láng István1 
 
1 Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D 

 
Hazánk egynegyedét jellemzi a „mentesített ártér-árvízvédelmi töltés-

hullámtér-folyó” struktúra. A hullámterek vízgazdálkodási szerepe a 

biztonságos árvízlevezetés, és a mentesített ártereink vízellátása lett. 

Napjainkban a kisvízszintek tartóssága nő, vagyis az egyre rövidebb árvizek 

között az egyre hosszabban tartó alacsony vízállások következtében a 

hullámterek vízborítása mind felületében, mind tartósságában csökken. 

Amennyiben a töltések emelése mellett a hullámtér magára hagyását 

folytatjuk, úgy a kitűzött vízgazdálkodási és természetvédelmi célok 

teljesíthetetlenek lesznek, finanszírozhatatlanná válnak. A hullámtér feltétel 

nélküli „őrzése” (magára hagyása, kezeletlensége) egyaránt ront a 

vízgazdálkodás és a természetvédelem helyzetén is. Szembe kell néznünk 

azzal a ténnyel, hogy hullámtéri ökoszisztémáink degradáltak, sérültek, 

illetve részben elpusztultak. Olyan mozaikos beavatkozások szükségesek, 

amelyek párhuzamosan képesek erősíteni a hullámtér vízgazdálkodási és 

természetvédelmi szerepkörét. Ma erre a kérdéskörre a hullámtéren az 

ökológiai restauráció ad választ, amely már feltárt összefüggések alapján a 

jósolható fejlődésre tervezi meg a beavatkozásokat és eredményei 

visszahatnak az ökológiai elméletek fejlődésére. Az ökológiai restauráció a 

hagyományos megoldások, mellett az ökológiai törvényszerűségek 

felhasználásával, új eszközök segítségével kívánja megoldani a 

természetvédelmi és vízgazdálkodási problémákat. Ilyenek pl. az ökológiai 

tervezés (ecological engineering), vagy az állapot javítás (enhancement). Az 

elkövetkezendő évtizedek árvízi biztonsága a hullámterek tervszerű 

kezelésével (árvízi szabályozás, kisvízi szabályozás, üledékszabályozás, 

lefolyási sávok szabályozása) biztosítható a legolcsóbban, úgy hogy a 

hullámterek gazdasági és ökológiai hasznát is növeljük egyben. Ez 

szükségessé teszi az új vízgazdálkodási és ökológiai megoldásoknak kutatási 

eredményeken alapuló feltárását, amelyek ökológiai folyosóként is működő 

hullámtereinket a vízgazdálkodási feladatok teljesítése szempontjából is 

hasznossá és értékessé teszik. 

 

Okt. 7 

13:45 



 
Vizes élőhelyek helyreállítása a Körös-Maros Nemzeti Parkban az 
elmúlt másfél évtized során 

 
Tirják László1 

 
1 Körös-Maros Nemzeti Park, 5540 Szarvas, Anna-liget 1. 
 
 

A Körös-Maros Nemzeti Park 1997-ben hazánk hetedik nemzeti parkjaként 

létesült, mintegy 51 125 hektáron. Mint alföldi térséget, a 

folyószabályozások és a 20. század második felében zajló tájátalakítások 

révén drasztikus hatások érték, ezért a helyreállító jellegű tevékenységek a 

megalakulás óta folyamatosak a nemzeti parkban. Ezek a beavatkozások 

elsődlegesen a természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedésének 

növelésére, természetességük javítására, egyben a tájképi megjelenés 

helyreállítására irányulnak. Élőhely-rekonstrukciós tevékenységünk 

meghatározó elemei a vizes élőhelyekre irányuló beavatkozások, tekintettel 

arra, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park területének döntő hányada olyan 

ártéri és szikespusztai élőhelyeket foglal magába, melyek vizes élőhelyként 

definiálhatók és amelyből 5500 hektár a Ramsari Egyezmény hatálya alá 

tartozik. A vizes élőhelyek helyreállítása nemzeti parkunkban elsődlegesen 

a vízgyűjtő területeken található mesterséges létesítmények, árkok, 

csatornák és töltések felszámolását, a szabályozott vízvisszatartás 

lehetőségének megteremtését, néhány esetben a vízpótlás megvalósítását 

foglalja magába. Magyarország európai uniós csatlakozásával az elmúlt 

másfél évtizedben jelentős nagyságrendű vizesélőhely-rekonstrukció 

valósulhatott meg nemzeti parkunkban. Projektjeink 31 helyszínen összesen 

12 100 hektár vizes élőhely állapotának javulásához, a természetes 

vízháztartási viszonyok megőrzéséhez, helyreállításához járultak hozzá. A 

beavatkozással érintett mesterséges vonalas létesítmények hossza 

megközelíti a 200 kilométert. Az érintett élőhelyek kedvező természetességi 

állapotának fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen a legeltetés. 

Jelentős magyar szürke szarvasmarha, cigája és racka juh, illetve házi bivaly 

állományaink, valamint a legeltetéses élőhelykezeléshez kiépített 

infrastrukturális háttér hosszútávon biztosítja a Körös-Maros Nemzeti Park 

jellemző alföldi élőhelyeinek megőrzését. 

  

Okt. 7 

11:30 



 

ELŐADÁSOK 
 

Cilindrospermopszin és túlélés: a cianotoxin lehetséges hatása a 
cisztaképzésre egy modell-organizmus példáján keresztül 
 
Bácsi István1, Dobronoki Dalma1, Márton Kamilla1, Bereczki Blanka1 

 
1 Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 
A cilindrospermoszin (CYN) az egyik legjobban kutatott és ismert 
cianobakteriális toxin, a termelő sejtben, illetve az algaközösségekben 
betöltött szerepéről azonban még mindig viszonylag kevés információ 
áll rendelkezésünkre. Tudomásunk szerint nincsenek irodalmi adatok 
arra vonatkozóan, hogyan hathat a CYN az algák kitartó képlet képzésre 
és az ehhez kapcsolódó anyag-felhalmozási folyamatokra. Munkánk 
során Haematococcus pluvialis zöldalga tenyészeteket kezeltünk CYN-
tartalmú cianobakteriális kivonatokkal (0,025; 0,05; 0,1 és 0,5 µg ml-1 
CYN koncentráció). Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a CYN-
tartalmú cianobakteriális kivonatok indukálják a cisztaképzést, ám 
gátolják az érett aplanospórák kialakulását. A 0.05-0.5 µg ml-1 CYN 
koncentrációval kezelt tenyészetek karotinoid-tartalma nem tért el 
szignifikánsan a kontrollétól. A karotinoid-szintézis gátlása a lipid-
tartalom növekedésének gátlásával együtt járt: sem nagy karotinoid 
tartalmat, sem a lipid-tartalom stresszhelyzetben ismert emelkedését 
nem lehetett kimutatni. Így elmondhatjuk, hogy a cilindrospermopszin 
hátrányosan hat a ciszták érésére, a pigment- és karotinoid-szintézisre 
is. Ezen eredmények rávilágítanak a cianotoxinok, köztük a CYN 
algaközösségek összetételét befolyásoló hatásaira, hangsúlyozzák ezen 
másodlagos anyagcseretermékek közösségformáló jelentőségét. 

 
 
 
 
 
 

  

Okt. 6 

16:30 



 
Vörösiszap katasztrófa után 10 évvel – állapotváltozások a Marcal 
folyón 
 

Baranyai Olga1, Kovács Krisztián2, Kettinger Dóra2, Lukács Balázs András3, Boda Pál3 
 

1 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 
2 GYMS Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi Mérőközpont, 9028 Győr, Török 

Ignác út 68. 
3 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza-kutató Osztály, 4026 

Debrecen, Bem tér 18/c. 
 

2010. október 4-én, hétfőn 12.10-kor a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának 
kolontári X. számú vörösiszap-tározóján átszakadt a gát. 800.000-
1.000.000 m3 vörösiszap zúdult ki a zagytározóból, elöntve a Torna-
patak völgyét és okozott hatalmas ökológiai és humán katasztrófát. A 
szennyezés nagyságára jellemző, hogy a Torna-patakon és a Marcalon 
túl érintette a Rába, a Mosoni-Duna és a Duna folyókat is. 
Tanulmányunkban felidézzük a havária idején történt eseményeket és 
nyomon követjük a Marcalban bekövetkezett ökológiai változásokat. 
Áttekintjük a katasztrófát követő vízállapotokat, a hatósági 
laboratóriumi mérések és más kutatások eredményein keresztül 
bemutatjuk a folyót ért terhelés hatásait. Összehasonlítjuk a katasztrófa 
előtti és a következő 10 év állapotainak alakulását. Az elemzés során a 
VKI-monitoringban vizsgált élőlénycsoportokra, valamint a minősítést 
támogató fizikai-kémiai paraméterekre fókuszálunk.  
Az eredmények azt mutatják, hogy a szennyezés rendkívül súlyos volt, 
de hamar megindult a folyó regenerálódása. A makroszkopikus vízi 
gerinctelenek és a halak szenvedték el a legnagyobb károsodást, szinte 
kipusztultak, de a makrofita növényzet is sérült. Körülbelül 3 éves 
fokozatos javulás után nyerte vissza az élővilág a katasztrófa előtti 
állapotát. A fizikai-kémiai jellemzőket illetően az éves minősítési 
eredményeken nem látszik kiugró elmozdulás, a 2013-as évet kivéve 
minden évben jó állapotot mutat a Marcal. A biológiai elemek azt jelzik, 
hogy a folyó állapota mérsékelt és jó között alakul, még védett fajok is 
előfordulnak. A tartós jó állapot elérése, hosszú távú fenntartása 
vízgyűjtőgazdálkodási intézkedéseket, a tapasztalt inváziós jelenségek 
további figyelmet igényelnek. 

 

Okt. 8 

10:30 



 
Machine learning methods for remote sensing Lake Balaton 
 
Katalin Blix1 

 
1 UiT The Arctic University of Norway 

 
Satellite technology enabled the large-scale continuous monitoring of 
various water quality parameters globally. One of the most important 
parameter that can be estimated from satellite derived data is 
Chlorophyll-a (Chl-a). There are numerous models for Chl-a retrieval 
depending on the spaceborne sensor and type of aquatic environment. 
Most methods are based on relating the so-called Remote sensing 
reflectance (Rrs) to Chl-a concentrations. The parameters Rrs 
describes the water leaving radiance that contains the information 
about the optical properties of the water bodies. In open oceans and 
clear waters the ratio of the Rrs on certain spectral bands are used in 
empirical models to estimate Chl-a content. In optically complex 
waters, such as coastal and inland waters, these empirical band ratio 
models fail. Alternative approaches including powerful the machine 
learning methods have been introduced for Chl-a content estimation in 
optically complex waters. Lake Balaton shows various degree of optical 
complexity; therefore, it is not straight-forward, which method should 
be applied. 

This work evaluates three popular machine learning methods for 
estimating Chl-a content from remotely sensed in Lake Balaton. These 
methods are the Support Vector Machine (SVM), Multi Layer 
Perceptron (MLP) and the Gaussian Process Regression (GPR). The 
results indicate that both the MLP and GPR performs well. Using the 
GPR the relevance of the input features can be assessed and the 
certainty level of the estimates, while the MLP is computationally 
efficient.  
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Fajon belüli és fajok közötti változékonyság tegzesrákok (Crustacea: 
Amphipoda: Corophiidae) szűrőkészülékének résméretében 

Borza Péter1 
 

1 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, 1113 Budapest, Karolina út 29. 

