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Bevezetés 
• A sugaras szimmetriájú algák fontos elsődleges termelői 

vizeinknek. 
• Állóvizeinkben elsősorban tavasszal jellemző tagjai a 

fitoplankton közösségnek. 
• Vizsgálatunk elsődleges célja elterjedésük, diverzitásuk 

feltárása volt a magyarországi állóvizekben. 
• Emellett a környezeti változókkal való összefüggésük 

vizsgálata, mely autökológiai tulajdonságaik jobb 
megismeréséhez járul hozzá.  



A mintavétel 
• 176 tó vizsgálata 

• Vízhasználat → 6 tó típus 
Bányató, halastó, holtág, szikes tó, egyéb 
természetes tó, víztározó 

• Csőmintavevő 

• Mért paraméterek: 
Zavarosság, pH, DO, EC, hőmérséklet,  
a-klorofil, p-lúg, m-lúg, CO3

2-, HCO3
-,  

Ca2+, Mg2+, Cl-, TP, PO4-P, NO3-N, NH4-N 



Mintavételi helyek 



Eredmények 
• 46 kovaalga faj: 

– > 40% - gyakori 
• Stephanodiscus minutulus (SMIN) 
• Cyclotella meneghiniana (CMEN) 
• Cyclostephanos dubius (CDUB) 
• Pantocsekiella ocellata (POCE) 
• Discostella pseudostelligera (DPSE) 

– 10 – 40% - közepes 
• Cyclostephanos delicatus (CDEL) 
• Cyclotella atomus (CATO) 
• Lindavia radiosa (LRAD) 
• stb. 

– < 10% - ritka 
• Pantocsekiella delicatula (PDEL) 
• Stephanodiscus neoastraea (SNEO) 
• Discostella stelligera (DSTE) 
• stb. 



Elterjedésük 

Stephanodiscus 
minutulus 

Stephanodiscus 
agassizensis 

Az ECSÉDI VÉG-TÓ Magyarország első lignitbányájának 

zárógödreként alakult ki 1970-ben. A mai napig 9 

forrásból töltődik kristálytiszta forrásvízzel a több millió 

éves szénfalon keresztül. 



Fajszám, α, β, és Ƴ diverzitás 

Bányatavak: kevés fajból áll a FP, kicsi egyedi diverzitás, de nagy β és ɣ diverzitás 
Halastavak: sok fajból álló FP, nagy egyedi diverzitás, de kicsi β és közepes ɣ diverzitás 
Holtágak: sok fajból áll a FP, nagy egyedi diverzitás, kis β és nagy ɣ diverzitás 
Szikesek: kevés kovaalga fajból áll a FP közösség, kis α, és ɣ diverzitás, nagy β diverzitás 
Egyéb természetes tavak és víztározók: sok fajból áll a FP, nagy α, β és ɣ diverzitás 



Fajtelítési görbék 

halastó 

holtág 

szikes 

Egyéb természetes 

tározó 

A megfigyelt gamma diverzitás 31 (bányató), 28 (halastó), 34 (holtág), 19 (szikes), 30 (tározó), 
34 (egyéb természetes tó) volt. Ez 6.5-ször (bányató), 3.8-szor (halastó),  5.5-ször (holtág), 
4.8-szor (szikes), 5-ször (tározó) és 6.1-szer (egyéb természetes tó) nagyobb, mint az átlagos 
alfa diverzitás, vagyis nagyon változatos algavilág jellemzi a tavainkat. 

bányató 



Bányatavak 

S 

R 

D 

S: 17.6 (hasonlóság) 
R: 40 (fajkicserélődés) 
D: 42.4 (fajkülönbség) 
  
β DIVERZITÁS (R+D):  82.4 
EGYMÁSBA ÁGYAZOTTSÁG (S+D): 45.7 

• A β diverzitás értékéhez a fajszám különbség és a 
fajkicserélődés +- egyforma mértékben járul hozzá, ami 
egyrészt egy niche szűrőt reprezentál, azaz azt, hogy hány faj 
tud megélni, másrészt egy környezeti szűrőt (alacsony növényi 
tápanyag kínálat).  

