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2022. október 5.
szerda

10:15 Regisztráció

11:00 Megnyitó
Plenáris előadás

szekcióelnök: Boros Emil

11:15 Magyari Enikő   Katalin,Pál� Ivett, Pósfai Mihály, Buczkó Krisztina, Demény Attila, Czuppon György, 
Szabó Zoltán, Korponai János, Szalai Zoltán, Veres Dániel, Arnaud, Fabien, Falus György, Bihari Árpád
A múlt megértése segíti a jelen kezelési terveinek megalkotását: holocén 
vízminőség, vízszint és felszínborítás változások a Balatonban

11:45 Vörös Lajos, Látrányi-Lovász Zsó�a, Tóth György István, Somogyi Boglárka
A Balaton kemizmusának hosszú távú változása (1927-2022)

12:00 Takács Péter, Bánó Bálint, Maász Gábor, Zrínyi Zita
Gyógyszerhatóanyagok a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerben

Ebéd

Előadások 
szekcióelnök: Takács Péter

13:30 Fazekas Dorottya Lilla, Antal László, Halasi-Kovács Béla, Maciej Kwiatkowski, Specziár András, Mozsár Attila
Az etetőanyaghasználat akut tápanyagforgalmi következményei

13:45 Fazekas Dorottya Lilla, Antal László, Ardó László, Halasi-Kovács Béla, Jakabné Sándor Zsuzsanna, 
Pirger Zsolt, Tóth Flórián, Vitál Zoltán, Specziár András, Mozsár Attila
Eltérő összetételű etetőanyagok hatása a halak növekedésére és 
immunitására: előzetes eredmények

14:00 Nyeste Krisztián, Somogyi Dóra, Harangi Sándor, Baranyai Edina, Simon Edina, Nagy Sándor Alex, 
Antal László
A domolykó (Squalius cephalus) bioindikátor-szerepe a fémszennyezettség 
kimutatásában a Maros és Tisza Maros-torkolathoz közeli szakaszán

14:15 Engloner Attila, Németh Kitti, Óvári Mihály
Hínárkémia - amire érdemes �gyelni

Kávészünet

Plenáris előadás 
szekcióelnök: Borics Gábor

14:45 Takács Károly
Árpád-kori vízügyi-vízgazdálkodási rendszer kutatása a Rábaközben

Előadások 
szekcióelnök: Engloner Attila

15:15 Oláh Viktor, Mikóné Hamvas Márta, Mészáros Ilona
Békalencse gyűjtemények felhasználása a növénybiológiai kutatásokban 

Előadások
szekcióelnök: Teszárné Nagy Mariann



16:00

Máthé István, Korponai János, Zsigmond Andreea-Rebeka, Somogyi Boglárka, Felföldi Tamás, Vörös 
Lajos
A tro�kus kaszkád szerepe a Szent Anna-tó eutro�zálódásában

Kávészünet

Előadások
szekcióelnök: Vörös Lajos

15:30 Csépes Eduárd, Teszárné Nagy Mariann, Rózsavári Anikó, Fózer Melinda, Kókai Zsuzsanna, B-Béres 
Viktória
A Tisza-tó növényállományainak szerepe az árvaszúnyog lárva és a 
bevonatalkotó kovaalga közösségek biológiai sokféleségének 
megőrzésében

16:15

Baranyai Olga, Méhes Nikoletta, Lovász Zsó�a
Dombvidéki sekély víztározók vízminőségi vizsgálatai

16:30

Abonyi András, Chen Xiao Yi, Dobosy Péter, Fehér Dóra, Hidas András, Kiss Anita, Pálffy Károly, 
Szekeres József, Felföldi Tamás
A Duna planktonközösségének hosszú távú ökológiai monitoringja

Kávészünet

Kiselőadások
szekcióelnök: Nyeste Krisztián

17:10

16:45  Könyvbemutató
Máthé István, Vörös Lajos  

A gyorsan változó Szent Anna-tó

Barnáné Szabó Zsuzsanna, Irfan Muhammad, Mészáros Ilona, Oláh Viktor
A nehézfémekkel szembeni toleranciát befolyásoló tényezők vizsgálata 
bojtos békalencsénél (Spirodela polyrhiza)

Miklós Máté, Laczkó Levente, Sramkó Gábor, Barta Zoltán, Tökölyi Jácint
Egy magyarországi Hydra oligactis populáció szaporodási viselkedésének és 
genetikai szerkezetének leírása egy két éves periódus alatt

Lukács Áron, Szabó Sándor, T-Krasznai Enikő, Nemes-Kókai Zsuzsanna, Belovics-Görgényi Judit, 
Borics Gábor
A meta�tikus élettáj �zikai komplexitásának hatása az élőhely stabilitására 
és az algaközösség diverzitására

Irfan Muhammad, Barnáné Szabó Zsuzsanna, Mészáros Ilona, Oláh Viktor
Effect of different light regimes on growth and photosynthetic efficiency of 
some common duckweed species

Kiss Stefánia, Kókai Zsuzsanna, Lukács Áron, T-Krasznai Enikő, B-Béres Viktória 
Kisléptékű habitat-variabilitás közösségformáló szerepe kiszáradó 
kisvízfolyásokban

Becz Álmos
Kevéssé ismert elterjedésű bevonatlakó Metazoák a Ráckevei (Soroksári) 
Duna-ágból

17:20

17:30

17:40

17:50

18:00



Gálavacsora19:15

Szekeres József, Csányi Béla, Juhász Péter, Podani János
Folyami kagylók (Unionidae) vizsgálata a magyar Duna-szakaszon és 
mellékvizein

Márton Kamilla, Shamae Ria Rose Delima, Marycruz Karina Corrales Travez, Riba Milán, Vasas Gábor, 
Bácsi István
Cianotoxinok lehetséges aplanospóra-képzést gátló hatása a Haematococcus 
pluvialis zöldalga esetében

Hárságyi Dorottya, Móra Arnold, Csabai Zoltán
Kiszáradást jelző tegzesek: van különbség génusz és faj szinten?

Drenovácz Martin, Boda Pál, Csabai Zoltán
A Graphoderus bilineatus közösségi jelentőségű vízibogárfaj európai 
előfordulási jellemzői és az ezt befolyásoló környezeti tényezők azonosítása

18:10

18:20

18:30

18:40



2022. október 6.
csütörtök

Előadások
szekcióelnök: Csabai Zoltán

9:15 Vitál Zoltán, Halasi-Kovács Béla, Mozsár Attila
Hogyan használjuk a közösségi médiát kutatási adatok gyűjtésére? 
Horgászok bevonásával készült vizsgálat tapasztalatai

9:30 Pernecker Bálint, Csabai Zoltán
Mobillal az eltűnő víz nyomában – a DRYRivERS citizen science alkalmazás 
első évének tapasztalatai

9:45 B-Béres Viktória, Lukács Áron, Bácsi István, T-Krasznai Enikő, Stenger-Kovács Csilla, Lengyel Edina, Kiss 
Stefánia, Király  Gabriella, Kókai Zsuzsanna
A kiszáradás hatása a bevonatalkotó kovaalga közösségek szerkezetére és 
diverzitására

10:15 Lengyel Edina, Stenger-Kovács Csilla, Boros Gergely, Novák Zoltán, Al-Imari Tiba Jassam Kaison, Bernát 
Gábor
A klímaváltozás bentikus algaközösségre való hatásának előrejelzése

10:30 Fekete Judit, Dinis Marco, Padisák Judit, Boda Pál, Mizsei Edvárd, Várbíró Gábor
Két hegyiszitakötő faj (Odonata: Cordulegasteridae) előfordulásának 
modellezése a klímaváltozás tükrében

10:45 B-Béres Viktória  Borics Gábor Lukács Áron, Kiss Stefánia, T-Krasznai Enikő, Kókai Zsuzsanna , , 
Kovaalga jellegek szerepe a kiszáradáshoz való adaptációban

Kávészünet

Előadások
szekcióelnök: Abonyi András

Plenáris előadás
szekcióelnök: Boros Emil

11:30 Pellinger Attila
Vizes élőhelyek rekonstrukciójával a klímaváltozás kihívásai ellen

Előadások
szekcióelnök: B-Béres Viktória

13:30  Stenger-Kovács Csilla,B-Béres Viktória 
Kovaalga guildek: elmélettől az alkalmazásig

11:00 Lerf  Verona, Borics Gábor, Lukács Áron, Tóthmérész Béla, T-Krasznai Enikő
Planktonalgák morfológiai sajátságainak ökológiai és evolúciós jelentősége

Kávészünet

„Közös fotó” készítése
Ebéd

13:45 Somogyi Boglárka, Tapolczai Kálmán, Kovács W. Attila, Vörös Lajos 
Élet a homokos fövenyen

14:00 Figler Aida, Lőrinc Alexandra, Bereczki Blanka, Bácsi István 
A szalinitás hatása az édesvízi algák cisztaképzésére a Haematococcus 
pluvialis modell-organizmus példáján keresztül



Szponzor előadás
szekcióelnök: Boda Pál

14:15 Széles Gábor
Innovatív alga és vízkémiai mérési lehetőségek terepen és laboratóriumban

Kávészünet

14:45

Kiselőadások
szekcióelnök: Somogyi Boglárka

Szloboda Anita, Boóz Bernadett, Hárságyi Dorottya, Kovács Zsolt, Móra Arnold, Csabai Zoltán
Az EPT fauna mely tagjai képesek alkalmazkodni a patakok kiszáradásához?

Békési Csaba, Bozóki Tamás, Szeles Júlia, B-Béres Viktória, Nagy Sándor Alex, Boda Pál
Alföldi kiszáradó kisvízfolyások makroszkopikus vízi gerinctelen 
közösségeinek vizsgálata: faunisztikai eredmények

Boóz Bernadett, Móra Arnold, Csabai Zoltán
Jellemezhető-e a kétszárnyú együttesek térbeli szerveződése az 
árvaszúnyogok mennyiségi viszonyainak ismerete alapján?

Csabai Zoltán, Bartalovics Bea, Berta J. Balázs, Boóz Bernadett, Hárságyi Dorottya, Khouloud 
Sebteoui, Kovács Zsolt, Pap Zsuzsanna, Pernecker Bálint, Szloboda Anita, Móra Arnold
Mennyi az annyi? Avagy mit árulnak el hat európai vízgyűjtő mennyiségi 
makrogerinctelen mintái?