 
A szűrő táplálkozású rákok pillás sertéket használnak a 
táplálékszemcsék begyűjtéséhez. A kiszűrhető szemcsék minimális 
méretét a pillák közötti távolság határozza meg, így ez a viszonylag 
könnyen mérhető morfológiai bélyeg fontos információkat hordoz a 
fajok trofikus kölcsönhatásaira vonatkozóan. Jelen előadás keretében 
az utóbbi években született, a tegzesrákok szűrőkészülékének 
résméretével kapcsolatos eredményeimről szeretnék áttekintést 
nyújtani. Az első vizsgálat jelentős különbségeket mutatott ki a három 
inváziós ponto-kaszpikus Chelicorophium-faj, a közönséges (C. 
curvispinum), a nagy (C. robustum), és Szovinszkij-tegzesrák (C. 
sowinskyi) szűrőkészülékének résméretében, a táplálék 
szemcsemérete szerinti niche-elkülönülésre utalva. A Balti-tenger 
oligohalin tegzesrák-fajaira koncentráló másik esettanulmány hasonló 
különbségeket mutatott ki a három őshonos faj között, míg az inváziós 
C. curvispinum az Apocorophium lacustre-vel mutatta a legnagyobb 
átfedést. Az utóbbi faj ugyanakkor számottevő variabilitást mutatott a 
vizsgált populációk között, potenciálisan az inváziós faj jelenlétével 
összefüggésben. A harmadik, számos minta vizsgálatán alapuló elemzés 
jelentős fajon belüli változatosságot tárt fel a három inváziós 
Chelicorophium-faj esetében is, melynek dinamikáját az intra- és 
interspecifikus kompetíció határozhatja meg elsősorban. 
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Pontszerű termálvíz terhelés hatása a felszíni vizek vízi 
makrogerinctelen közösségére 
 
Bozóki Tamás1, Fekete Judit2, Várbíró Gábor3, Boda Pál3  

 
1 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai és Sportbiológiai Doktori 

Iskola, Pécs 
2 Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola, 

Veszprém  
3 Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet, Debrecen 

 
Terhelés-hatás vizsgálat keretében elemeztük a termálvíz bevezetés 
hatását a makroszkopikus vízi gerinctelen közösségek szerkezeti 
összetételére és funkcionális diverzitására. Öt vízfolyás 4-4 szakaszán 
vettünk mennyiségi mintát évi két alkalommal. A mintavételi pontokat 
úgy jelöltük ki, hogy a bevezetés után is nyomon követhető legyen a 
termálvíz hatása az alsóbb szakaszokon, és legyen kontrol szakasz is. A 
termálvíz hatása elsősorban a vízhőmérséklet, a pH és a 
vezetőképesség értékeinek változásában nyilvánult meg, ezek közül is 
a hőmérséklet hatása a legerőteljesebb. Ha a hőlépcső kicsi, akkor a 
közösség szerkezeti és funkcionális összetételében nem figyelhető meg 
jelentős változás. Amennyiben a hőlépcső szintje magas, akkor már 
hőszennyezés lép fel, hiszen mind a szerkezeti mind a funkcionális 
összetételben változást okoz, ami megnyilvánul az EQR értékek 
csökkenésében, aminek következménye a víztest állapotában 
bekövetkező romlás. Eredményeink azt mutatják, hogy ha egy vízfolyás 
vízhőmérséklete visszaáll, és a termálvíz bevezetés hatása már nem 
kimutatható a vízkémiai paraméterekben, akkor a közösség szerkezeti 
és funkcionális összetétele visszarendeződik, az állapotát már nem 
befolyásolja a korábban bevezetett termálvíz. A hőcsóva hossza függ a 
vízfolyás jellegétől, így azt minden esetben egyedileg kell meghatározni. 
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Csörgedezik vagy kiszárad? – a Dryver projekt és egy új közösségi 
adatgyűjtési kezdeményezés 

 
Csabai Zoltán1, Berta J. Balázs1, Boóz Bernadett1, Hárságyi Dorottya1, Horváthné 
Tihanyi Éva1, Móra Arnold1, Pap Zsuzsanna1, Pernecker Bálint1, Sebteoui Khouloud1, 
Szloboda Anita1 

 
1 PTE TTK Hidrobiológiai Tanszék, Pécs 7624 Ifjúság útja 6. 

 
A folyóvízi hálózatok biodiverzitási forró pontok és egyben a 
legsérülékenyebb élőhelyek közé tartoznak. A globális éghajlatváltozás, 
az élőhelyátalakítás és növekvő vízhasználat következtében korábban 
állandó kisvízfolyásaink egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre 
kiszáradnak, komoly stresszhelyzet elé állítva az ott élő élővilágot és 
közvetve a lakosságot. Ennek vizsgálatára jött létre a DRYvER 
konzorcium, amely 16 ország 25 intézményéből több mint 100 kutatót 
tömörít, hogy széleskörű adatgyűjtéssel és modellezéssel egy olyan új 
globális keretrendszert hozzon létre, ami magában foglalja a 
hidrológiai, ökológiai, biogeokémiai és szociokulturális nézőpontokat, 
számba veszi a negatív hatások mérséklésében alkalmazható 
természetközeli megoldásokat és eszközöket, és iránymutatásként 
szolgál a kiszáradó folyóvízi hálózatok adaptív kezeléséhez az EU-ban 
és világszerte. A projekt nagy hangsúlyt fektet a közösségi 
adatgyűjtésben rejlő lehetőségekre is. További információ: 
http://www.dryver.eu (Grant ID: Horizon2020-869226). 
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A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) növényzet között élő árvaszúnyog lárva 
faunájának (Diptera: Chironomidae) hosszútávú változásai. 
 
Csépes Eduárd1, Berényi Ágnes1, Aranyné Rózsavári Anikó1, Teszárné Nagy Mariann1 
 
1 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 

 
A Tisza-tó vízinövényezte évről évre változik, melynek mértékét a Tisza 
mindenkori vízjárása is jelentősen befolyásolja. Jó példa ere a 2010. 
évben, a vegetációs időszak kezdetén érkező és tartósan fennálló 
árhullám. Ennek köszönhetően, az árhullám levonulása után a 
hínárnövényzet nagymértékű visszaszorulását figyelhettük meg. A 2010-
es árvizet követő években megkezdődött a növényzet azonnali, egyre 
gyorsuló ütemű visszatelepedése. Az elmúlt évek során a szélsőséges 
hidrológiai és időjárási körülmények jelentős hatást gyakoroltak a Tisza-
tó eutrofizálódásának folyamatára, amely jól nyomon követhető a 
makrovegetáció valamint a növényzet között élő árvaszúnyog 
együttesek mennyiségi és minőségi változásaiban. 2009 és 2021 között 
évenkénti gyakorisággal végeztünk vizsgálatokat a Kiskörei-tározó négy 
medencéjében, minek során meghatároztuk a növényzet között élő 
árvaszúnyog együttesek összetételét. A vizsgálat eredményeiből kitűnik, 
hogy 2009 és 2021 között megfigyelt szélsőséges hidrológiai és időjárási 
viszonyok jelentős hatással voltak a Kiskörei-tározó makrovegetációjára, 
valamint a hozzá kötődő árvaszúnyog lárva-együtteseinek szerkezetére 
és fajösszetételére. A Tisza-tó hosszan tartó árhullámai következtében a 
hínár vegetáció mennyisége csökkent, míg a hosszan tartó kisvizes 
időszakok, extrém meleg időjárási körülmények mellett, a növényzet 
robbanás-szerű elszaporodását eredményezik. Ezzel együtt, a növényzet 
között élő árvaszúnyog lárva-együttesek összetételében és 
egyedsűrűségében is szélsőséges változásokat figyeltünk meg. 
Elsősorban az érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum) és a hínáros 
békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) állományaihoz kötődő fajok (pl. 
Endochironomus albipennis, Endochironomus tendens és Cricotopus 
sylvestris) egyedsűrűségében tapasztaltunk szembetűnően nagy 
ingadozásokatkat. 
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A klorid, a karbonát és a szulfát, avagy a planktonikus baktériumok 
viszonya a különböző oldott anionokhoz 

 
Felföldi Tamás1,2, Bedics Anna2,3, Csitári Bianka2,4, Boros Emil1, Máthé István5, Székely 
Anna4 

 
1 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Budapest 
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Mikrobiológiai Tanszék, 

Budapest 
3 Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő 
4 Department of Ecology and Genetics/Limnology, Uppsala University, Uppsala 

(Svédország) 
5 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Biomérnöki Tanszék, Csíkszereda 

(Románia) 

 
Bár a sós tavak többsége nátrium-klorid dominanciával rendelkezik, 
más oldott ionokat jelentős mennyiségben tartalmazó vizes élőhelyek 
is léteznek. Ilyen nem-NaCl-dominanciájú helyek viszonylag gyakran 
fordulnak elő a tengerek mélyén található medencékben, a felszín alatt, 
illetve valószínűleg jelentősek bizonyos égitesteken is. Ezért jelen 
kutatás célja az volt, hogy jobban megértsük a különböző sók 
anionjainak hatását a baktériumokra. Ennek érdekében 172 
baktériumtörzset izoláltunk sós és szikes tavakból Magyarországon, 
Szerbiában és Romániában, olyan tavakból, amikre eltérő ionösszetétel 
volt jellemző. A törzsek sókoncentráció és -összetétel tekintetében 
mutatott preferenciáját 25 különböző összetételű táplevesben 
teszteltük, amik kloridot, karbonátot vagy szulfátot tartalmaztak 
anionként 0 és 0,6 M koncentráció közötti tartományban. Az 
eredményeink azt mutatták, hogy a törzsek az izolálási helyükhöz 
hasonló sóösszetételtű táplevest részesítették előnyben, vagyis a sós 
tavakban található oldott só nem csupán az osmózist befolyásoló oldott 
anyagként szerepel, hanem az anion típusa alapvetően meghatározza a 
mikroorganizmusok túlélését és adaptációját. 
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Seeing the forest for the trees – experiences of the application of non-
linear machine learning algorithms in modelling the distribution of net-
spinning caddisfly larvae (Trichoptera: Hydropsychidae) in north-
hungarian streams and rivers 

 
Ficsór Márk1,2 – Csabai Zoltán2,3 

 
1 Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Laboratóriumi Osztály, Környezetvédelmi Mérőközpont, 3530 Miskolc, Mindszent tér 
4. 

2 Pécsi Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság 
útja 6. 

3 Department of Botany and Zoology, Faculty of Sciences, Masaryk University, Brno, 
Czechia 

 
Environmental Niche Modelling (ENM) or Species Distribution 
Modelling (SDM) is a widespread and constantly developing approach 
to identify species-environment relationships (SER) and apply them for 
explaining the actual or predicting the future occurrence of species’ 
populations in certain habitats. 
During the systematic build-up of a presence/absence-based predictive 
model to explain the distribution of 10 net-spinning caddisfly species 
in the genus Hydropsche occurring in North-Hungarian watercourses 
we found so far that fine-tuned Random Forest algorithms perform the 
best in both identifying the most influential environmental factors 
(model accuracies > 73%) and predicting the occurrence of larvae 
(model accuracy = 85,37%). 
Physical and chemical characteristics of water, such as temperature, 
velocity, discharge, dissolved oxygen or nutrient content, as well as 
certain landscape parameters, such as distance from source or 
elevation are the key determinants of Hydropsyche species’ larval 
distribution. 
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Belvízcsatornák vízminőségi problémáinak bemutatása a Karcagi-I. 
csatornán keresztül 
 
Fózer Melinda1, Teszárné Nagy Mariann1, Aranyné Rózsavári Anikó1 

 
1 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratórium, 5000 Szolnok, 

Boldog Sándor István krt. 4. 

 
A tisztított szennyvizek, használt termálvizek felszíni víz befogadóba 

történő vezetése jelentős terhelést okoz a belvízcsatornákon, amely 

korlátozza a felhasználhatóságukat és növeli a fenntartási költségeket. A 

Karcagi-I csatorna Karcag város tisztított szennyvizének, valamint a Füredi-

úti csatornán keresztül a karcagi városi strand és a kórház által használt 

termálvíz befogadója. A csatorna a jelenlegi terhelések mellett nem éri el a 

jó ökológiai potenciált, ezért 2020-ban a szennyező források hatását 

vizsgálva a teljes hossz-szelvényre kiterjesztettük laboratóriumi 

vizsgálatainkat (fizikai, kémiai és ökotoxikológiai). A vizsgálataink alapján 

a Karcagi-I. csatorna vízminőségét alapvetően a Füredi úti csatornán érkező 

víz minősége határozza meg. Az integrált fiziko-kémiai minősítés rossz 

potenciált mutat, melynek oka a sótartalom és az oxigén háztartás 

komponenscsoport paramétereinek magas koncentrációja, mely alapján az 

öntözési célú felhasználásra is alkalmatlan. Az elvégzett ökotoxikológiai 

vizsgálatok közül a csíranövény teszt gyökérnövekedés gátlás vizsgálata 

mutatott változó eredményt. A gátló, gyengén gátló, nem befolyásoló és 

serkentő hatás egyidejűleg tapasztalható volt a hossz-szelvényben. A magas 

sótartalom és a növényi tápanyagok mennyiségének együttes hatása 

határozta meg eredményünket. 
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Klebsormidium sp. fonalas zöldalga fény-, és hőmérsékleti 
optimumának meghatározása 

 
Futó Péter1,2, Kutasi József1, Lengyel Edina2, Bernát Gábor3 

 
1 Albitech Biotechnológiai Kft., 1045 Budapest, Berlini út 47-49. 
2 Pannon Egyetem, Természettudományi Kutatóközpont, Limnológia Kutatócsoport, 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.    
3 Balatoni Limnológiai Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH), 8237 Tihany, 

Klebelsberg Kuno u. 3. 