• Viszonylag nagy a β diverzitás, változatos közösségek jellemzik, 
a halasított bányatavak algavilága jelentősen eltér a művelés 
alatt állókétól, vagy nemrég felhagyottakétól. 

• Összességében 31 fajt találtunk a vizsgált bányatavakban, de 
egy-egy bányatóra 4-5 faj jellemző (vagy esetleg csak 1-2). 

• Az egymásba ágyazottság csak kb. a fele a β diverzitásnak, és 
az egyes bányatavak közösségei kevéssé hasonlóak. 



Halas tavak 

S: 21.9 

R: 36.7 

D: 41.3 

  

β DIVERZITÁS: 78.1 

EGYMÁSBA ÁGYAZOTTSÁG: 58.7 

R 

S D 

• A β diverzitást inkább a fajszám különbségek 
határozzák meg.  

• Kicsi a β diverzitás, kevésbé változatos közösség 
jellemzi őket, hisz mindegyik erősen eutrófikus. 

• Viszonylag kicsi a ɣ diverzitás, összességében 28 fajt 
találtunk a vizsgált halastavakban, de egy-egy 
halastó fajgazdag, 7-8 faj jellemző. 

• Nagy az egymásba ágyazottság és viszonylag nagy 
az egyes halastavak között a hasonlóság. 



Holtágak 
R 

S D 

S: 21.3 

R: 40 

D: 38.7 

  

β DIVERZITÁS: 78.7 

EGYMÁSBA ÁGYAZOTTSÁG: 52.4 

• A β diverzitás értékéhez a fajszám különbség és a 
fajkicserélődés +- egyforma mértékben járul 
hozzá  

• Kicsi a β diverzitás 
• Nagy a ɣ diverzitás, összességében 34 fajt 

találtunk a vizsgált holtágakban, egy-egy holtág is 
fajgazdag, 6-7 faj jellemző. 

• Nagy az egymásba ágyazottság és az egyes 
holtágak közösségei a bányatavakhoz képest 
hasonlóbbak. 



Szikesek 
R 

S D 

S: 14.8 

R: 48.7 

D: 36.4 

  

β DIVERZITÁS: 85.1 

EGYMÁSBA ÁGYAZOTTSÁG: 40.1 

• A β diverzitást a fajkicserélődés határozza meg 
nagyobb mértékben, ami egy környezeti szűrőt (magas 
sótartalom) reprezentál. 

• Változatosságuk abból adódik, hogy az egyes 
élőhelyeken más-más fajok vannak (nagy a 
fajkicserélődés és kicsi a hasonlóság).   

• Összességében is kevés faj tudja elviselni a szélsőséges 
körülményeket (kicsi ɣ diverzitás), és egy-egy tóban is 
kicsi a fajszám (3-4 faj, vagy esetleg csak 1-2). 

• Nagy a β diverzitás, az egymásba ágyazottság kicsi, 
változatos közösségek jellemzik őket, azaz az eltérő 
sótartalom eltérő közösségeket alakít ki. 
 



Tározók 
R 

S D 

S: 23.8 

R: 44.7 

D: 31.5 

  

β DIVERZITÁS: 76.2 

EGYMÁSBA ÁGYAZOTTSÁG: 51.7 

• A β diverzitás nagyobb értékét a fajkicserélődés 
okozza.  

• Összességében 30 fajt találtunk a vizsgált tározókban, 
egy-egy tározóban 6-7 faj előfordulása jellemző. 

• Kicsi a β diverzitás, kevéssé változatos közösségek. 
• Nagy az egymásba ágyazottság, és az egyes tavak 

közösségei hasonlóak. 



Egyéb természetes tavak 
R 

S D 

S: 17.9 

R: 51.2 

D: 30.9 

  

β DIVERZITÁS: 82.1 

EGYMÁSBA ÁGYAZOTTSÁG: 41.6 

• A β diverzitás nagyobb értékét a fajkicserélődés okozza.  
• Összességében 34 fajt találtunk a vizsgált tavakban, egy-

egy tóban 5-6 faj előfordulása jellemző. 
• Viszonylag nagy a β diverzitás, változatos közösségek. 
• Kicsi az egymásba ágyazottság, és az egyes tavak 

közösségei kevéssé hasonlóak, nagyon eltérő 
tulajdonságú tavak tartoznak ide. 



