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Bevezetés 

Világszerte probléma a sekély tavak sérülékenysége, mivel számos antropogén és klimatikus hatás éri 

őket. Ezen értékes élőhelyek megóvása érdekében az Európai Unió számos irányelvet dolgozott ki 

(például: Víz Keret Irányelv (VKI), Natura 2000), mely a tagállamokat arra kötelezi, hogy egy egységes 

élőlényeken alapuló módszert dolgozzanak ki a vizek minősítésére és megóvására. A VKI szerinti öt 

vizsgálandó csoport közül az egyik a bevonatalkotó kovaalgák, melyek jól és gyorsan képesek indikálni 

a vizeket ért környezeti hatásokat. 

Célkitűzés 

 Az ócsai Öreg-turjánon végzett rekonstrukciós beavatkozások nyomon követése. 

 Különböző méretű sekély víztestek fajkészletének összehasonlítása, összefüggésben a 

különböző környezeti hatásokkal. 

 Az esetlegesen előkerülő ritka „Vörös Listás” fajok, valamint a visszaszoruló, veszélyeztetett 

állományú fajok feltárása. 

 Több mint 50 magyarországi állóvíz fitobentosz vizsgálatával a tavi minősítés 

továbbfejlesztéséhez olyan metrika keresése, mely a bevonat mennyiségén keresztül 

összefüggést mutat az állóvíz ökológiai állapotával. 

Mintavételi helyek 

A minősítő index minél pontosabb meghatározásához szükséges, hogy a kiválasztott tavak minél 

szélesebb körű fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkezzenek. Éppen ezért három részre oszthatók a 

tavak, ezek a következők: Öreg turján, Apaj pusztai szikes bombatölcsérek és a Dunántúli tavak 

csoportjára 

a) Öreg-turján 

A Duna-Tisza közi nagy kiterjedésű vizes élőhelyek egyik utolsó hírmondója az ócsai Öreg-

turján, mely számos antropogén hatásnak (lecsapolás, tőzegbányászat) ellenállt már az idők 

során. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága kezelése alatt álló, az Ócsai Tájvédelmi körzet 

részét képező fokozottan védett, poszt glaciális reliktum tőzegláp. Fennmaradását a Natura 

2000 és a Ramsari Egyezmény nemzetközi védelme is biztosítja. Az egyre erősödő 

másodlagos szukcesszió következtében a nádasok térhódítása, a meder feltöltődése, 

valamint a talajvízszint csökkenése tette szükségessé a 2011-ben végrehajtott kiterjedt 

élőhely-rekonstrukciós munkálatokat (nádaratás, mederkotrás, vízszabályozás). Az északi 

részen szabályozott vízjárást alakítottak ki, míg a déli részén meghagyták a természetes 

vízjárást. Mintavételi pontjaink a rekonstrukcióval érintett és nem érintett részekről is 

származnak.  



b) Apaj puszta 

Apaj mellett a Felső-Kiskunsági puszta területén számos II. világháborús bombatölcsér 

található, melyek szikes vízzel telítődtek. Méretük, mélységük, vezetőképességük és 

hidroperiódusuk igen változó. A feltöltődés különböző stádiumaiban találhatók, melyek 

növényzeti borítottsága eltérő. A Kárpát-medencei szikes tavak kis térskálán előforduló apró 

modellrendszereinek tekinthetők, mely kiváló lehetőséget nyújt a szikes vízi közösségek 

szerveződésének vizsgálatára. 

c) Dunántúli tavak 

Mintavételi pontjaink szinte az egész Dunántúl területét lefedik. Származásukat tekintve igen 

sokrétűek ezek a tavak, pl. kavics bányató, halastó, horgásztó, víztározó, holtág. 

Anyag és módszer 

Mintavételeinket az ócsai tőzeglápon 2010 óta rendszeresen, évi két alkalommal végeztük. 2013 

tavaszán, a Dunántúlon több mint 50 állóvízből vettünk mintát. az Apaj pusztai bombatölcsérek 

mintavételére idén, 2014-ben került sor, mintegy 51 tölcsérből. 

Számos környezeti változót mértünk, ezek a következők: elektromos vezetőképesség, pH, oldott 

oxigén, zavarosság, klorofill-a, nitrát, ammónium, összes foszfor, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, CO3

2-, Cl-ion 

tartalmat. 

Az egyes mintavételi helyekről ötszörös ismétlésben kb. 10 cm hosszú, zöld nád szárat gyűjtöttünk 

be, majd a laboratóriumban roncsolást követően tartós preparátumot készítettünk belőle. Olympus 

IX70 típusú fordított fénymikroszkóppal, standard protokoll szerint (MSZ EN 13946, 2003) 400 valvát 

meghatározva vizsgáltuk. A kovaalga indexeket OMNIDIA 5.3 programmal számoltuk. 

Eredmények 

a) Ócsa 

Eddigi vizsgálatok során mintegy 143 kovaalga fajt sikerült kimutatni. A fajok többsége 

kozmopolita, szennyezést tűrő, de találhatunk néhány természetvédelmi szempontból is 

figyelemre méltó, ritka előfordulású fajt, mint az Achnanthes exilis Kütz., az Aulacoseira 

italica (Ehr.) Sim., a Halamphora normanii (Rabh.) Levkov, a Gomphonema vibrio Ehr., a 

Nitzschia radicula Hust., a Pinnularia cleveiformis Krammer var. cleveiformis. Klaszter analízist 

végezve jól szétválnak a beavatkozás előttiről és utániról szármató minták, de az IBD index, 

fajszám és diverzitás is különbséget mutat a két állapot között, csökkenés volt megfigyelhető.  

Összességében elmondható, hogy az elvégzett munkálatok többletterhelést jelentettek az 

élővilág számára, bár a láp puffer kapacitásának köszönhetően lassan visszaáll az eredeti 

állapot. 

b) Apaj puszta 

Ezekről a vizekről kémiai vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy viszonylag nagy vezető 

képességgel (1000 mikroS fölötti) rendelkeznek, illetve alkalikusnak tekinthetők. 

Zavarosságuk igen alacsony, bár kiugró értékeket is találhatunk közöttük. 

c) Dunántúli tavak 

Az Apaji bombatölcsérekkel ellentétben ezek egészen más jellegűek. vezető képességük 

alacsonyabb (1000 mikroS alatti), zavarosságuk elhanyagolható, viszont trofitásuk magasabb. 



További tervek 

 A Dunántúlról és Apajról gyűjtött mintegy 120 minta feldolgozása, publikálása. 

 A tőzeglápon végzett vizsgálatok folytatása, az eredmények publikálása. 

 A minősítő metrikák kidolgozása. 
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