 
A Klebsormidium alga-nemzetség képviselői fontos szerepet játszanak 
biológiai talajkéreg kialakításában. Magas brasszinoszteroid tartalmuk 
miatt a Klebsormidium fajok potenciális biotechnológiai 
alkalmazásokkal is kecsegtetnek. Munkánk során, a Magyarországon 
izolált Klebsormidium sp. BEA IDA_0061B algatörzs fotoszintetikus 
karakterisztikáját vizsgáltuk meg két független módszer segítségével.  
Kísérleteink célja az algatörzs fény-, és hőmérsékleti optimumának 
meghatározása volt. Vizsgálatainkat 10 különböző hőmérsékleten (3, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 °C) kilenc alkalmazott fényintenzitás (0, 
10, 35, 70, 150, 300, 500, 1200, 1600 µmol photons m-2 s-1) mellett 
végeztük el. Méréseink során bebizonyosodott, hogy a vizsgált 
Klebsormidium sp. BEA IDA_0061B törzs nettó fotoszintézist folytat a 
3-40°C közti hőmérséklettartományban, ami az alga széles 
hőmérsékleti toleranciáját mutatja. A fotoszintetikus 
elektrontranszport maximuma 35-40°C között, 300 µmol photons m-2 
s-1 megvilágítás mellett volt megfigyelhető, így növekedési 
szempontból ezek az értékek tekinthetők a vizsgált algatörzs optimális 
környezeti paramétereinek. 
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Az utakkal kapcsolatos átereszek hatása a makrogerinctelen 
közösségek diverzitásásra 
 
Gál Blanka1, Weiperth András2, Farkas János3, Schmera Dénes1 

 
1 ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3  
2 Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és 

Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly 
utca 1. 

3 ELTE, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 

 
A vonalas létesítmények, mint például az utak, autópályák, 
vasútvonalak, csatornák, csővezetékek az emberi létesítmények 
legelterjedtebb formáihoz tartoznak. Az utak elengedhetetlenek a 
társadalmi és gazdasági fejlődéshez, természetvédelmi megítélésük 
azonban többnyire negatív. Az utakhoz kapcsolódó átereszek és hidak 
degradálhatják a vizek hidrológiai állapotát és biológiai sokféleségét, 
ugyanakkor a makrogerinctelenek diverzitására gyakorolt hatásuk 
nem túl ismert. Vizsgálatunk során makrogerinctelen szervezeteket 
gyűjtöttünk az átereszekből, illetve azok feletti és alatti 
patakszakaszokból. Kimutattuk, hogy az átereszeknek negatív hatásuk 
van az őshonos, valamint a védett taxonok gazdagságára és 
abundanciájára egyaránt. Feltártuk, hogy az idegenhonos taxonok 
száma magasabb az átereszeknél. Ez az eredmény alátámasztja azt a 
felvetést, hogy az utakkal kapcsolatos átereszek hozzájárulhatnak az 
idegenhonos fajok terjedéséhez. 
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Élő Velence: egy hetes intenzív mintavétel a Velencei-tó agárdi 
szakaszán 

 
Hidas András1, Ádler Marina1, Fehér Dóra1, Szabó Attila1, Bene Kata1, Felföldi Tamás1,2 

 
1 Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet, Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoport 
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Mikrobiológiai Tanszék 

 
A Velencei-tó hazánk harmadik legnagyobb tava, ennek ellenére 
meglehetősen alulkutatott. A nagy hírt keltett halpusztulások, külső 
eredetű szennyezések és a folyamatosan csökkenő vízszint miatt idén 
azonban gyakran a média látókörébe került a tó állapota. 2021 július 
végén intenzív mintavételezést végeztünk a tó agárdi részén. A projekt 
célja a tóban zajló napi és heti változások feltérképezése és megértése 
volt, különös tekintettel a szokatlan körülmények okozta 
szélsőségekre. 
Július 21-én egy 24 órás mintasorozatot indítottunk óránkénti 
mintavételezéssel. Július 22-29 között 8 óránként vettünk mintát a 
tóból, három nyílt vízi és három nádas ponton. A helyszínen csónakból 
mértünk vízhőmérsékletet, vezetőképességet, oldott oxigént, 
szélsebességet. A parti bázison felállított laborban további változókat 
mértünk, úgy, mint klorofill-a tartalmat, pH-t, szulfid koncentrációt. 
Későbbi eDNS izolálásra, bakteriális sejtszám meghatározásra a 
mintákat lefagyasztottuk. 
A vizsgált időszakban a tó vize 27-28 °C körül alakult, ami kedvezett a 
fonalas algák elszaporodásának. Több helyen Microcystis telepet is 
tömegesen észleltünk. Az oldott oxigén koncentráció jelentősen nem 
változott, a nádasban viszont szignifikánsan magasabb volt, ami a 
termelő szervezetek nagyobb arányával magyarázható. A projekt 
közcélúságára való tekintettel az eredmények nyilvánosan elérhetők az 
elo-velence.ecolres.hu honlapon. 
Az ehhez hasonló nagy frekvenciájú vizsgálatok rendkívül fontosak 
vizeink dinamikájának magasabb szintű megértéséhez. Az adatokat 
élőben publikáltuk a honlapunkon és folyamatosan tájékoztattuk a 
MOHOSZ velencei-tavi kirendeltségét, így közvetlenül hasznosíthatóvá 
tettük az eredményeinket. 
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A Balaton jövőbeli vízmennyiségi és vízminőségi kihívásai 
 
Honti Márk1 

 
1 ELKH MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport 

 
A Balaton vízminőségi és vízmennyiségi menedzsmentjét két jelentős, 
az emberi használat szempontjából egyértelműen negatívnak megítélt 
esemény tematizálja, a 2000-2003 közötti aszály és a 2019-es 
algacsúcs. A menedzsment elsődleges feltétele az elkerülendő 
állapotokhoz vezető folyamatok és összefüggéseik megértése, majd 
ezután a különböző szempontok összehangolása. Az éghajlatváltozás 
nyomán a tó vízháztartása szélsőségesebbé válik, az alacsony vízállások 
előfordulási valószínűsége nő, melynek egy lehetséges kezelési módja a 
mederben tárolt vízmennyiség növelése. Szintén éghajlati okok 
valószínűsíthetők az alga-közösség újabb szerkezeti változásai mögött. 
A vízszint emelése ugyanakkor a legfrissebb eredmények szerint a tő 
hőrétegzettségének stabilabbá és tartósabbá válását okozza, mely 
elősegítheti az alga-tömegprodukciókhoz szükséges belső 
tápanyagterhelés felszabadulását. A vízmennyiség és a vízminőség 
menedzsmentjéhez tehát ellentétes szempontok között kell összhangot 
teremtenünk, miközben az éghajlatváltozás nyomán a vízminőségi és 
vízmennyiségi trendek rosszabbodását várjuk és a korábbi 
tudományos ismeretek érvényessége gyengült. A fenntartható 
menedzsmenthez az 1980-as évekhez hasonlóan szükséges lenne egy 
konzisztens tudományos keretrendszer kialakítása, mely lehetővé teszi 
az egyes beavatkozási lehetőségek kiértékelését. 
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Vertikális rétegeződés a Balaton nyílt vizében 
 
Istvánovics Vera1, Honti Márk1, Torma Péter2, Rehák András2, Somogyi Boglárka3, 
Molnár Zsombor4, Pósfai Mihály4 

 
1 MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport 
2 BME Vízépítési és Vízgazdalkodási Tanszék 
3 ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
4 PE Környezeti Ásványtan Kutatócsoport 

 
Modellvizsgálataink szerint a 2019-es rekordméretű alga 
tömegprodukció oka az volt, hogy a klímaváltozás miatt növekszik a 
vízoszlop stabilitása. Ez a magasan tartott nyári vízállás mellett 
jelentősen növeli az átmeneti hőrétegezettség fél-életidejét. A 
délnyugati medencékben 3-4 nap alatt kifogy az oxigén a fenékközeli 
vízből, beindul az üledék anaerob foszfor leadása, majd ezen az algák 
elszaporodása. A jelenség fizikai bizonyítására 2020-tól folyamatosan 
mérjük a Keszthelyi-medence közepén az oxigénviszonyokat és 
expedíciószerűen vizsgáljuk számos változó vertikális profilját. Az 
adatok átfogó értékelése még hiányzik, több érdekes jelenséget így is 
megfigyelhettünk. (i) A keleti medencéktől eltérően a délnyugati 
medencékben rendszeresen elfogy az oxigén a fenék közelében. (ii) A 
fitoplankton vertikális rétegeződése erős, a felső kb. 1 m-es vízréteg 
szinte üres. Látványos az eukarióta algák napszakos mozgása az 
időszakos metalimnion és a fenék között. (iii) A keleti medencékben 
jelentős, a délnyugatiakban elhanyagolható az üledék felszínén élő 
algák mennyisége. (iv) A karbonát kiválás viszonylag vékony vízrétegre 
korlátozódik. 
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A Balaton terhelésének és vízminőségének alakulása 
 
Kóbor István1, Sósfalvi Noémi1, Takács Erzsébet1, Kovácsi Adrienn1 
 
1 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvér, Balatoni út 6. 

 
A Balaton vízminőségében a 80-as évektől végzett vízminőségvédelmi 
beavatkozások eredményeképpen a 90-es évek közepére látványos 
javulás következett be. A nyár végén szinte minden évben tömegesen 
elszaporodó Raphidiopsis raciborskii visszaszorult, a tóban 2018-ig 
szinte kizárólag lokális algásodási problémák fordultak elő. A Balaton 
tápanyagterhelésének becslését ebben az időszakban a VITUKI-ban Dr. 
Prof. Jolánkai Géza által kidolgozott módszer alapján végezték. 2008-ra 
azonban a mérleg készítéséhez szükséges adatok mennyiségének 
drasztikus lecsökkenése miatt a számítások ellehetetlenültek. A Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóságon 2015-ben újrakezdtük a balatoni 
befolyókon érkező tápanyagok mennyiségének mérését, és így 2016-tól 
megint lehetővé vált a terhelés becslése. 
2019-ben a tó vízminőségében újabb fordulat következett be, az 
Aphanizomenon flos-aquae és a Ceratium furcoides tömeges 
elszaporodása következtében a Balatonban valaha mért legmagasabb 
klorofill értékeket mértük. A Balaton terhelése a 2016-2020 
időszakban nem változott jelentősen, a kiemelkedően algás 2019-es év 
azonban az alacsonyabb külső terhelésű évek közé tartozott. Azaz a 
2019 évi vízvirágzások kialakulásának nem a külső terhelés 
növekedése volt az oka. 
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Ritfkaföldfémek biofiltrációjának optimalizálása vízinövényekkel 
 
Koleszár Gergő1, Dahlia Del Castillo Trujillo2, Zavanyi Györgyi3, Braun Mihály4, Szabó 
Sándor3 

 
1 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C 
2 Debreceni Egyetem, Biológiai és Ökológiai Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 
3 Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 
31/B. 
4 Atommagkutató Intézet, Izotópklimatológiai Laboratórium, 4026 Debrecen, Bem tér 
18/C 

 
Az utóbbi negyed évszázad új technológiáinak fejlesztésével 
folyamatosan növekszik a ritkaföldfémek (RFF) felhasználása (Du és 
Graedel 2011), és ezzel arányosan azok kijutása a környezetbe (Tepe et 
al. 2014). A szennyvíztisztító telepek pedig nem képesek jelentős 
mértékben csökkenteni a felhalmozódott RFF-eket, így szükség van egy 
a RFF-eket eltávolító hatékony, gyors és olcsó megoldás kifejlesztésére. 
Erre a célra a vízinövények bizonyulnak a legkézenfekvőbb 
megoldásnak. A púpos békalencse (Lemna gibba) gyors növekedési 
rátája és bioakkumulációs potenciálja révén alkalmas erre a célra, 
azonban a RFF-ek békalencsékre gyakorolt hatásáról kevés tanulmány 
áll rendelkezésünkre. A kísérlet során hét gyakran felhasznált 
ritkaföldfém (Ce, Gd, Lu, Tm, Er, Nd és Sm) biofiltrációját vizsgáltuk 
púpos békalencse kezelés hatására, laboratóriumi körülmények között. 
A biofiltrációs hatékonyságot a tápoldatban és a növényi szövetekben 
lévő RFF koncentráció meghatározásával vizsgáltuk. A nyolcadik napra 
minden elem legalább 85%-os RFF koncentráció csökkenést mutatott a 
tápoldatban. A békalencsék fotoszintetikus hozamát mind a hét RFF 
negatívan befolyásolta a kontroll kultúrához viszonyítva. A békalencse 
biokoncentrációs faktora Ce (BCF = 220), Sm (BCF = 150) Gd (BCF = 
148) esetében volt a legmagasabb. A szöveti RFF tartalom vizsgálata 
után megállapítottuk, hogy az általunk vizsgált hét RFF közül a Lemna 
gibba által legnagyobb mértékben akkumulált kémiai elem a 
gadolínium, a cérium, valamint a szamárium. 
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Hogyan befolyásolják az extrém klimatikus események a bentikus 
algák diverzitását? 
 
Lukács Áron1, Nemes-Kókai Zsuzsanna1 
 

1 Ökológiai Kutatóközpont, VÖI, Tisza-Kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C. 