Berta Balázs, Pernecker Bálint, Móra Arnold, Csabai Zoltán
Bolharák fajok koegzisztánciális előfordulási mintázata állandó és időszakos 
vízfolyásokban

Péntek Balázs, Zsilák Borbála, Gál Blanka
A folyami bödöncsiga (Theodoxus �uviatilis Linnaeus, 1758) elterjedése a 
Balaton parti zónájában

Kis Patrik, Szloboda Anita, Pernecker Bálint, Csabai Zoltán
Kisvízfolyások kiszáradásának hatása vízi makrogerinctelenek morfometriai 
paramétereire

Jakab Jázmin, Böjthe Andrea, Soltész Andor, Gyulai István
Paleolimnológiai módszerek alkalmazásának korlátai sekély állóvizek 
esetében

Kávészünet

Bartalovics Bea, Simon Anna Boglárka, Boóz Bernadett, Boda Pál, Bozóki Tamás, Csabai Zoltán, 
Móra Arnold
Árvaszúnyog-együttesek funkcionális csoportjai időszakos és állandó 
kisvízfolyásokban

14:55

15:05

15:15

15:25

15:35

15:45

16:00

16:30



Magyar Hidrológiai Társaság kerekasztal beszélgetés18:00 

19:15 Baráti találkozó

Bácsi István, Márton Kamilla, Yehya Adel Allawand, Riba Milán, Vasas Gábor
Szélsőséges tápanyag-hiány tolerancia két Dunaliella salina izolátum 
esetében

Tapolczai Kálmán, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos
A kikötők, mint mesterséges élőhelyek hatása a bevonatlakó 
algaközösségekre

Szanyi Kálmán, Nagy Antal, Szanyi Szabolcs
A Beregi-sík kárpátaljai részének (Nyugat-Ukrajna) csípőszúnyogfaunája 
(Culicidae)

Szolnoki Anna, Erős Tibor, Preiszner Bálint
Ragadozás vagy dögevés? A fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) 
táplálkozásának kísérletes vizsgálata

16:40 

16:50 

17:00 

17:10 

„ ” - SzavazásLegtartalmasabb kiselőadás



Előadások
szekcióelnök: Borza Péter

2022. október 7.
péntek

9:00 Preiszner Bálint, Karcza Zsolt, Kovács Gyula, Szinai Péter
Balatoni kárókatonák nyomkövetése GPS jeladókkal

9:15 Eszter Megyeri, Juha Tiainen, László Antal, Kimmo Kahilainen
Aquatic and terrestrial coupling in a boreal landscape: How beaver (Castor 
canadensis) presence supports a small passerine bird – The European pied 
�ycatcher (Ficedula hypoleuca)

9:30 Ficsór Márk, Csabai Zoltán
Hydropsyche in the multiverse of rivers – a multi-scale, multi-model 
ensemble approach to explain the longitudinal distribution of larval net-
spinning caddis�y species-groups

9:45 Szivák Ildikó, Móra Arnold, Csabai Zoltán
A növekvő térlépték hatása vízirovar-fajegyüttesek előfordulási-gyakorisági 
eloszlására

Kávészünet

Előadások
szekcióelnök: Szivák Ildikó

10:15 Korponai János, Forró László, Selmeczy Géza, Vadkerti Edit, Padisák Judit
Sinodiaptomus sarsi (Rylov, 1923) (Copepoda, Calanoida) megjelenése és 
elterjedése Magyarországon

10:30 Borza Péter, Duleba Mónika, Egri Ádám
A hasadtlábú rákok (Crustacea: Mysida) szűrési mechanizmusa

10:45 Szeles Júlia, Bozóki Tamás, Ficsór Márk, B- Béres Viktória, Nagy Sándor Alex, Drenovácz Martin, 
Békési Csaba, Várbíró Gábor
Kiszáradás, mint környezeti szűrő szerepe a síkvidéki vízterek
makroszkopikus gerinctelenenk trait alapú közösségszerkezetére

11:00 Csabai Zoltán, Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana, Boda Pál, Čiampor, Fedor
„Nem jó, de nem is tragikus” – a DNS-vonalkód referenciaállományok valós 
állapota két vízi gerinctelen élőlénycsoportban, páneurópai szinten

„ ” - SzavazásA legjobb �atal előadó

Zárórendezvény

Ebéd

11:30
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Kivonatok
Plenáris előadások
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A múlt megértése segíti a jelen kezelési terveinek megalkotását: 
holocén vízminőség, vízszint és felszínborítás változások a 
Balatonban

1,2  2 3 4,5 6Magyari Enikő Katalin , Pál� Ivett , Pósfai Mihály , Buczkó Krisztina , Demény Attila , Czuppon 
6 2 7 2 8 9György , Szabó Zoltán. , Korponai János , Szalai Zoltán , Veres Dániel , Arnaud, Fabien , Falus 
10 11György , Bihari Árpád

1 ELKH-MTM-ELTE Research Group for Palaeontology, Budapest, Hungary
2 ELTE, Budapest, Hungary
3 University of Pannonia, Veszprém, Hungary
4 Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary
5 Centre for Ecological Research, Budapest, Hungary
6 Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Budapest, Hungary
7 University of Public Service, Baja, Hungary
8 Romanian Academy, Institute of Speleology, Cluj-Napoca, Romania
9 EDYUTEM, CNRS, Université Savoie Mont Blanc, France
10 MBFSZ, 1143 Budapest, Hungary
11 ELKH ATOMKI, Debrecen, Hungary

A Balaton holocén üledéke 80%-ot meghaladó biogén karbonát tartalommal 
rendelkezik. Felső szabályozási szintjét az elmúlt években jelentkező nyári 
szárazság és magas hőmérsékletek miatt 2016 óta tovább emelték, melyet 
összefüggésbe hoznak a tó nyugati medencéjében tapasztalt cianobaktéium és 
páncélos ostoros algavirágzásokkal. Ez ráirányította a �gyelmet a tó 
foszforanyagcseréjében bekövetkezett változásokra, a tartósan magas vízszint 
anoxikus foszforvisszáramlást indikáló szerepére, mely belső eutro�zálódáshoz 
vezet. A vízügyi hatóságok egy lehetséges megoldásként a kotrást jelölték meg. 
Ahhoz, hogy megértsük vajon a meder kotrása megoldaná-e tó jelenlegi 
problémáit, a tó történetének ismerete fontos támpontokat adhat. Jelen 
kutatásban azt vizsgáltuk egy hosszú, a teljes holocént lefedő, és egy rövid (~ 500 
év) üledék furat elemzésével, hogy a tó vízszintjében korábban bekövetkező 
változások milyen tro�tás változásokat vontak maguk után a holocén teljes 
egészében, milyen az üledék foszfortartalma, valamint, hogy a biogén karbonát 
kiválás során mikor léptek fel Mg beépülési csúcsok, melyek fokozott nyári 
párolgásra és ezzel együtt alacsony nyári vízállásokra utalnak. Az üledéken 
TOC, TN, mikro-XRF, TEM, XRD, ICP, kloro�ll tartalom vizsgálatokat 
végeztünk, és vizsgáltuk a biológiai maradványok közül az árvaszúnyog 

210 137lárvákat, kovamoszatokat és polleneket. A kormeghatározáshoz Pb és Cs 
14méréseket valamint AMS C méréseket végeztünk, melyek alapján a balatoni 

üledék kor-mélység modellezése kellő pontossággal elvégezhető volt. 
Eredményeink alapján a holocénben kétszer alakult ki kritikusan alacsony nyári 
vízszint a tóban, mindkettő köthető 1-1 gyors klímaváltozási eseményhez: 

okt. 5
11:15
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5300-5000 és 8200-8000 évek közt. Mindkét időszak fokozott erdőégéssel 
párosult. Az elmúlt 500 évben drasztikus erdőborítás csökkenés jellemezte a tó 
vízgyűjtőjét. A Balaton mind az árvaszúnyog fauna, diatóma �óra, mind a 
biogén karbonát, mind a TOC vizsgálatok alapján kr. e. 2800 évtől egészen az 
1700-as évek elejéig mezotróf mély vízzel rendelkezett, erőteljes biogén 
karbonát kiválással, melyet a biogén karbonát kiválás hirtelen csökkenése és a 
szerves produktivitás növekedése követett 1700-1750 közt, ez egyidejű a tó 
vízszintjének csökkenésével. Az elmúlt 500 évben bekövetkezett árvaszúnyog 
fauna változások alapján azt mondhatjuk, hogy a tó eredeti faunája az 1930-as 
évektől induló erőteljes eutro�záció és a haltelepítéseket követő halpredáció 
miatt mára teljesen átalakult, több a tóra jellemző faj eltűnt vagy állománya 
jelentősen visszaszorult. A központi Szemesi-medencében a ragadozó 
Procladius nemzetség vált uralkodóvá, ami egy diverz mezotróf vízre utaló 
faunát váltott. Adataink továbbá arra utalnak, hogy az üledék foszfortartalma 
stabilan magas volt a holocénben, ami a kotrás tro�tás csökkentő hatását 
megkérdőjelezi.
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Vizes élőhelyek rekonstrukciójával a klímaváltozás kihívásai ellen

1Pellinger Attila

1Fertő-Hanság Nemzeti Park, Természetmegőrzési Osztály, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

