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Beszámoló 

Doktori téma címe: Magyarországi állóvíz típusok biológiai validációja bentonikus kovaalgák 

alapján. 

Az Európai Unió Víz Keretirányelve kötelezővé teszi a tagországok számára felszíni vizeik 

ökológiai állapotértékelésnek elvégzését. Ennek végrehajtásához szükséges megismerni 

azokat a referencia közösségeket, amelyek egy adott víztértípusra jellemzőek. Az ökológiai 

állapotértékelés megvalósítása során ezért első lépésként az állóvizek hidrológiai és 

medermorfológiai tipizálását kell elvégezni. Az így kialakított típusokba kell besorolni a 

vizsgálandó tavakat. A típusok kialakítása a kötelezően alkalmazandó leíró változók szerint 

történik, ezek a következők: tengerszint feletti magasság, méret, mélység, mederanyag. Nem 

ismert, hogy az élőlényközösségek, ezen belül a vizsgálni kívánt bentonikus kovaalgák 

közösségei milyen mértékben alkalmazkodnak ehhez a tipológiához, az egyes változók hogy 

hatnak az élőlény együttesek kialakulására? A biológiai validáció során azt vizsgáljuk, hogy 

az állóvizek hidromorfológiai típusai milyen mértékben egyeznek az élőlényközösség 

jellemző változói alapján kialakított típusaival. Ezek alapján a biológiai szempontból 

egymáshoz hasonló állóvíz típusokat össze lehet vonni. 

A kutatás elsődleges célja a hazai hidromorfológiai alapú víztértipológia bentonikus kovaagák 

alapján történő validációja. Ez a munka első lépés ahhoz, hogy megfelelő módszert 

dolgozzunk ki a tavak fitobentosz alapján történő ökológiai állapotértékeléséhez.  

A kutatás további célja a kovaalgák alapján megadható biológiai típusok sajátságainak 

megismerése és olyan a típusokra jellemző kovaalga metrikák kidolgozása melyek alkalmasak 

az egyes élőhelyek minősítésére. 

A vizsgálathoz számos hazai állóvízből gyűjtöttünk mintát az ország egész területét átfogóan 

(Tiszántúl, Dunántúl). Minden állóvíz esetében mértük az elektromos vezetőképességet, pH-t, 

oldott oxigént Eutech CyberScan PCD 650 műszerrel, zavarosságot Lovibond PC Checkit 

zavarosságmérővel, laboratóriumban meghatározzuk a fitoplankton a klorofill tartalmát, a víz 

nitrát, ammónium, összes foszfor, Ca2+, Mg2+, HCO3-, CO32-, Cl- ion tartalmát. A tavak 

néhány morfológiai adatát (maximális mélység, terület) az internet segítségével gyűjtjük össze 

és azokat terepen ellenőrizzük.  

A minták fénymikroszkópos vizsgálatához tartós preparátumokat készítettünk forró hidrogén-

peroxidos eljárással.  A mintákhoz 2-3 cm
3
 hidrogén-peroxidot és 1-2 csepp sósavat adtunk, 

majd vízfürdőben 70 °C-on melegítettük, míg a minták szerves anyag taralma el nem 

roncsolódott. Ezt követően a minták 1-2 cseppjét gyantába ágyaztuk tárgylemezre. A mintákat 

1000 × - es nagyításon vizsgáltuk fénymikroszkóppal, ennek során minden mintában 400 

valvát számoltunk meg. A kérdéses fajok meghatározását elektronmikroszkóp segítségével 

végeztük el. 

A határozás során összesen 192 fajt azonosítottunk a mintákban, az adatok kiértékelésére még 

nem került sor. 



A fitobentonnal kapcsolatos vizsgálataink kiterjednek folyóvízi bentikus algaközösségek 

tanulmányozására is.  A mintákat a Sajó teljes vízgyűjtőjének vízfolyásaiból (2012. július) 

gyűjtöttük. Emellett egy OTKA pályázat keretein belül (azonosító:K104279A) az Ország 

tiszántúli és dunántúli részét is lefedő mintavételezés is történt folyóvizekből, melynek során 

fitobenton mintákat is vettünk. Jelenleg ezen minták határozását végzem. 

A Sajó vízgyűjtőjén található vízfolyásokkal kapcsolatos eddigi vizsgálatunk során azt 

szerettük volna megtudni, hogy egy ritrális jellegű folyórendszer fitoplankton mintáira milyen  

kovaalga (tychoplankton) összetétel jellemző. Hipotézisünk az volt, hogy (i) a kovaalga 

közösségek szorosan illeszkednek a vízfolyás típusokhoz, (ii) a planktonikus közösségek 

diverzitását a domináns aljzat befolyásolja. 

A vizsgálat eredményei: összesen 258 kovaalga taxont azonosítottunk a fitoplankton 

mintákban (melyek többsége bentonikus faj volt). A kovaalga összetétel alapján a cluster 

analízis 4 csoportot különített el. Az első csoportba a 2-300 m, közepes magasságban 

elhelyezkedő folyók tartoznak, nagy makrofiton borítottsággal. A durva mederanyaggal 

rendelkező nagy folyók tartoznak a második csoportba. A harmadik csoportot a finom 

mederanyagú nagy folyók, míg a negyedik csoportot a nagy tengerszint feletti magasságban 

elhelyezkedő folyóvizek alkotják. A fitoplankton minták diverzitásának vizsgálata során azt 

az eredményt kaptuk, hogy a különböző diverzitási indexek (Simpson, Shannon, Berger-

Parker) a makrofiton borítottsággal mutatnak szignifikáns kapcsolatot. Az eredmények 

alapján összességében azt lehet elmondani, hogy bár a fitoplankton összetételét alapvetően 

sztochasztikus események alakítják a ritrális jellegű folyókban, a vízfolyások geográfiai és 

hidromorfológiai jellemzői, valamint a makrofiton borítottság fontos szerepet játszik a 

fitoplankton összetételének és diverzitásának kialakulásában. 
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