 
Az egyre gyakoribb extrém időjárási események lokálisan csökkentik a 
biodiverzitást. Munkánk során egy időszakos kisvízfolyás bentikus 
algaközösségének kolonizációját vizsgáltuk közepesen és erősen zavart 
környezetben. Feltételeztük, hogy a zavarás intenzitása erőteljesebb 
hatást gyakorol a közösség funkcionális diverzitására, mint a 
taxonómiai és filogenetikai diverzitásra. Eredményeink csak részben 
támasztották ezt alá: kimutattuk, hogy (i) közepesen zavart 
környezetben egy rövid ideig tartó intenzív zavarás meg tudja szakítani 
a bevonatképződést; (ii) erősen zavart környezetben jelentkező 
extremitások jelentős mértékű instabilitást eredményeznek. Bár erős 
zavarás mellett megnőtt a szélsőséges traitekkel bíró taxonok aránya, a 
funkcionális és taxonómiai gazdagság nem változott, vagyis a nagy 
funkcionális redundanciával bíró közösségek akár szélsőséges 
feltételek mellett is képesek biztosítani a rendszer fenntarthatóságát. 
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Az endozoochoria szerepe az inváziós vízi növények terjedésében 
 
Lukács Balázs András1, Löki Viktor1, Lukácsné Urgyán Renáta1, Vincze Orsolya1, Lovas-
Kiss Ádám1 
 

1 Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport, Ökológiai Kutatóközpont, VÖI, 
4026 Debrecen, Bem tér 18/C 

 
Kutatásunk célja volt, hogy feltárjuk, milyen mag jelleg-kombinációk 
(u.n. stratégiák) segítik az inváziós vízinövényeket az invázió 
megtelepedési és terjedési fázisában. Feltételeztük, hogy az 
idegenhonos fajok jobb terjedőképességgel rendelkeznek, illetve az 
endozoochor terjedési mód serkenti is az idegenhonos fajok 
csírázóképességét. A kérdésekre egy kísérlet keretében igyekszünk 
választ adni. A kísérlet során 8 db tőkésrécét és 6 db kongenerikus 
vízinövény fajpár magjait használtuk. A kísérlet során a kacsákkal 
megetettük a magokat és meghatározott időpontokban begyűjtöttük a 
székletüket. A székletből visszagyűjtöttük az átjutott magokat. A 
visszagyűjtött és kontrol magokat kettő hónapon keresztül standard 
körülmények között csíráztattuk. Eredményeink alapján igazoltuk, 
hogy a mag jellegeknek nagyobb szerepe van az endozochor 
terjedésben, mint a fajok őshonosságának. Kutatási eredményeink a 
biológiai invázió egyik kulcs mozzanatához a terjedéshez kapcsolódóan 
szolgáltatott hiánypótló adatokat és ismereteket. 
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Grönlandi nagy lilikek magterjesztési potenciálja 
 
Lukácsné Urgyán Renáta1, Kane Brides2, Andy J. Green3, Lukács Balázs András1, Lovas-
Kiss Ádám1 
 

1 ÖK, VÖI, Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport, Debrecen;  
2 Wildfowl & Wetlands Trust, Slimbridge, Anglia;  
3 Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla Spanyolország 

 
Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vízimadarak különböző 
szervezetek terjedésében betöltött szerepére, hiszen vándorlás során a 
madarak akár több ezer kilométeres utat tesznek meg, amely során 
propagulumok százait vihetik magukkal. Ez azért fontos, mert az 
emberi beavatkozások és a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb az 
élőhelyek fragmentációja, ami a legérzékenyebben a növényeket érinti. 
A nagy lilik (Anser albifrons) Grönlandon is őshonos, több 1000 km-es 
vándorlás megtételére képes madárfaj. A kutatásunk célja a grönlandi 
nagy lilikek endozoochóriában betöltött szerepének a vizsgálata volt. 
Megnéztük, hogy szállítanak-e magokat a bélcsatornájukban, ha igen, 
milyen fajokat és ezeknek milyen az életképességük. A nagy lilikek 
Izlandon való tartózkodásuk során gyűjtöttük az ürülékmintákat 2017 
szeptemberében. Ezekből kiválogattuk az ép maghéjjal rendelkező 
növényi, majd identifikáltuk azokat, és csíráztatásos módszerrel 
vizsgáltuk az életképességüket. A minták 9%-ában találtunk legalább 1 
magot, melyek összesen 10 fajhoz tartoztak. A 294 mintában 120 
növényi propagulumot találtunk. A téma fontosságát a klímaváltozás és 
az idegenhonos fajok térhódítása adja, hiszen az előbbivel képesek 
lesznek lépést tartani a terjesztett organizmusok. 

 
  

Okt. 7 

16:15 



 
Áttekintés a tarna halfaunájáról az 1970 és 2019 közötti időszakra 
vonatkozóan 
 
Maroda Ágnes1, Sály Péter2 
 

1 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, 2100 
Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2 ELKH, Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, 1113 Budapest, Karolina út 29. 

 
A hazai vízfolyások halairól már a XVIII. század óta közölnek adatokat, 
azonban a Tarnához kapcsolódó részletesebb irodalmi közlések csak az 
1970-es években tűntek fel először.  Az 1970-es évektől napjainkig az 
irodalmi beszámolók szerint összesen 36 halfaj előfordulása tekinthető 
igazoltnak a Tarna vízgyűjtőjének három fő vízfolyásából (Parádi-
Tarna, Ceredi-Tarna, Tarna).  Legszembetűnőbb halállománybeli 
változások az inváziós fajok megjelenése (például folyami géb, tarka 
géb), természetesen honos fajok terjeszkedése (például halványfoltú 
küllő), visszaszorulása (például fenékjáró küllő), valamint a 
tömegességi viszonyok módosulása voltak.  A halfaunisztikai 
változások számszerű összehasonlításokon alapuló értékelését, időbeli 
trendek felállítását megnehezíti a közölt kutatások nem egységes 
módszertana és az adatok eltérő jellege (például jelenlét/hiány és 
egyedszám adatok). 
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Málta árvaszúnyogjai (Diptera: Chironomidae): első adatok európa 
legszárazabb országából 
 
Móra Arnold1, Gadawski, Piotr2, Rewicz, Tomasz2, Calleja, Eman3, Csabai Zoltán1 
 

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, Pécs 
2 Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Łódź, Łódź, 

Poland 
3 Malta College of Arts, Science and Technology, Paola, Malta 

 
Málta a legszárazabb európai ország, geológiai és klimatikus jellemzői 
miatt rendkívül szegény felszíni vizekben, amelyek állapota ráadásul 
erősen leromlott a különféle emberi tevékenységek hatására. 
Ugyanakkor a mesterséges vízterek (medencék, tározók, csatornák) 
némileg kompenzálják a természetes élőhelyek hiányát. Málta édesvízi 
makrogerinctelenjeiről kevés információ áll rendelkezésre, ami 
különösen igaz az árvaszúnyogokra, tekintve, hogy egyetlen adat sem 
ismert a szigetekről. 2018-ban 80 mintavételi helyen gyűjtöttünk vízi 
makrogerincteleneket, közöttük árvaszúnyog lárvákat, exuviumokat és 
imágókat. A morfológiai vizsgálatok mellett DNS barkódolást is 
használtunk a fajok azonosításához. Ezidáig három alcsaládból 31 
fajszintű taxont (6 Tanypodinae, 14 Orthocladiinae, 11 Chironominae) 
azonosítottunk. A legtöbb faj az állandó vízterekből került elő, míg az 
időszakos vízterekben csak egy-két generalista faj fordult elő (pl. 
Chironomus riparius). Az unikális élőhelyeket képviselő sós 
mocsarakat kevés, specializált (halobiont vagy halofil) faj jellemezte 
(pl. Baeotendipes noctivaga, Chironomus salinarius, Halocladius spp.). 
A fajok többsége Palearktikus elterjedésű, két faj azonban először 
került elő Európából. Ezek meglepetésszerű előfordulása arra hívja fel 
a figyelmet, mennyire keveset tudunk az árvaszúnyogfajok elterjedési 
sajátosságairól, még az egyébként jól ismert európai fauna esetében is. 
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A domolykó (Squalius cephalus) bioakkumulációs vizsgálata a Körös 
vízgyűjtőjén és a Tisza Körös-torkolathoz közeli szakaszán 
 
Nyeste Krisztián1, Somogyi Dóra1, Harangi Sándor2,3, Baranyai Edina3, Simon Edina3, 
Nagy Sándor Alex1, Antal László1 
 
1 Debreceni Egyetem TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
2 Debreceni Egyetem TTK, Ökológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
3 Debreceni Egyetem TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 

Atomspektroszkópiai Partner Laboratórium, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 
Hazánkban a vízfolyások halalapú fémtoxikológiai vizsgálatára csak a 
Tisza 2000-ben történt cianid- és nehézfémszennyezését követően 
került sor, azt megelőzően elsősorban a víz- és az üledék kémiai 
analízise volt elterjedt. A vizsgálataink bebizonyították, hogy a 
bányászati, ipari és mezőgazdasági tevékenységek révén napjainkban 
is érik kisebb-nagyobb szennyezések a Tisza vízgyűjtőjét. 
Vizsgálatunkban a Körösök vízgyűjtőjének öt helyszínéről (Berettyó, 
Sebes-, Fehér-, Fekete- és Hármas-Körös), valamint a Tisza Körös-
torkolat feletti és alatti szakaszáról gyűjtöttünk be domolykókat 
(Squalius cephalus). A begyűjtött egyedek izom-, kopoltyú- és 
májszövetének fémtartalom-mintázatát induktív csatolású plazma-
atomemissziós spektrometriával (ICP-OES) vizsgáltuk. Ezek alapján 
bebizonyítottuk, hogy bár a Körösöket is érik fémszennyezések, a 
bennük élő domolykók szervezetében alacsonyabbak a 
fémkoncentrációk, mint a Tisza Körös-torkolat feletti szakaszáról 
gyűjtött példányokban. Eredményeinkből arra következtetünk, hogy a 
Körösök hígítóvize összességében javít a Tisza fémszennyezettségi 
állapotán. 
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A fitoplankton szezonális dinamikája és a globális felmelegedés: 
terepi és kísérletes megközelítések támogatása numerikus 
modellekkel 
 
Pálffy Károly1 
 
1 ÖK Vízi Ökológiai Intézet, 1113 Budapest, Karolina út 29. 

 
Korunk egyik nagy ökológiai kihívása annak feltérképezése, hogy a 
globális felmelegedés milyen változásokat okoz az ökoszisztémák 
működésében, ami felszíni vizeink tekintetében is kulcskérdés. Korábbi 
munkáink során több esetben is pozitív összefüggést találtunk a 
felmelegedés és a fitoplankton szezonális variabilitása között, mely egy 
sor ökoszisztéma szintű folyamat módosulására utalhat, azonban a 
jelenség okai és következményei részleteiben nem ismertek. 
Felhasználva az ökológiai modellezés legújabb eredményeit, 
kutatásainkat olyan numerikus modellek alkalmazásával terveztük 
bővíteni, amelyek egységes rendszerbe foglalva szimulálják az 
algafajok abundanciaváltozását a környezetben végbemenő változások 
mentén. Így vizsgáltuk a fitoplankton működését különböző 
hőmérsékleti és tápanyag utánpótlási körülmények mellett, valamint 
becsültük, hogy egyes tényezők, mint az átlaghőmérséklet emelkedése, 
a vegetációs időszak hossza vagy a funkcionális diverzitás mi módon 
befolyásolják a közösség szezonális dinamikáját. Az így generált időbeli 
mintázatok további hipotézisek felállításához, célirányos kísérletek 
tervezéséhez nyújtanak elméleti alapot, illetve a modell további 
bővítésével hazai vizeink jövőbeni ökológiai állapotának becsléséhez is 
hatékony eszközként szolgálhatnak. 
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Behaviour of balkan goldenring (Cordulegaster heros, Odonata) larvae 
in a simulated drought experiment 
 
Pernecker Bálint1, Csabai Zoltán1 
 
1 PTE TTK Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 
There is no information on the desiccation resistance strategies for any 
members of the stream dwelling dragonfly genus, Cordulegaster, 
including Cordulegaster heros. Because the hyporheic zone is one of the 
most important refugia in case of dryings, we hypothesized that the 
larvae use burrowing behaviour to survive. In this three-week-long 
simulated drought experiment, we recorded larval survival rates, and 
tested the effects of sediment particle size and the body size of larvae 
on burrowing behaviour. Eighty (sixty drought treated and twenty 
control) larvae were involved in the experiment. Larvae were put into 
flowing water, into separate special compartments; one day later the 
flow was ceased and then the water level was gradually decreased. 
Approximately 15% of larvae could survive the three weeks of drying. 
The survival probability of drought treated larvae was significantly 
increased if animals burrowed into the sediment. The survival 
probability was higher in case of fine sediment. Size of the larvae only 
affected the depth of the burrowing. However, two thirds of the larvae 
did not dig into the sediment, which implies that surviving via 
burrowing is not the only mechanism of the species for withstanding 
droughts. 
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A vízalatti fényviszonyok lehetséges szerepe a 2019-es algacsúcs 
kialakításában 
 