A mögöttünk hagyott két évszázad vízgazdálkodását a Kárpát-medence jelentős 
részét kitöltő vízjárta területek egyre hatékonyabb lecsapolásása és az árvizek 
elleni védekezés határozta meg. A közelmúlt évtizedeiben azonban már 
határozottan megmutatkoztak annak jelei, hogy a nagyléptékű műszaki 
beavatkozásoknak nem kívánt, ugyanakkor sokáig elbagatellizált követ-
kezményei is vannak. Napjainkra a klímakutatók által régóta előre jelzett 
felmelegedés és az ezzel járó szárazodás már a laikusok számára sem hagyható 
�gyelmen kívül, minden embertársunk mindennapjainak is részévé vált.
A vizes élőhelyek kiterjedésének a vízhez kötődő életközösségek és fajaik 
kritikus visszaszorulására az ökológusok és a természetvédelmi szakemberek 
már régen fel�gyeltek. A jogszabályi alapok megteremtésével lehetővé vált a 
területi és faji védelem, azonban ez nem tudta megállítani a természetes 
környezet nagy léptékű pusztulását. Időközben az aktív védelem eszköztárában 
azonban megjelent az élőhelyek rehabilitációja, amely a folyamatos deffenzíva 
után lehetővé tette a vízi életközösségek kiterjedésének növelését és egyes fajok 
állományainak megerősödését is.
A szárazodás hatásainak mérséklésére jóformán nincs más eszközünk, mint 
szakítani a vizeink gyors elvezetésének doktrinájával. A vizek megtartásának 
lehetőségeit kirajzolják az egykori vizes területek amelyek körültekintő 
rekonstrukciójával a lakosság és a gazdálkodás vízigénye is biztonságosabban 
kielégíthetővé válna hosszabb távra a természeti állapot jelentős javítása mellett. 
A már megvalósított vizes élőhely-rehabilitációk tapasztalatait felhasználva kell 
kidolgozni az elfolyó vizek egy részének visszatartását lehetővé tevő megol-
dásokat.

okt. 6
11:30
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Árpád-kori vízügyi-vízgazdálkodási rendszer kutatása a Rábaközben

Takács Károly

A Rábaköz és a Hanság területén végzett régészeti és történeti kutatásunk során 
elpusztult csatornarendszerek maradványaira bukkantunk. Összetett 
szerkezetű csatornákból álló sűrű hálózatokat és hozzájuk kapcsolódó 
halastavak - tulajdonképpen víztározók – láncolatát térképeztük és részben 
tártuk fel (eddig közel száz kutatóárkot ástunk ki és több helyről vettünk 
fúrásmintát). Az elpusztult vízügyi létesítmények az okleveles adatok, valamint 
a régészeti és természettudományos vizsgálatok alapján Árpád-kori eredetűek, 
és a kutatások során lehetővé vált működésük rekonstruálása is. 
Az Árpád-kori vízügyi rendszer gerincét kettős működésű csatornák képezték, 
melyek két oldalárokkal ellátott, ún. hármas szerkezetű csatornák voltak. Az 
objektumok középső medrét kétoldalt töltések zárták közre, ezáltal  a környező 
felszíneknél magasabb szinten is képes volt vizet szállítani, méghozzá sok 
esetben két irányban is. A kétirányú vízvezetést az tette lehetővé, hogy a 
töltésezett medrek fenekét közel vízszintesre képezték ki. A hármas szerkezetű 
csatornák nem csupán az emelkedő víz szállítására, továbbítására voltak 
alkalmasak, hanem víztelenítésre, lecsapolásra is. 
A Rábaköz területét sűrűn behálózó vízszállító csatornák segítségével a Rába és 
a Rábca vizét magas vízálláskor a mélyterületek bármely részére el lehetett 
juttatni és a megfelelő területrészeken ki tudták árasztani. Feltételezhető, hogy 
áradások idején ezekben a medrekben folyamatosan áramlott a víz, és 
folyamatos volt a mélyterületek feltöltése, árasztása is. Azok a területeket, ahova 
a vizet kiengedték részben halastóként, részben rétekként, legelőkként 
hasznosították. A vizsgált térségben közel száz Árpád-kori halastó helyét 
sikerült azonosítani, melyek közül többet egykorú oklevelek is említenek. 
(Innen a Rábaköz keleti részének Tóköz elnevezése!)  
A fő artériákhoz nagy tömegben kapcsolódnak egyszerűbb felépítésű ún. kettős 
szerkezetű csatornák, melyek a Rábaköz mélyterületein helyenként rendkívül 
sűrű hálózatokat képeztek. A két párhuzamos mederből és a medrek közé hányt 
töltésből álló csatornák eltérő nagyságú, általában téglalap vagy keskeny sáv 
alakú területeket kerítettek. A kettős szerkezetű csatornák funkciója a hármasok 
középső medréből kapott víz szétterítése, lecsapoláskor pedig ugyanide (a 
töltésezett medrekbe) való visszajuttatása volt. 
Az Árpád-kori csatornahálózat sűrűségét jól mutatja, hogy az intenzívebben 
kutatott területeken nem ritkán tízszer-húszszor annyi csatorna került elő a föld 
alól, mint amennyi ma ugyanott működik. Általános tapasztalatunk egyébként, 
hogy a 19-20. századi - többnyire csak belvízlevezetésre szolgáló - csatornákat a 
még viszonylag épen fennmaradt Árpád-kori medrekbe ásták bele.

okt. 5
14:45
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Innovatív alga és vízkémiai mérési lehetőségek terepen és 
laboratóriumban

1Széles Gábor

1Velinor Kft, 1161 Budapest Kossuth Lajos u. 29

A klasszikus kloro�ll, algakoncentráció és vízkémiai mérések a legtöbb esetben 
komoly szakértelmet és felszereltséget igényelnek. Az előadásban ismertetjük a 
legújabb műszerfejlesztések eredményeként létrejött új, innovatív mérési 
eljárásokat, melyek lehetővé teszik a kloro�ll, számos algaosztály és tápanyag 
koncentrációk precíz, gyors, egyszerű meghatározását akár terepi körülmények 
között is. A mérési eljárások és műszerek széleskörű minőségbiztosítási lehető-
ségeket nyújtanak, több paraméter esetében szabványosak, ill. egyszerűen 
validálhatók, azaz akár akkreditált laboratóriumokban is előnyös lehet a 
használatuk.

okt. 6
14:15
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Abonyi András�, Chen Xiao Yi�, Dobosy Péter�, Fehér Dóra�, Hidas András�, Kiss Anita�, Pálffy Károly�, 
Szekeres József�, Felföldi Tamás�

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

A hazai kutatástámogató ökológiai monitoringok nem térnek ki egyetlen hazai 
vízfolyás szisztematikus vizsgálatára sem. A Duna esetében a hosszú távú 
adatsorok vagy időben hiányosak, vagy a paraméterek sora nem kellően 
integratívak ahhoz, hogy azokból ökoszisztéma-működésre vonatkozó 
elemzéseket lehessen végezni. A Duna magyarországi szakaszán ugyanakkor a 
lebegő és rögzült életformájú algák hosszú távú, trendszintű változásai már 
kimutathatók. A változások megértéséhez és nyomon követéséhez folyamatos 
és modern monitoring szükséges. A Riverine közcélú monitoring program 
2022-ben egy gödi mintavételi ponttal bővült, ahol heti mintavétel segíti a teljes 
planktonközösség biológiai sokféleségének, valamint a sokféleség 
ökoszisztéma-működésben betöltött szerepének nyomon követését. Az 
összefüggés megértéséhez a kutatók többek között a dunai plankton trofikus 
szintjei közötti tápanyag-hasznosítás hatékonyságát követik klasszikus és 
újgenerációs módszerekkel.

A Duna planktonközösségének hosszú távú ökológiai monitoringja okt. 5
16:30
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Dombvidéki sekély víztározók vízminőségi vizsgálatai

1 2 3Baranyai Olga , Méhes Nikoletta , Lovász Zsó�a

1  Nyugat-dunántúli  Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
2  Nyugat-dunántúli  Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi Laboratórium, 8360 Keszthely, Csík F. sétány 4.
3 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Kis-Balaton Üzemmérnökség – Fenntartási Üzem, 8369 

Keszthely – Fenékpuszta, VIZIG telep 1.

A Nyugat-Dunántúl vízfolyásokban gazdag, de állóvizekben szegény terület. A 
vízvisszatartási célú beruházásokat ezért rendre úgy tervezik, hogy kisebb-
nagyobb állandó vizű tó is kialakításra kerüljön, jellemzően az anyagnyerő-
helyek területén.
Működési területünkön a sekély vizű tározók azonban többször, főképp a nyári 
meleg időszakokban kedvezőtlen algásodási folyamatokat, vagy óriási hínár-
produkciót mutattak, amely eseményeket követően elkezdtük vizsgálni a 
tározók vizét.
Az Abért-tavak (Lukácsházi-tározó) a Gyöngyös-patakon, Lukácsháza felett 
kerültek kialakításra 2010-ben, a Dozmati-víztározó pedig 2019-ben az Arany-
patakon. A két tározó vízminőségét 2020 óta havonta vizsgáltuk a vegetációs 
időszakban. Júniustól szeptemberig az Abért-tavakban jelentős algavirágzást 
tapasztaltunk, míg a Dozmati-tározóban egyáltalán nem �gyeltünk meg 
számottevő algásodási folyamatokat.

okt. 5
16:15
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A kiszáradás hatása a bevonatalkotó kovaalga közösségek 
szerkezetére és diverzitására

1 1 2 1 3,4B-Béres Viktória , Lukács Áron , Bácsi István , T-Krasznai Enikő , Stenger-Kovács Csilla , Lengyel 
3,4 1 1 1Edina , Kiss Stefánia , Király  Gabriella , Kókai Zsuzsanna  

1  ÖK, VÖI, Tisza-kutató Osztály, Funkcionális Algológiai Kutatócsoport, H-4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2  Debreceni Egyetem, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
3 Pannon Egyetem, Természettudományi Központ, Limnológia Kutatócsoport, H-8200 Veszprém 

Egyetem utca 10.
4  ELKH-PE Limnoökológia Kutatócsoport, H-8200 Veszprém Egyetem utca 10.