A szikes tavaink esetében a fajkicserélődésnek van a legnagyobb szerepe a 
regionális közösségek szerveződésében. Ez kiemeli a teljes élőhely típusnak a 
természetvédelmi fontosságát, nem véletlen, hogy szikes tavaink ex-lege 
védettek, ennek fontosságát az algaközösség vizsgálatok is alátámasztják. 
 
Ha a béta diverzitást elsősorban a fajszám különbség határozza meg, akkor a 
környezeti változóknak van kiemelt szerepe a közösség összetételének az 
alakításában.  
 
 
  

A diverzitás vizsgálatok konklúziója 



• Nagyon magas EC  
(édesvízi állóvizekhez képest): 
– Chaetoceros muelleri (CMUE) 

• Magasabb EC: 
– Thalassiosira duostra (TDUO) 

– Thalassiosira lacustris (TLAC) 

– Conticribra weissflogii (CWEI) 

• Alacsonyabb EC: 
– Aulacoseira fajok 

• Átmenetek 

Elektromos vezetőképesség 

Autökológiai vizsgálatok 



• Magasabb TP: 
– Thalassiosira duostra (TDUO) 

– Thalassiosira lacustris (TLAC) 

– Conticribra weissflogii (CWEI) 

• Alacsonyabb TP: 
– Cyclostephanos delicatus (CDEL) 

– Lindavia balatonis (LBAL) 

– Pantocsekiella comensis (PCOM) 

• Átmenetek 

Összes foszfor 



A mintavételi helyek környezeti 
változók szerinti csoportosítása   

• A bányatavak és halastavak 
elválása a legszembetűnőbb 

• Az elkülönülés elsősorban a 
növényi tápanyagkínálat 
mértéke alapján tapasztalható 

PCA: 
48 tóra (itt szikes tavak nem voltak) 
Variancia:  

1. ten. 30%; 2. ten. 15% 



RDA: 
– 48 tóra 

– Variancia:  
• 1. ten. 20%; 2. ten. 12% 

– Bal oldal: eutróf tavak: 

     pozitív korreláció: 

PO4-P, NO3-N, a-kl, 
zavarosság 

– Jobb oldal: oligotróf tavak 
• DO 

 
Fajok: 

Eu: Cyclotella, Stephanodiscus 
Oligo: Pantocsekiella 
Átmeneti: Discostella 

A fajok és a környezeti változók közötti 
összefüggés vizsgálata 



Indikátor fajok 
Eutrofikus tavakban Oligotrofikus tavakban 

Aulacoseira ambigua és A. granulata Cyclotella distinguenda  

Cyclotella atomus; C. a. v. gracilis és C. meneghiniana Lindavia balatonis 

Cyclostephanos invisitatus  Pantocsekiella comensis  

Conticribra guillardii és C. weissflogii 
 

Pantocsekiella costei 

Stephanodiscus minutulus és S. tenuis Pantocsekiella pseudocomensis 

Thalassiosira duostra és T. lacustris 

Nagy EC indikátor faja: Chaetoceros muelleri 



Tág tűrésű fajok 

Tápanyag: Cyclotella meduane, Discostella pseudostelligera, Pantocsekiella delicatula  
EC: Cyclostephanos dubius, Pantocsekiella ocellata 



Összefoglalás 
• Extremitások (túl magas sótartalom, túl kevés vagy túl sok növényi tápanyag) 

csökkentik a diverzitást. 

• Új bioindikátor fajok: eutróf – CGIU, CWEI, TLAC  

• PCOS – eutróf tavakban való előfordulása kérdéses volt - megerősítettük 

• PDEL – oligotróf helyett tág tűrésű 

• CDEL - eutróf helyett inkább mezotróf 
 

 

     CGIU              CWEI      TLAC  PCOS       PDEL  CDEL 



Köszönöm a figyelmet! 