Somogyi Boglárka1, Tóth Viktor1, Vörös Lajos1 
 
1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 

 
A Balaton esetében több évtizeden keresztül nagyon kevés algával 
találkoztunk, ez változott meg 2019 nyarán, amikor nagymértékben 
elszaporodtak az algák a nyugati területeken. A kiváltó okok tisztázása 
alapvető fontosságú a tó jelenlegi és jövőbeli vízminőség szempontú 
kezelésének kivitelezéséhez. A Balaton hosszú távú adatainak elemzése 
azt mutatta, hogy a fizikai környezet szempontjából a 2019-es év egy 
anomália volt a Keszthelyi-medence történetében, magas 
vízhőmérséklettel, magas vízállással és rossz fényellátottsággal, 
ugyanis az eufotikus mélység a teljes vízmélységhez viszonyított 
aránya (Zeu%) kiugróan alacsony volt. A 2019-es év kiugró voltát mind 
a BLKI által 2002 és 2020 között mért fénykioltási együttható (Kd) 
értékek, mind az általunk becsült, az 1982 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Kd értékek alátámasztották, az eufotikus mélység átlagosan 
1,9 illetve 1,96 m volt, szemben a több, mint három méteres 
vízmélységgel, ami alapján 2019-ben az üledékfelszínen gyakorlatilag 
sötétség honolt a Keszthelyi-medencében, a bentikus algák életterét 
megszüntetve. Azt feltételezzük, hogy ennek következtében az 
üledékfelszíni mikrozóna redukált volt, amely egy erős hőmérsékleti 
rétegződés mellett eredményezhette azt, hogy az üledék interstíciális 
vizéből származó foszfor kijutott a vízoszlopba. 
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Az idegenhonos amurgéb (Perccottus glenii dybowski, 1877) 
interakciós hatásának vizsgálata a fokozottan védett lápi póc (Umbra 
krameri walbaum, 1792) populációira 
 
Somogyi Dóra1,2, Erős Tibor3, Czeglédi István3, Mozsár Attila4, Szeles Júlia1,2, Tóth 
Richárd1, Nurfatin Zulkipli1,2, Antal László1, Nyeste Krisztián1 
 
1 Debreceni Egyetem TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
2 Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola 
3 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3. 
4 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Halászati Kutatóintézet, 5540 Szarvas, 

Anna-liget u. 35. 

 
Az idegenhonos amurgéb (Perccottus glenii) az 1990-es évek végén 
telepedett meg a Tisza vízgyűjtőjén, röpke 30 év alatt pedig már a Tisza-
menti kisvízfolyások és állóvizek többségében is az egyik 
legdominánsabb faunaelemmé nőtte ki magát, veszélyeztetve ezáltal a 
fokozottan védett lápi póc (Umbra krameri) hazai állományait. Jelen 
vizsgálatunkban az amurgéb predációs hatásának mértékét vizsgáltuk 
egy olyan élőhelyen, ahol a két faj együttes előfordulása volt 
tapasztalható. 
 A gyomortartalom-vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy 
méretcsoport tekintetében az 53 és 65 mm közötti egyedek jelentik a 
legnagyobb fenyegetést a 10–35 mm közötti pócivadékra nézve, 
szezonalitás tekintetében pedig két olyan időszak figyelhető meg kora 
tavasztól a késő nyári időszakig, amikor a lápi póc ivadék száma megnő 
a gyomortartalomban, mely vélhetően összefüggésben áll az amurgéb 
szakaszos ívásával. 
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A Balaton vízminőség változása középkortól napjainkig 
paleoökológiai vizsgálatok alapján 
 
Szabó Zoltán1,2,3, Pálfi Ivett1, Buczkó Krisztina2, Korponai János4,5, Magyari Enikő1,3,6 
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2 Vízi Ökológiai Intézet, Ökológiai Kutatóközpont, Budapest 
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4 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Baja 
5 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár 
6 MTA-MTM ELTE Peleontológiai Kutatócsoport, Budapest 

 
Egy kutatási keretében három folyamatos üledék furatot vettünk a 
Balaton Szemesi-medencéjéből, melyek vizsgálatával célunk az utóbbi 
2000 év tavi ökoszisztéma változásainak rekonstrukciója volt. A 
kormeghatározáshoz 210Pb és 137Cs méréseket végeztünk el. Az utolsó 
500 évet lefedő üledék nagyfelbontású szub-fosszilis árvaszúnyog 
analízisével, továbbá üledék geokémiai vizsgálatának eredményeivel 
megvizsgáltuk a tó vízminőség változásait. Az árvaszúnyog fauna 
alapján 4 szignifikáns zónát tudtunk elkülöníteni. 1735-ig a Procladius- 
és Microchironomus-típusú fajtípusos domináltak, melyek az 
üledékkémiai eredményekkel együtt egy nyugodtabb, mezotrófikus vízi 
környezetet jeleztek. 1735-1930 között jelentősen megemelkedett a 
klasztikus anyag bejutását jelző elemek (Si, Ti, Fe, Al, Mn) 
koncentrációja. Ebben a periódusban az árvaszúnyog taxonok közül a 
Stempellina típusú taxon abundanciája növekedett meg, jelezvén a tó 
meso-oligotrófikus állapotát. 1930-1950 között jelentősen 
megemelkedett a Chironomus plumosus-típusú árvaszúnyog taxon 
abundanciája, továbbá az eróziót jelző elemek koncentrációja is itt a 
legmagasabb, a TOC mennyisége viszont lecsökkent. Ezen proxik ebben 
az időszakban a tavi produktivitást jelentős növekedését jelzik. 1950 
után bekövetkezett egy drasztikus faunaváltás, mely során a tó 
Szemesi-medencéjében a ragadozó Procladius típusú taxon vált 
uralkodóvá, mely egy diverz mezo-eutróf vízre utaló faunát váltott. 
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Cianobaktérium vízvirágzások az Alcsi Holt-Tiszán 
 
Szalay Gyula1, Teszárné Nagy Mariann1, Aranyné Rózsavári Anikó1 
 
1 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratórium, 5000 Szolnok, 

Boldog Sándor István krt. 4. 

 
Az Alcsi Holt-Tisza a Tisza egy bal parti, mentett oldali holtága, 
Szolnoktól délre. 2019-ben és 2020-ban elvégeztük a holtág 
fitoplanktonjának felmérését, melynek aktualitását az adja, hogy a 
holtágban évről évre fellépő késő nyári cianobaktérium vízvirágzások 
komoly vízminőségi problémát jeleznek. A mintavételek három ponton, 
havi gyakorisággal történtek, a minőségi és mennyiségi viszonyok 
pontosabb megismerése érdekében teljes hossz-szelvény vizsgálatot is 
végeztünk. Az Alcsi Holt-Tisza a holtágakra jellemzően gazdag 
fajösszetételű fitoplanktonnal rendelkezik, a vizsgálati időszakban 275 
taxont azonosítottunk, melyből 42 volt cianobaktérium. A planktont 
késő nyáron és kora ősszel döntően fonalas cianobaktériumok (főként 
Planktolyngbya, Aphanizomenon, Anabaena, Cylindrospermopsis), 
illetve néhány telepes (főként Microcystis) alkották, mely jelentős 
változás a korábbi publikációkban közölt fajszegény, telepes 
cianobaktériumok (Microcystis) alkotta állapothoz képest. A 
vízvirágzás mértékét jól kifejezi, hogy az algák nemcsak a vízfelszín 
közelében, hanem a teljes vízoszlopban megtalálhatók voltak közel 
azonos mennyiségben. A vizsgálataink során kerestük a 
cianobaktérium vízvirágzásokat kiváltó okokat. 
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The influence of bioturbation activity of Chironomus riparius on 
vertical transfer of microplastic particles 
 
Khouloud Sebteoui1 – Djuradj Milošević2 – Jelena Stanković2 – Victor Baranov3 – 
Vladana Vidanović2 – Zoltán Csabai1 
 
1 Department of Hydrobiology, Faculty of Sciences, University of Pécs, Hungary 
2 Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University 

of Niŝ, Serbia 
3 Department of Biology II, LMU Munich Biocenter, Germany 

 
A detailed understanding of microplastic behavior in the freshwater 
realm is crucial for a proper assessment of the ecological dangers of 
these particles. It must include the identification of significant transport 
pathways and net accumulation zones, considering their inherent, 
already proven influence on aquatic ecosystems. In fact, bioavailability 
of toxic agents is significantly influenced by macroinvertebrates’ 
behavior, such as bioturbation, and their prior exposure history. Our 
study aimed to investigate the effect of bioturbation activity of 
Chironomus riparius larvae on the vertical transfer of polyethylene 
micro-particles in ex-situ conditions. We followed the bioturbation 
activity in an indoor experimental setup exposing larvae to an 
environmentally related high concentration of regular shaped high-
density polyethylene microplastics (80g/m2). The general pattern of 
bioturbation was estimated using the sediment profile imaging with the 
use of luminophore tracers. The distribution of particles revealed a 
positive correlation between the vertical transport of particles to the 
bottom layer of the sediment and the presence of microplastic particles. 
This study demonstrated that regular shaped microplastic particles are 
vertically transferred in the sediment due to the bioturbation activity 
of Chironomus riparius larvae. 
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A VKI szerinti ökológiai minősítés: problémafelvetés és javaslat a 
módszertan fejlesztésére 
 
Szomolányi Orsolya1, Clement Adrienne1 
 
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki 

Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

 
A Víz Keretirányelv (VKI) előírja a vizek ökológiai alapon nyugvó 
minősítését, mely magában foglalja azt a feltételezést, hogy a biológiai 
állapot és a víztestet érő fizikai-kémiai terhelések, valamint a 
hidromorfológiai állapot között összefüggés van.  A feltételezés 
validálása érdekében statisztikai és grafikus módszerekkel 
(regressziós és kategorikus módszerek, idősoros vizsgálatok) vetettük 
vizsgálat alá a hazai felszíni vizek monitoring adatait. Az eredmények 
azt mutatták, hogy a biológiai minősítési elemek és a fizikai-kémiai, 
valamint a hidromorfológiai minősítési elemek között nincs, vagy 
nagyon gyenge a kapcsolat. Ez alapján feltételezhető, hogy a jelenlegi, 
biológiai állapotértékelésre épülő minősítési módszertan az állapot 
javítását szolgáló beavatkozások tervezéséhez nem nyújt elegendő 
információt. A VKI céljainak megvalósítása érdekében szükség van az 
EQR, mint mérőszám használhatóságának felülvizsgálatára és a 
minősítési módszertan továbbfejlesztésére, mely az elemzések során 
felmerült kérdések megválaszolását igényli. Az előadás célja a 
minősítési módszertan problémáinak felvázolása és javaslatok 
megfogalmazása. 
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A Balaton vizének rétegzettsége, az alga taxonok mélységi eloszlása 
 
Takács Erzsébet1, Kóbor István1, Sósfalvi Noémi1, Kovácsi Adrienn1 
 
1 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvér, Balatoni út 6. 

 
A Balaton vízminőségének rutiszerű ellenőrzésére a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóságnál a négy tóközépen vett átlagminták adatait 
használtuk, de helyszíni méréseket már akkor is több mélységben 
végeztük. A 2019 évben észlelt, kiterjedt felszíni vízvirágzások miatt a 
rétegzettség ellenőrzése fokozott figyelmet kapott. Az algák 
eloszlásának követése és az esetenkénti üledékközeli oxigén hiány, 
illetve az ennek következtében az üledék foszfor leadásának 
kiméréséhez réteg mintákat is vettünk. Vízminőségi paramétereket és 
az alga taxonok arányát mérő helyszíni műszerekkel (YSI EXO2 és BBE 
Fluoroprobe) mértük az vízminőség és az algataxonok mélység szerinti 
változásait.  
Mind a helyszíni mérések, mind a laboratóriumi vizsgálatok alapján 
rendszeresen kimutatható volt kisebb-nagyobb vízminőségi 
rétegzettség a Balatonban. Az egyes alga taxonok mélység szerinti 
eloszlásában a különbségek mindegyik medence tóközépen jelentősek 
lehettek, viszont az oxigén tartalom csak a nyugati medencékben 
csökkent a mélységgel jelentős mértékben. 