A klímaváltozás következtében a Kárpát-medencében a kisvízfolyások vízjárása 
drasztikusan megváltozott: az eddig állandó vízellátottságú vizek kiszáradóvá 
váltak. Annak ellenére, hogy a bentikus kovaalgák meghatározó szerepet 
töltenek be ezen vizek anyagforgalmában, még nagyon kevés információ van 
arra vonatkozóan, a Kárpát-medencében hogyan befolyásolja a kiszáradás a 
kovaalga közösségek szerkezetét és a diverzitását. Munkánk célja ezen 
kapcsolatok feltárása volt, taxonómiai-, és jelleg-alapú vizsgálatokkal. Eredmé-
nyeink egyértelműen rávilágítottak arra, hogy bár a taxonómiai elkülönülés 
már megkezdődött a különböző vízjárású vízfolyásokban, és a kiszáradást 
indikáló jellegek is de�niálhatók, azonban jelenleg még funkcióvesztés nem 
történt. Az elkövetkező évtizedekben várható aszályos időszakok intenzitá-
sának további fokozódása azonban már felboríthatja ezt a törékeny egyensúlyt.

okt. 6
9:45
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Kovaalga jellegek szerepe a kiszáradáshoz való adaptációban

1 1 1 1 1 1B-Béres Viktória , Borics Gábor , Lukács Áron , Kiss Stefánia , T-Krasznai Enikő , Kókai Zsuzsanna  

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

A XXI. század legnagyobb ökológia, társadalmi és gazdasági kihívása a globális 
klímaváltozás, mely éghajlati övtől és ökorégiótól függetlenül a vízi 
ökoszisztémákra is nagy nyomást gyakorol. Az ismeretek bővülésével a 
bevonatalkotó kovaalgák ökoszisztéma szolgáltatásokban betöltött szerepe a 
kiszáradó kisvízfolyások esetében egyre inkább felértékelődik. Azt, hogy a 
szárazodás egyes fázisaiban milyen fajok vannak/lehetnek jelen, attól függ, 
rendelkeznek-e azokkal a tulajdonságokkal (traitekkel), melyek lehetővé teszik 
az adott környezethez való alkalmazkodást. Míg egyes jellegek, ill. jelleg-
kombinációk a szárazodás folyamata során meg�gyelhető csökkenő víz-
sebesség és ionkoncentrálódás esetében előnyösek, addig mások a 
hosszabb/rövidebb kiszáradáshoz való adaptációt teszik lehetővé, megint más 
jellegek pedig a víz visszatértekor gyakran fellépő intenzív �zikai zavaráshoz 
való alkalmazkodást segítik. Felismerve ezen jellegek szerepét a közösség-
szerkezeti változásokban napjainkban a kovaalga traitek a kiszáradó kisvíz-
folyások ökológiai állapotának felmérését célzó munkák alapját képezik, ezáltal 
pedig szerepük ezen kisvizek védelmében, restaurációjában egyre inkább 
felértékelődik. 

okt. 6
10:45
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A �toplankton morfológiai diverzitása

1 1 1 2 1Lerf Verona, Borics Gábor, Lukács Áron, Tóthmérész Béla, T-Krasznai Enikő

1 Ökológiai Kutatóközpont, VÖI, TKO, 4026 Debrecen, Bem tér18/c
2 MTA-TKI Biodiverzitás és Ökoszisztéma szolgáltatás Kutatócsoport, 4032 Debrecen Egyetem tér 1

A planktonikus mikroalgák páratlan morfológiai változatossággal bírnak. 
Alakjukat és méretüket alapvetően a víz, mint viszkózus közeg, a gravitáció, a 
tápanyagokhoz és fényhez való hozzáférés módja, valamint a sejtstruktúrában 
meglévő evolúciós lehetőségek szabják meg. A 3-dimenziós objektumok alaki 
komplexitását különböző matematikai eljárásokkal de�niált morfológiai 
terekben elfoglalt pozíciójuk szerint igyekeznek jellemezni. Mivel a 
�toplankton esetén a térfogat és a felület a túlélést alapvetően befolyásoló 
jellemzők, ezek segítségével olyan morfológiai tér képezhető, melyben az alakok 
pozíciója valós evolúciós és ökológiai sajátságra utal. Mivel bármely térbeli 
objektum térfogata és felülete felírható az alábbi formulákkal (V = Cv×L3, S = 
Cs×L2; ahol V: térfogat Cv: térfogat konstans, L: az objektum adott testátlója 
(jelen esetben a leghosszabb), S: felület, Cs: felületkonstans), L=1 esetén a Cs és 
Cv értékek ortogonális koordinátarendszert alkotva kijelölnek egy olyan 
morfológiai teret, melyben minden egyes alakot egy pont jellemez.
A kutatásunk célja az volt, hogy jellemezzük az édesvízi �toplankton főbb 
csoportjainak morfológiai diverzitását, és választ adjunk arra a kérdésre, hogy a 
morfológiai diverzitás milyen mértékben függ a �logenetikai helyzettől. 
Rajzolóprogrammal elkészítettük a főbb algacsoportok jellemző alakjainak 
valósághű háromdimenziós modelljeit (hálóobjektumait), kiszámoltuk azok 
pontos felületét és térfogatát, majd ezek ismeretében az alakokhoz tartozó Cv és 
Cs értékeket. Ezeket a Cs; Cv tengelyek által de�niált morfológiai térben 
elhelyezve olyan poligonokat kapunk melyek területe arányos a csoport morfo-
lógiai diverzitásával. Ezek alapján megállapítottuk, hogy a Cyanobacteria, 
Chrysophyceae, Chlorophyceae és Xanthophyceae csoportok rendelkeznek a 
legnagyobb morfológiai diverzitással. Az  eredményeink azt is egyértelműen 
igazolták, hogy a morfológiai diverzitás nem függ az adott csoport korától, ill. a 
�logenetikai rokonságtól sem. Eredményeink azt is igazolják, hogy egy adott 
kihívásra az mikroalgák evolúciója funkcionálisan azonos de morfológiailag 
eltérő választ adott.

okt. 6
11:00
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A hasadtlábú rákok (Crustacea: Mysida) szűrési mechanizmusa

1 1 1Borza Péter , Duleba Mónika , Egri Ádám

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

A hasadtlábú rákok szűrési mechanizmusa a téma kutatásának közel száz éves 
múltja ellenére sem tisztázott, aminek fő oka az élő, táplálkozó állatok 
meg�gyelésének nehézségében rejlik. A jelen vizsgálat keretében mikroszkópi 
videofelvételeket készítettünk a közönséges hasadtlábúrákról (Limnomysis 
benedeni Czerniavsky, 1882), mely a függőleges felületekhez való vonzódása 
révén megfelelő alanynak bizonyult a hasi oldalon található szervek 
meg�gyeléséhez. A videofelvételek alapján megállapítható volt, hogy a szűrési 
áramlatokat a torlábak külső ágainak és a maxilláknak a mozgatása kelti, 
azonban hozzájárulhatnak még az első torláb epipoditjai és a nőstények 
esetében a költőlemezek is. A test hasi oldalán az áramlatok a fej irányába 
szállítják a táplálékszemcséket, azonban ezek széles szögből, akár a fej felől is 
megközelíthetik a maxillák közötti rést. A szűrést a maxillák proximális 
lebenyén és a második torláb belső ágának tövén található serték végzik, 
azonban míg az előbbiek általánosan jelen lehetnek a csoporton belül, az 
utóbbiak a vizsgált faj specializációjának tekinthetők. A hasadtlábú rákok 
szűrési mechanizmusának tisztázása lehetővé teszi funkcionális morfológiai 
vizsgálatok végzését (pl. a szűrőserték felületének és résméretének összehason-
lítása), melyek hozzájárulhatnak a fajok ökológiai szerepének megértéséhez.

okt. 7
10:30
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„Nem jó, de nem is tragikus” – A DNS-vonalkód referenciaállományok 
valós állapota két vízi gerinctelen élőlénycsoportban, páneurópai 
szinten

1, 2 3 4 3Csabai Zoltán , Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana , Boda Pál , Čiampor, Fedor

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék
2 Masaryk University, FS, Department of Zoology and Botany
3 Slovak Academy of Sciences, Plant Science and Biodiversity Centre, Department of Biodiversity 
and Ecology

4 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet

A fajok rutinszerű, gyors és megbízható molekuláris alapú azonosításának 
(DNA barcoding/metabarcoding) alapvető kulcsa a hibátlan DNS-vonalkód 
referenciaállományok megléte, amelyek ideális esetben az összes fajt lefedik egy 
adott élőlénycsoportban és/vagy adott területre vonatkoztatva. Sajnos ettől még 
messze vagyunk: a 'barkódolt' fajok száma még mindig nem éri el a kívánt 
szintet. Az eddigi összesítő, 'gap-analízis' tanulmányok nem igazán 
összpontosítanak az okokra, nem lépnek túl azon megállapításon, hogy több 
feltöltött kódra és erős minőségbiztosításra van szükség. Ahhoz azonban, hogy 
hatékony stratégiát dolgozhassunk ki a teljes lefedettség mielőbbi eléréséhez, 
tudnunk kell, hol vannak a hiányosságok, mekkorák azok, és miért maradnak 
fenn. Célunk az volt, hogy két modellcsoport, a vízibogarak és a vízipoloskák 
esetében feltárjuk a jelenlegi vonalkód lefedettséget, megértsük a helyzet 
kialakulásának okait, és megoldásokat kínáljunk a fejlesztésre. A szakirodalom 
és adatbázisok kimerítő részletességű áttekintése alapján összeállítottunk egy 
páneurópai fajlistát és országszintű előfordulási adatbázist, amely 1527 faj 
tartalmaz. A referencia vonalkódok lefedettségét a Barcode of Life Data System 
(BOLD) 'gap analysis' funkciójával elemeztük, két egymást követő évre 
vonatkozóan. A páneurópai fauna vonalkódos lefedettsége mindkét csoportban 
50% körüli, az országszintű lefedettségek 60-95% közöttiek, a legalacsonyabb a 
Földközi-tenger, a Balkán és Délkelet-Európa térségében. Jelentős vonalkódolá-
si tevékenység mindössze 6-8 országban zajlott, a többi esetében a lefedettség 
jelentősen függ a helyi diverzitástól, a ritka, endemikus fajok számától és 
faunájuknak az aktívan vonalkódoló országok faunájához való hasonlóságától. 
Bár két év alatt 25%-kal nőtt a vonalkódok száma, a lefedettség csak kevesebb 
mint 1%-kal emelkedett. Jelentős javulás elérése érdekében a jövőben a 
mennyiség helyett a minőségre kell koncentrálni és prioritást kell kapnia a 
gyengébben feltárt, de biológiai sokféleségben gazdag területeknek.
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A Tisza-tó növényállományainak szerepe az árvaszúnyog lárva és a 
bevonatalkotó kovaalga közösségek biológiai sokféleségének 
megőrzésében

1 1 1 1 2Csépes Eduárd , Teszárné Nagy Mariann , Rózsavári Anikó , Fózer Melinda , Kókai Zsuzsanna , B-Béres 
2Viktória

1 Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratórium, H-5000 Szolnok, Tóth Mór u. 2.
2 ÖK, VÖI, Tisza-kutató Osztály, Funkcionális Algológiai Kutatócsoport, H-4026 Debrecen, Bem tér 
18/c