 
  

Okt. 6 

15:00 



 
Kárpát-medencei csukaállományok filogenetikai vizsgálata 
 
Takács Péter1, Bánó Bálint1,2, Czeglédi István1, Erős Tibor1, Ferincz Árpád3, Gál Blanka1, 
Bánó-Kern Bernadett1, Kovács Balázs2, Nagy András Attila4,5, Nyeste Krisztián6, Lente 
Vera4, Preiszner Bálint1, Sipos Sándor7, Staszny Ádám4, Vitál Zoltán7, Weiperth András4, 
Csoma Eszter9 
 
1 ELKH BLKI, Tihany, Magyarország 
2 MATE, Molekuláris Ökológia Tanszék, Gödöllő, Magyarország 
3 MATE, Természetesvízi Halökológiai Tanszék, Gödöllő, Magyarország 
4 Milvus Csoport, Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Marosvásárhely, Románia.  
5 Babeş-Bolyai Egyetem, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Kolozsvár, Románia.  
6 Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen, Magyarország 
7 MATE HAKI, Szarvas, Magyarország 
8 Újvidéki egyetem, Biológiai és Ökológiai Tanszék, Újvidék, Szerbia 
9 Debreceni Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Debrecen, Magyarország 

 
A síkvidéki álló és folyóvizek domináns ragadozó halfajának, a 
csukának a magyar vizekben élő állományai jelentős fenotípusos és 
növekedési variabilitást mutatnak, ami feltételezhetően nemcsak a 
környezet nagymértékű változékonyságával, hanem genetikai okokkal 
is magyarázható. Ugyanakkor a faj itt élő állományainak filogenetikai 
viszonyairól ezidáig csak szórványos adatokkal rendelkeztünk. Az 
utóbbi években 49 mintahelyről begyűjtött 88 egyed két mitokondriális 
lókuszán (CytB és D-loop) elvégzett filogenetikai vizsgálataink 
eredményei szerint csak az Esox lucius faj él a területen, ugyanakkor a 
mintákban a faj mindhárom rokonsági ága (lineage) előfordult. A 
legkisebb egyedszámban az európai ág volt jelen, összesen hat, Nyugat-
Dunántúlról származó egyed tartozott ebbe a csoportba. A 
cirkumpoláris és a déli ágba tartozó egyedek azonos számban kerültek 
elő. Ugyan mindkét ág általánosan elterjedt a Kárpát-medence belső 
területein, viszont a déli klád genetikailag jóval diverzebbnek 
tekinthető, mint a cirkumpoláris ág. Emiatt feltételezzük, hogy a 
Kárpát-medencében eredetileg csak a déli ág lehetett jelen, míg a másik 
két csoport vagy spontán módon, vagy telepítéssel kerülhetett a Duna 
vízrendszerébe.
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RECENT DEVELOPMENT OF DNA METABARCODING IN 
BIOMONITORING AND BIOASSESSMENT: CASE STUDIES ON 
DIATOMS 
 
Tapolczai Kálmán1,2 
 
1 Research Group of Limnology, University of Pannonia, 10 Egyetem u., Veszprém  
2 Balaton Limnological Research Institute, Eötvös Loránd Research Network, 3 

Klebelsberg K. u., Tihany 

 
Biomonitoring and bioassessment can greatly benefit from DNA 
metabarcoding that potentially provides reliable, high quantity and 
quality standardized data in a cost- and time-efficient way. The routine 
use of the method however requires detailed analyses of potential 
biases occurring during the process. In the studies presented, we had a 
focus on the bioinformatics treatment which transform raw sequencing 
data into qualitative and quantitative biological data. Our main 
hypothesis is that the conventional metabarcoding pipeline, i.e. 
clustering sequences into OTUs and then into traditional taxonomy, 
introduces bias by losing high-resolution ecological data. Using a 
diatom specific marker gene, we performed metabarcoding analyses on 
periphytic samples from streams and lakes, and tested different 
bioinformatical methods on diatom-based quality indices developed. 
Results were also compared to data obtained via microscopical 
identification. We found that indices based on denoised amplicon 
sequence variants (ASV) gave better correlation with reference 
gradients than OTUs that clusters genetically similar unique sequences 
together, even if their ecological preferences are different. We 
furthermore showed that avoiding the taxonomic assignment of ASVs 
keeps the information of those sequences that are not present in the 
reference database and would be otherwise removed from the dataset. 
We additionally presented the importance of hidden diversity when 
studying the ecological preferences of genetic variants of the same 
species. We also highlight the importance of microscopical methods 
and classical taxonomy that are essential in the interpretation of the 
results. 
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A Balaton hőmérsékleti rétegződésének becsült változásai az elmúlt 
40 évben 
 
Torma Péter1 
 
1 BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 

 
Több hipotézis szerint a 2019-es algavirágzás közvetlen kapcsolatban 
állhatott a gyenge függőleges értelmű keveredéssel, amely javarészt a 
vízoszlop hőmérsékleti rétegződésének eredménye. A keveredést és a 
rétegződést számos hidrometeorológiai meghajtóerő együttesen 
alakítja, úgy, mint a szél, a besugárzás, a felszíni hőcserefolyamatok, az 
üledékkel történő hőcsere valamint a vízállás. Mindezen tényezők 
folyamatosan változtak az elmúlt évtizedekben a klímaváltozásnak és 
az emberi beavatkozásnak köszönhetően. A rétegződésről nincsenek 
adataink sok évtizedre visszamenőleg, azonban a meteorológiai 
változókról, illetve a napi felszíni vízhőmérsékletekről igen. E hosszú 
idejű idősorok segítségével modelleztük az elmúlt 40 év rétegzettségi 
viszonyait empirikus módszerrel 3 órás időbeli felbontással. A 
vízoszlop átlagos hőmérsékletét energiamérleg alapján, míg a 
rétegzettség stabilitásának becslését neurális háló modell segítségével 
határoztuk meg, amely utóbbit az elmúlt évek méréseivel tanítottunk 
be. Az eredmények egyrészről megmutatták a meghajtóerők sok 
évtizedes változásait, a stabilitás érzékenységét az egyes változókra így 
többek közt a vízállásra, valamint rámutattak a 2019-es év 
sajátosságaira. 
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Vízimadarak általi elsődleges és másodlagos magterjedés a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén – előzetes eredmények 
 
Tóth Pál1,2,3, Simay Gábor1, Lovas-Kiss Ádám3 
 
1 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 
2 Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola 
3 ÖK, VÖI, Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport, Debrecen 

 
A vizes élőhelyek az emberi tevékenységek, valamint az utóbbi években 
megfigyelhető szárazodás következtében földarabolódtak, amely 
megnehezíti átjárhatóságukat a vízhez kötődő organizmusok számára. 
Kutatásunk során adott területen előforduló növények és gerinctelen 
állatok vízimadarak általi terjedési interakcióját vizsgáljuk, amellyel 
választ kaphatunk arra, hogy a különböző vízimadarak által milyen 
fajok kerülhetnek be a lokális flórába, illetve a madarak 
pihenő/éjszakázó helyei mennyire fontosak a növények számára, mint 
utánpótlás forrás. Célunk a projektterületen előforduló madárfajok 
általi külső- (endozoochórikus) és belső (epizoochórikus) propagulum 
szállítás feltérképezése. A 2020 őszétől kezdődő mintázásunk során azt 
tapasztaltuk, hogy az endozoochór terjedésnek lényegesen jelentősebb 
a szerepe, 233 köpet, illetve ürülékmintából 52-ben találtunk legalább 
egy szaporítóképletet, melyek közül több ki is csírázott, jelezve, hogy 
életképesen jutott ki az emésztőrendszerből. Ezzel szemben a 
kültakarón 160-ból csupán 1 mintában találtunk propagulumot. A 
visszanyert szaporítóképletek alapján 15 fajt tudtunk eddig 
beazonosítani. 
A vízi szervezetek a propagulumterjedés segítségével képesek lehetnek 
lépést tartani az élőhelyek változásával, valamint vizsgálatunknak 
köszönhetően információkat szerezhetünk a különböző területek 
természetvédelmi célú kezeléseihez. 
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A 2019-es balatoni algavirágzás rekonstrukciója műholdas 
távérzékeléssel 
 
Tóth Viktor1 
 
1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Klebelsberg K. u. 3, Tihany, 8237 

 
Egyes események utólagos rekonstrukciója tökéletesen megvalósítható 
a műholdas távérzékelés keretein belül. Az űrügynökségek folyamatos 
elkötelezettsége az adatgyűjtés folytatása és a gyűjtött felvételek 
archiválása iránt lehetőséget nyújt arra, hogy akár rövid, akár 
hosszútávra visszamenőleg taglalhassuk egyes folyamatok térbeli és 
időbeli mintázatait. Az előadásban nem csak a Sentinel-2 és Sentinel-3 
műholdak felvételeiből derivált a-klorofill térképek lesznek bemutatva, 
de lehetőség lesz a kapott adatok elemzésébe is betekinteni, így pl. 
megvizsgáljuk mely vízkiviteli pontok, illetve strandok voltak érintve az 
algavirágzás során. E mellett bemutatjuk, hogy a műholdas adatokból 
milyen egyéb értékes limnológiai paraméterek származtathatóak és 
azok felhasználásával milyen következtetések vonhatóak le a 2019-es 
balatoni algavirágzás kapcsán. 
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A hidromorfológiai állapotértékelés biológiai validálása 
 
Várbíró Gábor1, Boda Pál1, Borics Gábor1, Lukács-Balázs András1 

 
1 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza – kutató Osztály, 4026 

Debrecen, Bem tér 18/c 

 
A hidromorfológiai állapotértékelés fontos eleme felszíni vizeink 
ökológiai állapotértékelésében.  A Víz-keretirányelv kapcsán a 
harmadik vízgyüjtőgazdálkodási ciklusra sikerült az országos 
állapotértékelést uniós szabványok szerint elvégezni. A 
hidromorfológiai minősítés során szükségessé vált az értékelési 
rendszer biológiai validálása. Az elemzések során tizenhat morfológiai, 
átjárhatósági és hidrológiai paraméter validálása történt történt meg. 
Első lépésben leválogattuk azokat a viztesteket ahol kizárható a kémiai 
terhelés, azaz megfelelő minőségű a vízfolyás kémiai állapota, azért 
hogy csak a hidromorfológia stresszor hatását vizsgálhassuk.  Ezt 
követően teszteltük azt, hogy az adott hidromorfológai 
paraméter/metrika okoz –e biológiai állapotromlást. A biológiai 
állapotomlás mértéke alapján sikerült súlyozni a különböző 
hidromorfológiai metrikákat. A végső súlyok kialakításában már 
figyelembe vettük azt is hogy az egyes metrikák hány élőlénycsoport 
esetében okoztak állapotromlást. 
A súlyozást típus specifikusan is elvégeztük az alábbi fő típusokban, 
hegy és dombvidéki kisvízfolyások, síkvidéki kisvízfolyások és nagy-
közepes folyók esetén. 
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A 2019-es algavirágzás a múlt tükrében: a planktonikus algaközösség 
hosszútávú változásai a Balatonban 
 
Vörös Lajos1, Somogyi Boglárka1 
 
1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 

 
A BLKI több mint fél évszázados adatsorára támaszkodva felvázoltuk a 
fitoplankton tömegének és összetételének változásait a Keszthelyi-
medencében. Az elemzés célja annak a megállapítása, hogy a múltbéli 
történések mutatnak e bármilyen hasonlóságot/azonosságot az 2019-
évi váratlan és nagymértékű algavirágzással, amelynek révén közelebb 
kerülhetünk az utóbbi kiváltó okainak megismeréséhez. A 
legsikeresebb alga a Balaton történetében a mai nevén Raphidiopsis 
raciborskii fonalas trópusi/szubtrópusi eredetű invazív nitogénkötő 
cianobaktérium volt, amelynek állománya 1994 után jelentős 
mértékben lecsökkent. A másik legsikeresebb cianobaktérium az 
Aphanizomenon flos-aquae okozta az első ismert tömegprodukciót 
1966 szeptemberében. Később ez az alga 1979-ben közösen alkotott 
jelentős tömeget a R. raciborskki-val, majd ezt követően a 
versengésben alulmaradt. Sokéves lappangás után átmenet nélkül 
minden korábbit meghaladó tömegben tért vissza 2019-ben, 
mindezidáig egyedülálló módon egy eukarióta algával (C. furcoides) 
közösen. Az összetételre alapozott PCA-analízis eredménye szerint a 
2019 és 2020 év az A. flos-aquae és a C. furcoides dominanciája miatt 
különült el, minden átmenet nélkül az évek sokaságától, ami 
előzmények nélküli anomáliát jelent. 
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Sentinel hub eo browser custom scripts are an easy entry point to 
satellite water monitoring 
 
Zlinszky András1, Padányi Gulyás Gergely1 
 
1 Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft, Budapest 

 
Lakes are complex systems, heterogeneous in space and time. Field 
sampling is essential but on its own can can only provide a limited 
understanding of quick or localized processes. Meanwhile, satellite 
imagery delivers data on every point of the globe, every day, providing 
less accurate but spatially continuous information. The main problems 
with satellite data for limnologists seem to be interpretation and 
accessibility, therefore here we demonstrate a data source and some 
tools that are free, easy to use and relevant for lake research. Ulyssys 
Water Quality Viewer is a script we developed for visualizing 
chlorophyll and suspended sediment concentrations together, based on 
Sentinel-2 or Sentinel-3 imagery. In addition to these basic hydro-
optical parameters, alternative data sources allow visualization of 
water temperature and water surface roughness. Landsat 8 and 
Sentinel 3 provide thermal data at 100 m resolutions every 10 days or 
1000 m resolution daily. Sentinel-1 radar data has been recently 
processed to show water surface roughness, depicting currents, wind 
and wave patterns even under cloud cover. Within the Sentinel-Hub EO 
Browser, this information is openly available and requires only a web 
browser to use. We hope that the high temporal and spatial resolutions 
and the rich information provided by these satellite data sources will 
support both regular monitoring of lakes and the interpretation of 
experiments and observations. 
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KISELŐADÁSOK 
 

Az arzéntolerancia fajon belüli variabilitásának vizsgálata bojtos 
békalencsénél 
 
Barnáné Szabó Zsuzsanna1, Coppolaro Margherita Sofia1, Irfan Muhammad1, Mészáros 
Ilona1, Oláh Viktor1 

 
1 Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Növénytani Tanszék, 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 
Munkánk során akut arzenit- (AsO33-) és arzenát-expozíció (AsO43-) 
toxicitását vizsgáltuk bojtos békalencse (Spirodela polyrhiza) 
ökotípusok laboratóriumi tenyészeteiben, 72 órás kezelésekben. 
Célunk négy különböző földrajzi származású S. polyrhiza ökotípus 
(UD0401, 0402, 0403, MJ400) arzéntoleranciájának összevetése volt, 
amihez a tenyészetek növekedési rátái mellett in vivo klorofill 
fluoreszcencia indukció módszerrel mértük a növények fotokémiai 
hatékonyságát sötétadaptált (Fv/Fm) és fényakklimált (ΔF/Fm’) 
állapotban. Eredményeink alapján a különböző ökotípusok kontroll 
tenyészetei eltérő növekedési rátákkal és fotokémiai hatékonysággal 
voltak jellemezhetők az alkalmazott kísérleti körülmények mellett. A 
különböző ökotípusok arzéntoleranciája is eltérő volt, a különbségek 
azonban kicsik voltak és leginkább az alacsonyabb (<EC50) 
koncentrációknál bizonyultak szignifikánsnak. Eredményeink szerint 
az arzenáttal szemben leginkább toleráns ökotípus (UD0402) az 
arzenitre nézve is a legmagasabb toleranciát mutatta. Eredményeink 
megerősítették, hogy a klorofill fluoreszcencia leképezésen alapuló 
fenotipizálás alkalmas nagyszámú békalencse-ökotípus gyors 
összehasonlító vizsgálatára. 
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Epibionta szájkoszorús csillósok 
 
Becz Álmos1 
 
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest 

 
A Ráckevei Duna-ág parti zónájában a nádasok a víz alá süllyedt 
növényi részek révén nagy felületet kínálnak az élőbevonat 
kialakulásához. Vizsgálataimat mesterséges aljzat – tárgylemezek – 
alkalmazásával  végeztem. Célom egyrészt egy általános 
mintázatfeltárást (1,3,6,11, 28 napok) követően a protiszták fontosabb 
funkcionális csoportjainak kimutatása volt, másrészt az élőhely 
környezeti állapotának jellemzése a protiszta közösség komplexitása 
ismeretében. A tárgylemezek kolonizációja során elsőként a 
nagytermetű szájkoszorús csillósok (Peritrichia) váltak abundánsakká. 
A telepes peritrichák szárait már a korai (1-3 napos) napos kolonizáció 
során más szájkoszorús csillósok népesítették be. Jelen előadásomban 
az epibionta fajokat fogom bemutatni.  
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Az urbanizáció hatása a makrogerinctelenek diverzitására 
kisvízfolyásokban 
 
Bohus Attila1,2, Gál Blanka1, Schmera Dénes1 

 
1 ELKH, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3. 
2 Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Természettudományi Központ, 8200 Veszprém, 

Egyetem u. 10.   

 
Az urbanizáció az édesvízi közösségek diverzitásának egyik legnagyobb 
veszélyeztetője. Hatása vízi makrogerinctelen közösségek esetén jól 
kutatott, azonban nem tiszta, hogy milyen mértékű urbanizáció okoz 
már kimutatható változásokat. A kutatás során öt Balaton-felvidéki, 
gyengén urbanizált patak makrogerinctelen közösségeit vizsgáltuk 
lokális skálán. A mintákat a patakok természetes és urbanizált 
szakaszain vettük. Hat-hat mintahely volt mindkét szakaszon, mely az 
öt patakban összesen 60 mintát eredményezett. Az abiotikus 
paramétereket Stream Visual Habitat Assessment (SVHA) protokoll 
alapján határoztuk meg. A makrogerinctelen egyedeket az AQEM 
protokoll szerint mintáztuk. Az urbanizált mintahelyeket keskenyebb 
meder, alacsonyabb vízmélység, illetve magasabb áramlási sebesség 
jellemezte, valamint aljzatát beton és finomabb szemcseméretű üledék 
alkotta. A természetes mintahelyek alapvető jellemzője volt a nagyobb 
arányú partmenti növényzet és a zárt lombkorona, aljzatán a nagyobb 
szemcseméret dominált. A biotikus adatokat tekintve megállapítható, 
hogy az urbanizáció negatívan hat a makrogerinctelenek fajszámára és 
Shannon-diverzitására. A közösségek elemzései alapján jelentősen 
eltér az urbán és természetes szakaszok fajkompozíciója, valamint az 
urbán szakaszokat egy-egy toleráns faj magas abundanciája jellemezte. 
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A Haematococcus pluvialis zöldalga cisztaképzése kiszáradás hatására 
 
Figler Aida1, Márton Kamilla1, Bácsi István1 

 
1 Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 
Számos plankton-szervezet, köztük a különböző algacsoportok 
életfolyamataira jellemző a ciszta állapot megjelenése, amelyre 
általánosságban a kedvezőtlen körülmények között kialakuló túlélési 
stratégiaként tekintenek. Bizonyos típusú ciszták gazdasági szerepe is 
jelentős, mivel több értékes biomolekula termelése kapcsolódik ehhez 
az állapothoz. Munkánk során a Haematococcus pluvialis egysejtű 
zöldalgával folytattunk kísérleteket az élőhely kiszáradását modellező 
körülmények között. Az alkalmazott modellszervezet 
stresszkörülmények hatására cisztákat képez, melyek nagy 
mennyiségű lipidcseppekben raktározott karotinoidot (asztaxantint) 
tartalmaznak. Kísérleteinkben a kiszáradó tenyészetek térfogata 
csökkent, ezzel párhuzamosan a klorid koncentrációja nőtt, ami a 
kiszáradás során bekövetkező betöményedést (növekvő ozmotikus 
stresszt) bizonyítja. Az eredményeink alapján a tápanyagok kimerülése 
a kiszáradásnál hamarabb következik be, ami serkenti a 
cisztaképződést és a ciszták érési folyamatát a kontroll és a kiszáradó 
tenyészetekben egyaránt. A teljesen érett vörös ciszták nagyobb aránya 
a kiszáradó tenyészetekben azonban azt sugallja, hogy a kiszáradás 
fokozza a kedvezőtlen körülmények során bekövetkező természetes 
stressz-válaszok kifejeződését. 
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Diatom community and environmental variables of shallow, brownish 
forest lakes in Hungary 
 
Tiba Jassam Kaison Al-Imari1, Edina Lengyel1, Csilla Stenger-Kovács1 
 
1 University of Pannonia, Limnology Research Group 

 
Amongst the small waters of Hungary, numerous shallow lakes described 
by special features can be found, such as brownish forest lakes. These 
lakes are intermittent and very shallow (depth< 100cm), describe with 
small surface area, without inflow and outflow sources.  Their brownish 
color is due to their high humic acid content. Climate changing will cause 
intensive alterations in their hydrological cycle and biodiversity of these 
ecosystems. Water and diatom samples were collected from 136 lakes of 
Hungary, during the spring periods of 2014-2018. Water chemical and 
physical parameters were measured in the field and in the laboratory. 
According to the PCA analyses, we distinguished two groups of these 
lakes, first group contained the lakes of the Bakony region, and all of the 
other lakes created the second group. Bakony region can be 
characterized with high shading and SRP concentration, but there were 
no significant different in the Pt color, COD, HCO3- and Cl- concentration 
compared with the other group of lakes. Second group can be 
characterized with higher temperature, DO%, depth and pH. Dominant 
species of the two groups of the PCA were Aulacoseira granulata, 
Achnanthes pusilla, Eunotia minor, E. implicata, E.bilunaris, E. islandica, 
Gomphonema exilissimum, G. micropus, G. productum, G. parvulum, 
Luticola acidoclinata, Mayamaea atomus, Melosira varians, Meridion 
constructum, M. circulare, Navicula cryptocephala, Nitzschia dissipata, N. 
palea, Pinnularia marchica, P. nodosa, P. obscura, P. schoenfelderi, P. 
subrupestris and P. subcapitata.  
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Vízi makrogerinctelen élőlényegyüttesek diverzitása balatoni 
nádasokban és kőszórásokon 
 
Karádi-Kovács Kata1, Boda Pál2, Csabai Zoltán3,4, Deák Csaba5, Móra Arnold3, Szivák 
Ildikó1, Schmera Dénes1 
 
1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany, Hungary 
2 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Debrecen, Hungary 
3 Pécsi Tudományegyetem, Hidrobiológiai Tanszék, Pécs, Hungary 
4 Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia 
5 Debrecen, Barna utca 9. 1/4. 

 
Az élőhelyek pusztulása az egyik legfenyegetőbb veszély az édesvízi 
biodiverzitás szempontjából is. Az élőhely átalakításoknak jelentős 
társadalmi előnye lehet, de sok esetben kérdéses, hogy a mesterséges 
beton és kőszórás szakaszok kialakítása hogyan befolyásolja a parti 
zóna biológiai sokféleségét. Az ilyen irányú ismeretek bővítése 
érdekében megvizsgáltuk a vízi makrogerinctelen együtteseket a 
természetes nádasokban és a mesterséges élőhelyeken a Balatonban. 
Az élőhelyek átalakítása 95% -os csökkenést okozott az őshonos 
taxonok számában. Az idegen honos taxonok aránya a természetes 
nádas élőhelyeken 18,3% míg a mesterséges kőszórásos élőhelyeken 
87,9% volt. A természetes élőhelyek együtteseit egymáshoz képest is 
változatosabbnak találtuk, míg a módosított élőhelyeken ezek 
egymáshoz nagyon hasonlóak. Eredményeink szerint a partvonal 
megváltoztatása csökkenti az őshonos biológiai sokféleséget és 
elősegíti az idegen honos fajok megjelenését. A partvonalat érintő 
döntéseket nem lenne szabad csak a feltételezett társadalmi és 
gazdasági előnyök mentén meghozni, hanem figyelembe kell venni az 
élőhely leromlásának hosszútávú hatásait is. 
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A Balaton Keszthelyi-medencéjének legutóbbi két évszázados 
fejlődéstörténete 
 

Korponai János1, Braun Mihály4, Knisz Judit1, Maróti Gergő1, Szabó Attila5, Parrag 
Tamás1, Salamon Endre1, Tafner Kitti1, Vasas Gábor6, Bíró Tibort7, Vadkerti Edit1 
 

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Vízellátási és Csatornázási Tanszék, 6500 Baja, Bajcsy-
Zsilinszky utca 12-14. 

2 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Környezettudományi Tanszék, 400193 
Kolozsvár, Tordai út 4., Románia. 

3 ELKH, Ökológiai Kutatóközpont, Vízi ökológiai Intézet, H-1113 Budapest, Karolina út 29. 
4 ELKH, Atommagkutató Intézet, Izotópklimatológai Laboratórium (IKER), 4 026 

Debrecen, Bem tér 18/c 
5 ELTE, Mikrobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
6 Debreceni Egyetem, Növénytani Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
7 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Területi Vízgazdálkodási Tanszék, 6500 Baja, Bajcsy-

Zsilinszky utca 12-14. 
 

Az elmúlt kb. 200 év távlatában a Balaton Keszthelyi-medencéjének 
üledékében a medence trofitásának változásai egyértelműen 
kimutathatók. A trofitási állapotokat a paleopigment (klorofill, 
karotinoid pigmentmaradványok), a cianobaktériumok tenyésztéssel 
és metagenomikai módszerek alkalmazásával határoztuk meg. A 
paleopigmentek eloszlásában az üledékben jelentkezik az 1980-as évek 
időhorizontja, ahonnan több környezeti változó jelentős változást 
mutat. A cianobaktériumokra jellemző pigmentszármazékok 
(zeaxantin, kanthaxantin, echinenon) változásai jó egyezést mutatnak 
a tenyésztéssel és metagenomikával kapott eredményekkel, jelezve a 
70-80-as évektől kimutatható fokozottabb jelenlétüket, jelezve a 
medence megnövekedett trofitási állapotát. 
Az eredményeink azt mutatták, hogy a cianobaktériumok a vizsgált 
időtávlatban folyamatosan jelen vannak a medence vizében, azonban 
az 1970-es évektől érnek el jelentősebb biomasszát jelezve a nagyobb 
tápanyagterhelést. 
Az üledék elemösszetételéből kimutatható a Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszer (KBVR) megépítését követően a Keszthelyi-medencébe 
érkező lebegőanyag kalciumban való dúsulása. A KBVR hatékony 
lebegőanyag visszatartásának köszönhetően a medencébe 
alumíniumból és vasból is kevesbb mennyiség érkezik, ami befolyásolja 
az üledék foszformegkötő kapacitását is. 
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A balatoni online monitoring rendszer üzemeltetésének tapasztalatai 
 
Kovácsi Adrienn1, Kóbor István1, Takács Erzsébet1, Sósfalvi Noémi1 
 
1 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvér, Balatoni út 6. 