A Tisza-tó elsődleges vízgazdálkodási feladata a víztározás, de jelentős 
természetvédelmi értéket is képvisel és egyben a térség fontos rekreációs 
központja. A tározóra jellemző élőhely-mozaikosság (pl. különböző típusú 
növényállományok) nagyban hozzájárul természetvédelmi jelentőségéhez. A 
vízi növények búvó és pihenőhelyként, táplálékként és aljzatként szolgálnak a 
makroszkopikus vízi gerincteleneknek és felületet biztosítanak a bentikus 
algáknak. A különböző életformatípusba (pl. szubmerz- és emerz hinarak) 
tartozó növények eltérően járulhatnak hozzá az egyes élőlényközösségek 
biodiverzitásának megőrzéséhez. Erről azonban még kevés konkrét ismerettel 
rendelkezünk, ahogy arról is, milyen interakciós kapcsolat van az egyes 
közösségek között, és az hogyan változik az eltérő élőhelyfoltokban. Munkánk 
során a sulyom és a tócsagaz árvaszúnyog lárva és bentikus kovaalga közösségé-
nek összetételét és diverzitását vizsgáltuk. Eredményeink egyértelműen 
kimutatták, hogy a két élőhelytípusban eltérő szerkezetű közösség alakul ki. A 
közösség összetételét azonban az éves hidrológiai változások jelentősen 
befolyásolják, mely szoros kapcsolatban állhat a tározó éves vízgazdálkodási 
sajátságaival.
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Hínárkémia - amire érdemes �gyelni

1 1 2Engloner Attila , Németh Kitti , Óvári Mihály

1 Ökológiai Kutatóközpont
2 Energiatudományi Kutatóközpont

A szubmerz makro�tonok kémiai összetétele számos nemzetközi kutatás 
fókuszában áll. Ezek a kozmopolita növények egyaránt nagy mennyiségben 
akkumulálhatnak nehézfémeket és nyomelemeket, és rendszeresen alkalmaz-
zák őket többek között a vízminőségváltozás bioindikátoraiként vagy 
használják fel a terhelések csökkentése, �toremedáció, szennyvíztisztítás 
céljaira. Az ezekhez a feladatokhoz a tudományos hátteret biztosító kutatások 
azonban nagyon sokszor nem vesznek �gyelembe olyan tényezőket, amelyek 
jelentősen befolyásolhatják az vizsgálatok eredményeit.
Az előadás bemutatja, hogy a mintavétel időpontja (szezonalitás), a vizsgált 
növényi részek elhelyezkedése a teljes növényen belül (vertikalitás) vagy a 
növényt borító élőbevonat hogyan és milyen mértékben okozhatnak 
különbségeket a feltárt koncentrációkban. 
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Eltérő összetételű etetőanyagok hatása a halak növekedésére és 
immunitására: előzetes eredmények

1,2 3 1 1Fazekas Dorottya Lilla , Antal László , Ardó László , Halasi-Kovács Béla , Jakabné Sándor 
1 4 1 1 4 4,1Zsuzsanna , Pirger Zsolt , Tóth Flórián , Vitál Zoltán , Specziár András , Mozsár Attila  

1 Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, AKI, Halászati Kutató Központ, Szarvas
2 Debreceni Egyetem, Juhász Nagy Pál Doktori Iskola, Debrecen
3 Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen
4 ELKH, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Hal és Konzervációökológiai Kutatócsoport, Tihany

Míg a horgászat során használt etetőanyagok okozta szerves-, illetve tápanyag-
terhelés egyre nagyobb �gyelmet kap, a halak egészségére gyakorolt hatásairól 
keveset tudunk. Eltérő összetételű (2 halliszt alapú, 2 növényi alapú, és 1 
kontroll haltáp) formulált etetőanyagoknak a halak növekedésére és immunitá-
sára gyakorolt hatását vizsgáltuk recikrulációs rendszerben, pontyokon 
(Cyprinus carpio) végzett 6 hetes takarmányozási kísérlet keretében. Feltételez-
hetően a hiányos tápanyag-, és esszenciális aminosav-pro�l, valamint a 
potenciálisan jelenlévő antinutritív vegyületek miatt a növényi alapú 
etetőanyagokkal etetett pontyok növekedése jelentősen elmaradt a halliszt 
alapú etetőanyagokkal etetettekétől. Egyes halliszt alapú tápok elérték a ponty 
igényeihez fejlesztett kontroll táppal elért növekedést is. A halak kondíciójában 
(Fulton-féle kondíciófaktor) nem tapasztaltunk különbséget. Az eredmények 
(HSI, VSI) nem utaltak a máj, illetve a belső szervek elzsírosodására. A mért 
immunológiai paraméterek (immunoglobulinok mennyisége, IL-1β, TNF-α és 
iNOS gének expressziója) alapján a tesztelt etetőanyagok nem okoztak mérhető 
immunválaszt a pontyokban.
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Két hegyiszitakötő faj (Odonata: Cordulegasteridae) előfordulásának 
modellezése a klímaváltozás tükrében

1,2 3,4,5 1 2 6,7 2Fekete Judit , Dinis, Marco , Padisák Judit , Boda Pál , Mizsei Edvárd , Várbíró Gábor

1 Pannon Egyetem, Természettudományi Központ, Limnológia Kutatócsoport
2 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza-kutató Osztály
3 CIBIO/InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do 
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4 Universidade do Porto, Departamento de Biologia
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6 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 
⁷ Debreceni Egyetem, Ökológia Tanszék

A klímaváltozás és annak közvetlen és közvetett hatásai napjainkban az 
ökoszisztéma egyik legfőbb fenyegető tényezőjeként tartható számon. A domb- 
és hegyvidéki régiók hűvösebb klímájához adaptálódott, vízhez kötődő 
életmódú fajok különösen ki vannak téve ezeknek a hatásoknak. A fajok előfor-
dulásának modellezésével képet kaphatunk az őket befolyásoló környezeti 
(klimatikus és topográ�ai) makrohabitat változókról, és meghatározhatjuk a 
számukra potenciálisan alkalmas területeket, és ezen területek klímaváltozás 
indikálta változásait. Tanulmányunkban két hegy-, és dombvidéki előfordulású 
szitakötőfaj, a balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros eischinger 1979) 
és a sötét hegyiszitakötő (Cordulegaster bidentata Selys 1843) számára 
potenciális előfordulási területének alakulását modelleztük. Modelljeink 
alapját egy európai léptékű, összesen 2834 előfordulási adatot tartalmazó 
adatbázis képezi. A vizsgálat során megállapítottuk mely háttérváltozók 
befolyásolják leginkább ezen a fajok előfordulását, majd ezek értékei alapján 
meghatároztuk a hasonló adottságokkal jellemezhető területeket, tehát a fajok 
potenciális előfordulási területét. A jövőbeni változások modellezéséhez három 
cirkulációs modellt és két kibocsátási forgatókönyvet választottunk ki. A 
vizsgált Cordulegaster fajok elfordulási viszonyait nagy mértékben 
befolyásolhatják a jövőbeli klimatikus változások, és mindkét faj esetében a 
potenciális előfordulásuk nagymértékű változását is meg�gyelhetjük.
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Hydropsyche in the multiverse of rivers – a multi-scale, multi-model 
ensemble approach to explain the longitudinal distribution of larval 
net-spinning caddis�y species-groups

1,2 2,3Ficsór Márk , Csabai Zoltán

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, Iúság útja 6.
3 Department of Botany and Zoology, Faculty of Sciences, Masaryk University, Brno, Czechia

Riverine ecosystems are dendritic, linear networks that are connected 
longitudinally, laterally and vertically. Environmental gradients, as a result of 
uni-directional �ow, create a great number of diverse but still interconnected 
microhabitats, making stream ecosystems the most heterogeneous, most 
complex, hierarchically nested systems where ecological processes both in the 
upstream reaches and the adjacent catchments govern local conditions. 
Examining, explaining and especially modelling the relationships between 
riverine species and their environment are therefore particularly challenging 
and require a multi-scale and multi-model approach.
In the present study our aims were to build an ensemble of base learner machine 
learning (ML) models based on selected multi-scale environmental parameters 
shaping the sequential distribution of ten Central European species of the genus 
Hydropsyche that could explain and effectively predict the occurrence of species 
and/or groups of them with similar ecological preferences.
Our results show that several gradient-like and pollution related factors that are 
usually measured as part of monitoring programmes (such as those of Water 
Framework Directive) at �ner spatial scales and in higher detail could be 
considered suitable to complement or substitute those (e.g. topographic, 
geographic or precipitation data) that are routinely included in species 
distribution models (SDMs). It is also revealed that an ensemble of multi-scale 
models can outperform single modelling algorithms in mapping the 
longitudinal distribution of species and species groups.
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A szalinitás hatása az édesvízi algák cisztaképzésére a Hematococcus 
pulvialis modell-organizmus példáján keresztül

1 1 1 1Figler Aida , Lőrinc Alexandra , Bereczki Blanka , Bácsi István

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

Globális probléma napjainkban a vizes élőhelyek antropogén terhelés vagy a 
klímaváltozás következtében megnövekedett sótartalma. Mint a kedvezőtlen 
körülmények túlélését biztosító stratégia jelenik meg a különböző élőlénycso-
portokban, köztük számos algacsoport esetében a ciszta állapot. Munkánk 
során egy modellszervezet, a Haematococcus pluvialis egysejtű zöldalga 
életciklusát vizsgáltuk növekvő sótartalom, mint környezeti stressz mellett. A 
sótartalom emelkedését nátrium-klorid hozzáadásával modelleztük 100 - 4 000 
mg/l tartományban. A só okozta stressz hatására a vegetatív sejtek cisztává 
alakultak, számuk folyamatosan emelkedett 1000 mg/l NaCl-ig. A növekvő 
sókoncentráció karotinoid felhalmozódást indukált, ezzel párhuzamosan a 
lipid-tartalom is emelkedett. A kontroll tenyészetben meg�gyelhetőnél 
szigni�kánsan nagyobb értékek már 250 mg/l NaCl koncentráció esetén 
megjelentek mindkét metabolit-csoport esetében. A hozzáadott NaCl okozta 
szalinitás-növekedés ugyan eltér a kiszáradás során bekövetkező betöményedés 
okozta szalinitás-növekedéstől, az eredmények azonban azt mutatják, hogy a 
NaCl a vizsgált koncentráció-tartományban általános védelmi mechanizmu-
sokat indukál, nem akadályozza meg a természetes védekezési folyamat teljes 
lezajlását. 
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Sinodiaptomus sari (Rylov, 1923) (Copepoda, Calanoida) megjelenése 
és elterjedése Magyarországon

1,2 3 4 1 4Korponai János , Forró László , Selmeczy Géza , Vadkerti Edit , Padisák Judit

1 Vízellátási és Csatornázási Tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, 6500 Baja, 
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4 Limnológia Kutatócsoport, 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.