 
A Balatonon jelenleg 3 medencében (Siófoki-, Szigligeti-, és Keszthelyi-
medence) üzemeltetünk online monitoring állomásokat, melyek 
meteorológiai és vízminőségi paramétereket is mérnek. A műszerek 
adatait, így a vízminőség alakulását online követhetjük. A rendszer 
jelenleg viszonylag szűk vízminőségi paraméterkörrel üzemel, jelenleg 
vízhőmérsékletet, oldott oxigén tartalmat, zavarosságot és a kékalgák 
mennyiségét mérő szenzorok üzemelnek, pontosságukat a 
karbantartás nehézkessége jelentősen befolyásolja. Legnagyobb 
előnye, hogy a rendszer folyamatosan mér, így jó kiegészítője a heti, 
vagy ritkább gyakoriságú, mintavételek és helyszíni mérések 
adatsorainak, melyek alapvetően nappali időszakban, hajózásra 
kedvező időjárási körülmények között készülnek. Több alkalommal 
regisztrálták a műszerek a kékalgák a víztestben történő vándorlását. 
Jelenleg zajlik az új rendszer próbaüzeme, ahol már mind a négy 
medencében, automata tisztító berendezéssel ellátott eszközök, 
bővebb paraméterkört, és akár a víz rétegzettségét is képesek lesznek 
nagy gyakorisággal mérni. 
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Mikrohabitatok hatása a Tisza-tavi perifiton taxonómiai és 
funkcionális diverzitására 
 
Kókai Zsuzsanna1, Csépes Eduárd2, Lukács Áron1 
 
1 Debreceni Egyetem, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
2 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, H-5000 Szolnok, Tiszaliget 1. 

 
A több szempontú hasznosítás igényével létesített víztározók egyik 
legfontosabb feladata a biodiverzitás védelme. Ebből kifolyólag a 
különféle vízgazdálkodási és rekreációs igények kielégítése mellett ezek 
a mesterséges víztestek sokszor magas természetvédelmi értékkel bíró 
heterogén élőhelyet biztosítanak a vízi élővilág számára. Munkánk során 
azt vizsgáltuk, hogy miként függ a Tisza-tó bevonatalkotó kovaalgáinak 
taxonómiai és funkcionális diverzitása az aljzat minőségétől (emerz, 
szubmerz, úszó makrofita) és a szezonalitástól. Azt feltételeztük, hogy az 
aljzat típusának - szezonalitástól függetlenül - nagyobb hatása lesz a 
közösség trait-összetételére és diverzitására, mint a taxonómiaira. 
Eredményeink részben támasztották alá hipotézisünket: A különböző 
aljzatok közösségeinek fajösszetétele és taxondiverzitása nem mutatott 
számottevő különbséget, a nyár végi perifiton funkcionális diverzitása 
azonban jelentősen eltért a különböző habitatokban. Eredményeink arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a mikrohabitat vizsgálatok jelentősen 
hozzájárulhatnak a tavak biodiverzitásának és funkcionális 
sokszínűségének megóvásához. 
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Magyarországi hidrapopulációk mikrobiom összetételének 
megállapítása, a vizsgált hidra fajok és a reprodukciós módjuk 
függvényében 
 
Miklós Máté1, Jan Taubenheim2, Tökölyi Jácint1, Sebastian Fraune3 
 
1 Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, 4032, Debrecen 

Egyetem tér 1. 
2 Christian-Albrechts-University Kiel, Institute for Experimental Medicine, Kiel, Germany 
3 Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Institut für Zoologie und Organismische 

Interaktionen, Düsseldorf, Germany 
 

Az elmúlt évtizedek kutatásai során fokozatosan felismertük, hogy a 
mikrobiom milyen nagy hatást gyakorol a gazdaszervezetekre, így 
vizsgálatuk is egyre inkább előtérbe került. A mikrobiom egyik 
legfontosabb aspektusa annak összetétele és diverzitása, hiszen ez 
befolyásolhatja gazdaszervezet egészségi állapotát, viselkedését és 
fittneszét is. Ezért a természetes populációkban a mikrobiom 
diverzitását meghatározó tényezők megértése kulcsfontosságú a gazdák 
fiziológia/élettani változatosságainak magyarázatához. Az édesvízi 
hidrák nagyon gazdag mikrobaközösséggel élnek együtt (akár a 
testfelületükön akár, endoszimbiontaként). A hidrák mikrobiomja igen 
változatos élettani hatást gyakorolhat rájuk, például a mozgás és 
szaporodási képesség befolyásolásával vagy tumorképződés 
indukálásával. Kutatásunk célja az volt, hogy felderítsük a természetes 
hazai hidra populációk mikrobiomjának összetételét és diverzitását. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a gazdaszervezethez társult 
mikrobiom közösség diverzitását elsősorban a helyi környezet alakítja 
ki, de az eutrofizációs folyamatok és a víztesteket érő tápanyagterhelés 
potenciálisan szerepet játszhatnak a mikrobiom sokféleségének 
növelésében. A gazdafajok szintén jelentősen befolyásolták a mikrobiom 
összetételét a hidrákban, hiszen a vizsgált fajok közül a H. circumcincta 
mutatta konzekvensen a legkevésbé változatos mikrobiom közösséget. 
Ezen felül kimutattuk, hogy a hidrák reprodukciós módja nem 
befolyásolja érdemben a mikrobiomjuk diverzitását.  
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Karbonátásványok képződése a Balatonban és lehetséges szerepük a 
tó foszfor körforgalmában 
 
Molnár Zsombor1, Pekker Péter1, Rácz Kornél1, Dódony István1, Istvánovics Vera2, 
Pósfai Mihály1 
 
1 PE Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Környezeti Ásványtan 

Kutatócsoport 
2 MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport 

 
A Balaton üledékének döntő részét kalcium- és magnéziumtartalmú 
karbonátásványok, valamint az ezekkel szoros kapcsolatban lévő 
rétegszilikát (agyagásvány) szemcsék alkotják. Korábbi megfigyelések 
szerint a karbonátásványok kiválását az élőlények fotoszintézise 
indukálja, és a karbonátszemcsék döntő hányada kalcit. Algavirágzáskor 
gyűjtött minták alapján a fotoszintetizáló élőlények közvetlen 
környezetében nem kristályos CaCO3 polimorfok, hanem amorf, nagy 
Mg-tartalmú kalcium-karbonát válik ki először, ami vélhetőleg később 
kristályos formában, kalcitként stabilizálódik. Laboratóriumi 
kísérleteink szerint az amorf-kristályos átalakulásban, illetve az üledéket 
alkotó kalcitkristályok tulajdonságainak kialakításában meghatározó 
szerepet játszik a szmektit agyagásvány, amelyen a kalcit kristálycsírák 
kiválnak. Az algavirágzások kapcsán elektronmikroszkóppal vizsgáltuk 
az üledékben a foszfor eloszlását. Az ásványszemcsék között, a 
mikroorganizmusok polifoszfát zárványaihoz hasonló csomókban 
észleltünk foszfort. Jelenleg laboratóriumi kísérletekben az üledék fő 
ásványainak foszfor adszorbeáló képességét vizsgáljuk a releváns pH 
tartományban.  
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Tavi fitoplankton közösségek funkcionális struktúrájának jellege a 
területhasználat tükrében 
 
Selmeczy Géza B.1, Tapolczai Kálmán1, Padisák Judit1 
 
1 Pannon Egyetem, Veszprém, Egyetem u. 10 

 
Számos vizsgálat bizonyította, hogy az antropogén tevékenységek 
világszerte jelentős hatással vannak a vízi környezetre. A tavak 
tápanyagellátottságát erősen befolyásolják a vízgyűjtőn történő 
területhasználati jellegek, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság vagy az 
urbanizált terület részaránya. A korábbi tanulmányok majdnem 
mindegyike, amelyek a fitoplankton közösség és a tavak vagy tározók 
vízgyűjtőjén található területhasználati minták közötti összefüggéseket 
vizsgálták taxonómiai alapon történtek és nem funkcionális csoportok 
vagy traitek szerint végezték. Kutatásunk során 78 tóból vettünk 
fitoplankton mintákat országszerte, hogy megvizsgáljuk, hogyan 
befolyásolják a különböző területhasználati típusok a fitoplankton 
funkcionális csoportok összetételét. A vizsgálat során arra az 
eredményre jutottunk, hogy a vízgyűjtő területhasználatának jellege egy 
meglehetősen komplex driver, mely alapján nem lehet egyértelmű 
előrejelzéseket tenni a megjelenő vagy domináns funkcionális 
csoportokat illetően. Így a területhasználat önmagában egy gyenge 
prediktornak tűnik, azonban más faktorokkal történő közös hatások 
viszont jelentősen strukturáljak a fitoplankton közösséget. 
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A bojlis horgászat és a tápanyag terhelés 
 
Sósfalvi Noémi1, Kóbor István1, Takács Erzsébet1, Kovácsi Adrienn1 
 
1 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvér, Balatoni út 6. 

 
A Balatoni tápanyag terhelés számítás keretében a horgászok által 
etetőanyagként, csaliként behordott terhelés mértékére eddig nem 
készültek számítások. Külön érdekes a kifejezetten nagy méretű halakra 
specializálódott bojlis horgászat. Ennek során egyes információk alapján 
horgászonként 100 kg/nap nagyságrendű etetőanyag is bekerülhet a 
tóba. A Balatonban az utóbbi években rendszeresen rendeznek olyan 
(bojlis) horgászversenyeket, amikor akár 100 horgászcsapat, több napon 
át, folyamatosan és intenzíven eteti a halakat. A bevitt terhelés 
mennyiségéről egyelőre önbevalláson alapuló becslés készült, de 
feltételezhető, hogy horgászhelyenként több száz kg etetőanyagot is 
behordanak egy verseny során. 2020 évi méréseink során kereskedelmi 
forgalomban lévő bojli oldódását követtük néhány héten át, 
laboratóriumi körülmények között mérve a felszabaduló tápanyagok 
mennyiségét. Az eredmények arra utalnak, hogy a bojlik vízben oldható 
tápanyag tartalma jelentős, 3 hét alatt kioldható foszfor tartalmuk 0,5-
1,7 tömeg% között alakult, aminek 29,5-82,9 százaléka volt foszfát 
foszfor. Az oldódás időben elnyújtott folyamat, az első héten gyorsabb 
volt, utána idővel lelassult. Ugyanakkor nem mindegyik bojli esett szét 3 
hét alatt, így a szét nem esett etetőanyag golyók belsejében még nagy 
mennyiségű növényi tápanyag maradhatott. 
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Alföldi időszakos vízfolyások makroszkopikus gerinctelen 
közösségének vizsgálata 
 
Szeles Júlia1,2, Bozóki Tamás3, Ficsór Márk3,4, B- Béres Viktória5, Nagy Sándor Alex2, 
Várbíró Gábor5 
 
1 Debreceni Egyetem, Juhász – Nagy Pál Doktori Iskola, 4032 Egyetem tér 1 
2 Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
3 Pécsi Tudományegyetem, Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola 7622 Pécs, Vasvári 

Pál utca 4 
4 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
5 Vízi Ökológiai Intézet, Tisza – kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c 

 
Napjainkban a szélsőségesen száraz időszakok és az ezeknek kitett vizes 
területek mértéke növekedő tendenciát mutat. Fontos megismerünk 
időszakos víztereink ökológiai sajátosságait, fajkészletét, hiszen 
hazánkban megtalálható kis vízfolyások 40 % érintett ezekkel a 
problémákkal. Kiszáradó vízterek béta-diverzitása kiemelkedő, hiszen 
ezeken az élőhelyeken az áramlást kedvelő fajok mellett már az állóvízi 
fajok is megjelennek. Síkvidéki területen tíz, öt-öt állandó és időszakos 
vízfolyásban folytattuk vizsgálatukat 2020 – ban. A mintavételi időszak 
márciustól decemberig tartott, havi mintavételi gyakorisággal. A vízi 
makroszkopikus gerinctelen csoportok mellett hidrológiai és vízkémiai 
paraméterek is mértünk. Vizsgálatunkban elemezzük a síkvidéki 
vízterek gerinctelen faunájának összetételét három vízjárási állapotban: 
áramló-nagyvízi, kiszáradó-kisvízi állapotban és a kiszáradást követően 
újra töltődött állapotban. A különböző állapotok diverzitási metrikáit, 
funkcionális összetételét és minősítési eredményeit elemeztük, 
melyekkel gyakorlati válaszokat keresünk, az időszakos vízfolyások 
mintavételezési, és minősítési problémáira. 
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