Magyarországi kistavak vizsgálata során, 2017-ben gyűjtött zooplankton 
mintáinkból került elő a magyar faunára új Sinodiaptomus sarsi (Rylov, 1923) 
evezőlábúrák. A vonatkozó copepoda Kelet-Ázsiában honos, de terjedőben 
lévő invazív faj. A sekély vizeket, halastavakat, eutróf állóvizeket kedveli. Egész 
éven át megtalálható, azonban a nyári meleg hónapokban tömeges. Európában a 
fajt előszőr Bulgáriából egy haltartóból írták le 1923-ban, máshonnan utóbbi 
évekig nem jelentették, ezért sokáig kérdéses volt európai jelenléte. Hozzánk 
legközelebbi megjelenése és leírása: Oroszország Európai részéről a Volga 
mente, 2018-19-ben gyűjtött mintákból; Romániában a Kárpátok észak-keleti 
lábánál levő halastavakból, 2018-19-ben; Ukrajnában először 2016-ban egy 
Kárpátokban levő halastóból, majd Kijevi tavakból 2020-ban.
Hazánkban 17 tóban találtuk meg, melyek közül a Püspökladány határában 
található 4-es horgásztóban, a nyírbátori Szénaréti-tóban, a Törökszentmiklósi-
tóban, a Fegyverneki Holt-Tiszában és a Gyopárosfűrdői-tóban adott jelentős 
biomasszát. Ezekre a tavakra az erőteljes eutro�zálódás, a cianobaktériumok 
magas biomasszája a jellemző.
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A klímaváltozás bentikus algaközösségre való hatásának előrejelzése 

1,2 1,2 3 3 2Lengyel Edina , Stenger-Kovács Csilla , Boros Gergely , Novák Zoltán , Al-Imari Tiba Jassam Kaison , 
3Bernát Gábor

1   ELKH-PE, LimnoökológiaKutatócsoport, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
2 Pannon Egyetem, TTK, Limnológia Kutatócsoport, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
3 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 
3.

A klímaváltozás világszerte veszélyezteti a felszíni vizeket, amelynek egyik 
következménye a vízhőmérsékletük erőteljes növekedése. A vizes élőhelyek 
közül a sekély tavak különösképpen érzékenyen reagálnak a klimatikus 
viszonyok megváltozására, aminek hatására bennük jelentős abiotikus és 
biotikus változások mehetnek végbe. Jelen kutatásban különböző 
klímaszcenárióknak a �tobentosz közösség összetételére gyakorolt hatását 
vizsgáltuk kísérletes körülmények között. Mezokozmosz rendszerben nyári 
időszakban 8 héten keresztül vizsgáltuk a bentikus algák faji és funkcionális 
diverzitását, mértük a bevonat kloro�ll a tartalmát, rétegvastagságát és 
fotoszintézisének változásait természetes és két szimulált (+3 és +5°C) 
hőmérsékleti viszony mellett. Eredményeink azt mutatják, hogy a várható 
hőmérséklet emelkedéseknek jelentős hatása lesz a bentikus algaközösségre: 
átalakuló faj- és funkcionális összetétel; csökkenő diverzitás; növekvő bio�lm 
rétegvastagság; változó fotoszintetikus aktivitás. Megállapítható, hogy míg egy 
kevésbé pesszimista klímaszcenárió teljesülése esetén mérsékelt, addig a 
legpesszimistább éghajlati forgatókönyv teljesülése jelentős változást 
indukálhat a �tobentosz közösségben. A kutatást a NKFIH-471-3/2021 és 
NKFIH - K137950 projektek támogatták.
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A tro�kus kaszkád szerepe a Szent Anna-tó eutro�zálódásában
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4 ELTE Mikrobiológiai Tanszék, Budapest
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Kutatócsoportunk 2012-óta rendszeres vizsgálatokat végez a Szent Anna-
krátertó vízminőségének, ökológiai állapotának megismerésére. 
Az évente kétszer átkeveredő tó vizének sótartalma nagyon alacsony (EC = 16 
µS/cm), pH értéke 5-7 közötti. A �toplankton biomasszájára jellemző a-kloro�ll 
koncentráció 4-5 méteres mélységben meredeken megnő, ún. mélységi kloro�ll 
maximum (a-kloro�ll 100 µg/l felett) jellemző a tóra. A �toplankton faji 
összetétele 2012-2016 között állandó volt, egyetlen páncélos ostoros alga 
(Parvodinium inconspicuum) dominált, ez az állapot egy-két év alatt gyökeresen 
megváltozott és parányi zöldalgák (Stichococcus bacillaris) váltak uralkodóvá. A 
növényi tápelemek közül az összes nitrogén (TN) átlagértéke 660 µg/l, az összes 
foszforé (TP) 20 µg/l, koncentrációjuk a vizsgálati időszakban tendenciózusan 
nem változott miközben a �toplankton sűrűsége két nagyságrenddel megnőtt. 
Ezzel párhuzamosan csökkent a víz átlátszósága, ami 2012-ben 6 m körüli volt, 
napjainkban viszont nyaranta csupán 1-1,5 m körüli.
A tro�kus kaszkád hipotézis szerint a foszfor ellátottság önmagában nem 
magyarázza a �toplankton produkció varianciáját. Jelentős eltérés lehet azonos 
foszfor-készletű tavak között, a kaszkád jellegű tro�kus interakciók szolgálnak 
magyarázattal a hasonló tápanyag ellátottságú, de különböző táplálékhálózatú 
tavak eltérő produktivitására. A Szent Anna-tóban mérhető foszforkínálat 
sokkal nagyobb algatermést eredményez, mint a világ tavaiban általában, ahol 
ugyanennyi foszfor ötször-hétszer kevesebb algabiomasszát produkál. Ennek a 
jelentős vízminőségi különbségnek a hátterében a tóba 2010-körül bekerült és 
azóta tömegesen elszaporodott invazív halfaj az ezüstkárász (Carassius gibelio) 
áll, amely szinte teljesen kiirtotta a �toplanktonfogyasztó zooplankton 
állományát. A felsőbb tro�kus szinten bekövetkezett változás (ezüstkárász 
elszaporodása) kaszkád hatása átalakította a tó egész ökológiai rendszerét, 
ezáltal jelentős vízminőségromlást okozott.
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Aquatic and terrestrial coupling in a boreal landscape: How beaver 
(Castor canadensis) presence supports a small passerine bird – The 
European pied �ycatcher (Ficedula hypoleuca)
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Department of Hydrobiology, Hungary
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Freshwater habitats are affected by multiple antropogenic stressors, which lead 
to biodiversity loss at an accelerated rate. erefore, rewilding and restoration of 
degraded aquatic environments – reintroduction of native species, like beavers 
– can enhance biodiversity and boost resilience by creating novel habitats. 
Beaver was reintroduced to Finland in the 1930s and their presence is 
recognized as a bene�cial effect on many other species both on land and in 
water. In this study, we examined the cross-habitat ecological �ows, via focusing 
on the effect of beaver presence on aquatic insect emergence and potential 
secondary effect on a possible predator of emerging insects, the European pied 
�ycatcher (Ficedula hypoleuca) nesting success in boreal headwater lakes in Evo, 
southern Finland. We compared a 6.5 ha beaver-in�uenced lake (where the 
beaver has been present for several years) with a similar oligotrophic lake but 
without beaver (14.1 ha), and their related forested control areas. We sampled 
the amount of emerging aquatic insects at lake sites and the amount of �ying 
insects at all the plots (both lakes and controls), throughout the nesting period 
of pied �ycatchers. e nesting period was studied comprehensively to measure 
breeding performance, nestling growth and female condition at different stages 
of the breeding cycle; these were related to different prey availability among 
habitats. Mean clutch size, number of hatchlings and �edglings at beaver-
in�uenced lake site were respectively 6.4 (± 0.32), 5.6 (± 1.28) and 5.5 (± 1.24), 
while at non-beaver lake plot 5.9 (± 0.78), 4.3 (± 1.35) and 4.3 (± 1.33) 
respectively. Insect abundance was higher at beaver-in�uenced site (5071 in 
total) compared to non-beaver area (2132 in total), which may indicate the 
importance of promoting beavers in habitat management as a solution to 
reinstate aquatic ecosystems and increase landscape heterogenity.
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Az etetőanyaghasználat akut tápanyagforgalmi következményei

1,2 3 1 4 5Fazekas Dorottya Lilla , Antal László , Halasi-Kovács Béla , Maciej Kwiatkowski , Specziár András , 
5,1Mozsár Attila  

1 MATE, AKI, Halászati Kutató Központ, Szarvas
2 Debreceni Egyetem, Juhász Nagy Pál Doktori Iskola, Debrecen
3 Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen
4 Stanisław Sakowicz Inland Fisheries Institute, Olsztyn, Lengyelország
5 ELKH, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Hal és Konzervációökológiai Kutatócsoport, Tihany

Eltérő összetételű – halliszt és növényi alapú – formulált etetőanyagok (bojli és 
pellet) használata során létrejövő nitrogén (N) és foszforfelszabadulást (P) 
vizsgáltuk az akut tápanyagforgalmi hatások feltárása érdekében. Rövidtávú (1-
5 nap) kísérleteket végeztünk laboratóriumi és kültéri tartályrendszerben, 
meghatározott mennyiségű hal (ponty – Cyprinus carpio) jelenlétében és azok 
nélkül. A vizsgálat szélesebb (13-23ºC) hőmérséklettartományra terjedt ki. A 
különböző tápanyagtartalom, az összetevők eltérő oldhatósága és emészthető-
sége következtében a halliszt alapú etetőanyagok összességükben nagyobb 
tápanyagterhelést jelentettek. Az el nem fogyasztott etetőanyagok rövidtávon 
(1-3 nap) nem juttattak jelentősebb mennyiségű N-t a vízoszlopba. Ugyanakkor 
összetételtől függően az etetőanyagban tárolt P 15-24%-a már egy napon belül – 
a növények számára is felvehető ortofoszfát formájában – kioldódott. Ezzel 
szemben a halak által elfogyasztott etetőanyagok az emésztést követően 
nagyobb mértékű N terhelést okoztak. A felszabaduló N mennyisége – a 
hőmérséklet függvényében – 4% és 47% között változott. Ezek az értékek 
magukba foglalják a halak természetes anyagcsere-folyamatai révén kiválasztott 
N-t is. A P tartalom 4-32%-a jutott vissza a vízoszlopba az első 24 órában. 
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A Domolykó (Squalius Cephalus) bioindikátor-szerepe a 
fémszennyezettség kimutatásában a Maros és a Tisza Maros-
torkolathoz közeli szakaszán

1 1,2 3,4 4 3Nyeste Krisztián , Somogyi Dóra , Harangi Sándor , Baranyai Edina , Simon Edina , Nagy Sándor 
1 1Alex , Antal László

1 Debreceni Egyetem TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2 Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
3 Debreceni Egyetem TTK, Ökológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4 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 
2016-ban elindított vizsgálataink bebizonyították, hogy a bányászati, ipari és 
mezőgazdasági tevékenységek révén napjainkban is érik kisebb-nagyobb 
szennyezések a Tisza vízgyűjtőjét. Jelen munkánkban a Maros két helyszínéről 
(Nagylak a határmenti szelvénynél, illetve Kiszombor, a torkolatközeli 
szakaszon), valamint a Tisza Maros-torkolat feletti (Algyő) és alatti 
(Tiszasziget) szakaszáról gyűjtöttünk be domolykókat (Squalius cephalus). A 
begyűjtött egyedek izom-, kopoltyú- és májszövetének fémtartalom-mintázatát 
induktív csatolású plazma-atomemissziós spektrometriával (ICP-OES) 
vizsgáltuk. A vizsgált szervek fémtartalma (pl. a kopoltyú esetén az Al, Cd, Fe, a 
máj esetén az Al, Cd, Co) alapján bebizonyítottuk, hogy a Maroson keresztül 
jelentősebb fémszennyezések érkeznek határainkon kívülről, és jelentős 
hatással vannak a Marost befogadó Tiszára is.
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Békalencse gyűjtemények felhasználása a növénybiológiai 
kutatásokban

1 1 1Oláh Viktor , Mikóné Hamvas Márta , Mészáros Ilona

1 Debreceni Egyetem, TTK Növénytani Tanszék, 4032 Debrecen, egyetem tér 1.

A békalencse-fajok (Lemnaceae) különleges tulajdonságai az alapkutatások-
ban, illetve a mezőgazdasági és ipari gyakorlatban is jól felhasználhatók. A 
fajokon belüli mikroevolúció eredményeként kialakult diverzitás megfelelő 
gyűjtőmunkával és az eltérő tulajdonságú ökotípusok tenyészeteinek hosszú 
távú megőrzésével a különböző kutatások aranybányájává válhat. A Debreceni 
Egyetem Növénytani Tanszékének békalencse gyűjteménye az elmúlt két 
évtizedben is számos növénybiológiai és ökotoxikológiai munka alapját adta. A 
folyamatosan gyarapított gyűjtemény napjainkban 60, jelentős részben közép-
európai élőhelyekről gyűjtött békalencse ökotípust foglal magában, amelyek a 
család 4 nemzetségét, azon belül 7 faját képviselik. A jelenleg is folyó munka, 
illetve a gyűjtemény további bővítése pedig olyan kérdések vizsgálatát célozza, 
mint a különböző forrásmegosztási stratégiákhoz kapcsolódó növényi jellegek, 
a stresszválaszok családon belüli diverzitása, vagy az őshonos és idegenhonos 
fajok élőhelyi preferenciái. A gyűjtemény célja a békalencse-félék gyakorlati 
alkalmazásának elősegítése is, pl. a különböző fajok és ökotípusok biomassza-
termelő potenciáljának felmérésével. A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal - NKFIH, FK 134296 azonosítójú pályázatának támogatá-
sával készült.
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Mobillal az eltűnő víz nyomában – a DRYRivERS „citizen science” 
alkalmazás első évének tapasztalatai

1 1,2Pernecker Bálint , Csabai Zoltán

1  PTE TTK Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Iúság útja 6.
2  Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia

A folyóvízi hálózatok vízrendszerének legnagyobb részét az első és másodrendű 
kisvízfolyások adják, amely víztestek a kiszáradások által egyre inkább 
veszélyeztetettek. Kis vízgyűjtőterületük miatt jelentős részükről szinte 
semmilyen hidrológiai adattal sem rendelkezünk, és rendszeres monitorozási 
tevékenység sem érinti ezeket. Emellett nagy számuk miatt egyetlen kutatási 
projekt sem képes önállóan pótolni ezt a hiányt. A DRYvER projekt ezért életre 
hívott egy közösségi adatgyűjtő, vagy más néven „citizen science” hálózatot, 
mely célja, hogy a lakosság bevonásával mérjük fel, mikor és hol jelentkezik 
kiszáradás. Az Android és iOS rendszereken szabadon letölthető DRYRivERS 
mobilalkalmazás célja a gyors és egyszerű terepi adatgyűjtés, míg az 
adatvizualizáció és szerkesztés a honlapon keresztül elérhető webalkalmazás 
segítségével végezhető el. Jelenleg közel 1900 helyről több mint 3500 meg�gye-
lést rögzített majdnem 1100 felhasználó, amelyekhez közel 4300 képet csatoltak. 
Bár az alkalmazás a világ minden tájáról fogad meg�gyeléseket, az összes adat 
közel fele Magyarország területéről származik. A jelenlegi rekordok kb. 63%-a 
áramló, 26%-a kiszáradt, 11%-a pedig különálló medencés állapotot rögzít. 
Munkánkban bemutatjuk többek között a két alkalmazás használatát, valamint 
azt a – simának nem igazán nevezhető – utat, ami a projekt első másfél éve alatt 
az alkalmazással gyűjtött adatokat eredményezte. További információ: 
https://www.dryver.eu/citizen-science. Munkánkat részben az Európai Unió 
H2020 Kutatási és Innovációs Programjának keretében a DRYvER projekt (No. 
869226) támogatta (http://www.dryver.eu).
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Balatoni kárókatonák nyomkövetése GPS jeladókkal

1,2 2 2,3 2,4Preiszner Bálint , Karcza Zsolt , Kovács Gyula , Szinai Péter

1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3. 
2 Madárgyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály, MME, 1536 Budapest, Pf. 283.
3 Dél-Balatoni Helyi Csoport, MME, 1536 Budapest, Pf. 283.
4 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A kárókatonák (Phalacrocorax carbo) és a halgazdálkodásban érdekelt felek 
közötti kon�iktus jól képviseli a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás és a 
biodiverzitás védelem összehangolásának nehézségeit. Bár a faj világállománya 
enyhén növekszik, ami a klímaváltozás által befolyásolt vonulási mintázatokkal 
együtt további nehézség elé állítja a halgazdálkodókat, a hazai fészkelőállomá-
nyban lassú csökkenés tapasztalható. Annak érdekében, hogy megismerjük a 
hazai állomány élőhelyhasználati szokásait, valamint vonulási mintázatát 
ezidáig 26 egyedet (4 adult és 22 �atal) láttunk el GPS-GSM jeladóval 2021 és 
2022 költési időszakában. Mindezidáig az eszközök mintegy 300.000 helyadatot 
szolgáltattak. Mind a �atalok, mind az adult egyedek esetében az élőhelyhasz-
nálat és a nagyobb távolságú elmozdulások tulajdonságaiban is nagy egyedi 
különbségeket tapasztaltunk. Az eddigi adatok alapján egyes egyedek 
határozott élőhelypreferenciával rendelkeznek, amelyek között markáns 
eltéréseket tapasztaltunk. A 2021-ben felhelyezett jeladók közül csak egy 
üzemelt egy évet meghaladóan, a többi madár esetében a földrajzi adatok és a 
terepbejárások alapján elhullás, azon belül is jelentős arányban kilövés 
valószínűsíthető. A megfelelő kezelési tervek kialakításához a meg�gyelt 
mintázatok �gyelembevételét javasoljuk.
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Élet a homokos fövenyen

1 1 1 1Somogyi Boglárka , Tapolczai Kálmán , Kovács W. Attila , Vörös Lajos

1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

Algák nem csak vízoszlopban lebegve (�toplankton), hanem vízalatti 
aljzatokhoz rögzülten is élnek. Különös jelentőséggel bírnak az üledékfelszínen 
lakó mikroszkopikus algák (�tobentosz), melyek produkciója jelentősen 
hozzájárulhat a tavi elsődleges termeléshez. Az, hogy egy adott tóban a vízben 
lebegő, vagy az üledékfelszínen lakó algák vannak túlsúlyban, alapvetően 
meghatározza az egész vízi táplálékhálózatot, ugyanis az eltérő élőhelyen élő 
algákat más-más állatfajok képesek elfogyasztani. A két csoport ráadásul 
egymással is versenyez: ha egyikük előtérbe kerül, az a másikra negatív hatást 
gyakorol. Átfogó �tobentosz felmérés a Balatonon a 2000-es évek közepén 
történt utoljára, az azóta eltelt időben a bentikus algákkal csak elvétve 
foglalkoztak, annak ellenére, hogy az elmúlt években a Balaton számos 
területén észleltek nagy tömegben az üledékfelszínről felúszó, akár tenyérnyi 
méretű algagyep darabokat. Éppen ezért 2022 nyarán felmértük az üledéklakó 
algák tömegét a Balaton egészére kiterjedően különböző mélységű (0,5m-4,5 
m) területeken a vízmélység, a releváns környezeti paraméterek valamint a 
planktonikus algák egyidejű regisztrálásával. A kapott eredmények alapján az 
üledéklakó algák biomasszája a két méternél sekélyebb vízben jelentősen 
meghaladja a felette lévő vízoszlop algáinak mennyiségét. Biomasszájuk a 
vízalatti fényviszonyokkal áll szoros összefüggésben, emellett megállapítást 
nyert, hogy az üledék minősége hatással van a bentikus algaközösség 
összetételére. Epi�uoreszcens mikroszkópi vizsgálataink alapján a déli parti 
sekély homokos területeken a jellegzetes kovamoszat fajok mellett �koeritrin-
ben gazdag fonalas cianobaktériumok is gyakoriak. Utóbbiak faji szintű 
azonosításához molekuláris genetikai módszerek szükségesek. A cikkben 
bemutatott kutatás az RRF-2.3.1-21-2022-00008 számú projekt támogatásával 
valósult meg.
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Kovaalga guildek: elmélettől az alkalmazásig

1, 2 3Stenger-Kovács Csilla , B-Béres Viktória

1 Pannon Egyetem, Természettudományi Központ, Limnológia Kutatócsoport, Veszprém Egyetem 
utca 10.

2  ELKH-PE Limnoökológia Kutatócsoport, Veszprém Egyetem utca 10.
3  Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza-kutató Osztály, Debrecen Bem tér 18/c

A "guild" kifejezést, mint a közösségek alapvető egységét már az 1900-as évektől 
használják a szárazföldi kutatásokban. A kovaalga kutatásban 15 évvel ezelőtt 
vált ismertté ez a megközelítés, Passy kovaalga ökológiai guild koncepciójának 
bevezetésével. Ennek hatására számos guildekkel foglalkozó publikáció 
született, melyek elsősorban a guildek illetve a környezeti, térbeli és biotikus 
tényezők közötti kapcsolat feltárására összpontosítottak és kimutatták az 
antropogén tevékenység jelentős hatását a közösségen belüli struktúrára. Az 
éghajlatváltozás és a diverzitás csökkenés felhívta a �gyelmet a kovaalga guildek 
térbeli eloszlásának és terjedésének vizsgálatára, és nagy lendületet adott a 
diatómák megőrzésére irányuló természetvédelmi kutatásoknak. Ez a gyakor-
latban is jól alkalmazható megközelítés új utat nyitott meg a paleolimnológiai 
vizsgálatokban, és rávilágított a kovaalgák �toplanktonban való megjelenésé-
nek ökológiai szerepére. Összességben elmondható, hogy a guild-alapú 
elemzésekkel ismereteinket jelentősen bővíthetjük, és mélyebb betekintést 
kaphatunk a bentikus kovaalga közösségek szerkezeti jellemzőibe, ami a vízi 
ökoszisztémák működésének világosabb és általánosabb megértéséhez vezet. 
Mindezt egyszerűen és költséghatékonyan.
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Kiszáradás, mint környezeti szűrő szerepe a síkvidéki vízterek 
makroszkopikus gerinctelenek trait alapú közösségszerkezetére

1 1,2 2,3 1 4Szeles Júlia , Bozóki Tamás , Ficsór Márk , B- Béres Viktória , Nagy Sándor Alex , Drenovácz 
2 4 1Martin , Békési Csaba , Várbíró Gábor

1 Vízi Ökológiai Intézet, Tisza – kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
2 Pécsi Tudományegyetem, Hidrobiológiai Tanszék 7624 Pécs, Iúság útja 6.
3 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.

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

Az olyan szélsőséges éghajlati események, mint például az idei évben is 
tapasztalható aszály és a száraz időszak világszerte veszélyeztetik az édesvízi 
ökoszisztémákat. Hazánkban számos hegy-dombvidéki és síkvidéki kiszáradó 
kisvízfolyás található meg, amelyek hozzájárulnak a biológiai sokszínűség 
fenntartásában. Kutatásunkban a síkvidéki kisvízfolyások állapotának 
felmérését, valamint ezen élőlények ökológiai jellegeinek vizsgálatát tűztük 
célul. A kiszáradási események környezeti szűrőként működnek, intenzitásuk 
azonban régiónként eltérő lehet. Vizsgálatunkban teszteltük, hogy síkvidéki 
kiszáradó és állandó vizű vízterekben, mely makroszkopikus gerinctelen 
traitekben alakul ki a kiszáradás hatására környezeti szűrés (trait konvergencia) 
vagy biotikus interakció (trait divergencia). A 2020-ban havonta végzett 
vizsgálat, egy egész évet felölelő időszak betekintést nyújt a síkvidéki vízfolyások 
makroszkopikus gerinctelen közösségek struktúrájáról és azok vízminősítési 
állapotáról. A minőségi különbségek kihatnak a közösségszerkezeti 
összetételének és trait alapú elemzéseinek eredményeire.
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A növekvő táplálék hatása vízirovar-fajegyüttesek előfordulási-
gyakorisági eloszlására

1 2 2,3Szivák Ildikó , Móra Arnold , Csabai Zoltán

1  ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
2  PTE TTK Hidrobiológiai Tanszék, Pécs
3  Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia

A fajok előfordulási-gyakorisági eloszlásai (EGyE) információt adnak azon 
lokális közösségek számáról, amelyben az egyes fajok előfordulnak. Így a 
módszertan segítségével a lokális közösségeket a ritka és gyakori előfordulású 
fajok arányával jellemezhetjük. Az EGyE-ok alakja közösség ökológián belül 
széles közben tanulmányozott, mivel számos ökológiai mechanizmussal, vagy 
módszertani, biológiai és környezeti faktorral kapcsolható össze. Ezek közül 
jelentős szerepe van a térléptéknek, mivel a növekvő térlépték mellett a fajok 
diszperziós hatékonysága csökken, míg a környezeti heterogenitás nő, ami 
növeli a ritka fajok előfordulási valószínűségét. Jelen tanulmányban nyolc 
mecseki patak esetén vizsgáltuk a növekvő térlépték hatását a vízirovar-
fajegyüttesek előfordulási-gyakorisági eloszlásaira. Feltártuk, hogy EGyE-ok 
alakjai eltérően változnak a növekvő térskála mentén akkor, ha különböző 
diszperziós képességű, vagy ha eltérő évszakban mintázott fajegyütteseket 
vizsgálunk. Kimutattuk, hogy az EGyE-ok alakjának változásai összefüggenek 
néhány, a közösségek szerkezetét leíró biológiai paraméterrel (pl. fajszám, 
beágyazottság, fajkicserélődési ráta). Feltártuk, hogy számos faj előfordulási 
gyakorisága csökken vagy nő a térlépték növekedésével.

okt. 7
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Gyógyszerhatóanyagok a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerben 

1 1,2 3 3Takács Péter , Bánó Bálint , Maász Gábor , Zrínyi Zita

1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
2 MATE, Molekuláris Ökológia Tanszék, Gödöllő
3 Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, Nagykanizsa

A balatoni vízgyűjtőn elvégzett előzetes vizsgálataink eredményei arra utaltak, 
hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) jelentősen csökkentheti a 
tóba kerülő gyógyszerhatóanyagok számát és mennyiségét. Hogy igazoljuk ezt a 
feltevést évi négy alkalommal célzott felméréseket végeztünk a KBVR területén, 
az azt tápláló öt állandó vizű vízfolyáson, valamint a Zala torkolatában. Emellett 
a rendelkezésre álló vízhozam adatok ismeretében megbecsültük az egyes 
vizsgálati periódusokban a KBVR-be és a Balatonba jutó szennyezés mennyi-
ségét is. A kilenc mintahelyről a szkennelt 137 hatóanyagból összesen 42 
jelenlétét igazoltuk, de ezek tér- és időbeli eloszlása jelentősen eltért. Az 
befolyók közül a Zala és a Kiskomáromi-csatorna bizonyult különösen szennye-
zettnek. A KBVR területén és a Zala torokban - a hormonok kivételével- a 
kimutatott hatóanyagok száma csökkent. A hatóanyagok koncentrációja is 
jelentős változékonyságot mutatott. Ki kell emelnünk a koffeint és a nem 
szteroid gyulladáscsökkentőket, amelyek esetenként mikrogrammos 
koncentrációkkal voltak jelen a mintáinkban. A KBVR elfolyó vízében a vizsgált 
hatóanyagok száma jelentősen (42-67%-al) csökkent. Ugyanakkor becslésünk 
szerint a vizsgált hatóanyagokból a befolyókon naponta 0,47-1,8kg érkezett a 
rendszerbe, míg 0,034-0,99kg hagyta el azt. Viszont ezek mennyisége jelentős 
mértékű ingadozást, -bizonyos esetekben növekedést- mutatott. Ami vélhetően 
az esetenkénti jelentős mértékű belvíz-szivattyúzásnak tudható be. Az 
eredményeink szerint a Kis-Balaton az év túlnyomó részében jelentős 
mikroszennyező-eliminációs potenciállal bír, így ebből a szempontból is fontos 
szerepet tölthet be a Balaton vízminőség-védelmében. A rendszer tisztítási 
hatásfokát viszont számos más tényező (pl.: vízkormányzás) is befolyásolhatja. 
A mikroszennyezők KBVR élővilágára gyakorolt hatásainak, illetve bomlásuk 
mikéntjének, illetve esetleges felhalmozódásuk feltárásához további vizsgálatok 
lesznek szükségesek.

okt. 5
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Hogyan használjuk a közösségi médiát kutatási adatok gyűjtésére? 
Horgászok bevonásával készült vizsgálat tapasztalatai

1 1 2Vitál Zoltán , Halasi-Kovács Béla , Mozsár Attila

1 MATE, AKI, Halászati Kutató Központ
2 ELKH, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Az internet és a közösségi média térnyerésével együtt meg�gyelhető a közösség 
bevonásával készült (citizen science) vizsgálatok mennyiségi növekedése, mely 
közel exponenciális növekedést mutat az utóbbi két évtizedben. A hasonló 
érdeklődésű emberek gyors elérése soha ilyen egyszerű nem volt még. Az ebben 
rejlő potenciál jelentős, hiszen szinte ingyen nyerhető ki nagy mennyiségű nyers 
adat a közösségi oldalak megfelelő használatával. A Facebook 28 horgászcso-
portjában végzett kérdőíves vizsgálatunk adatgyűjtése során arra is kerestük a 
választ, hogy milyen tulajdonságok alapján érdemes a kutatásba bevont 
csoportokat kiválasztani. Az eredmények alapján a csoport taglétszáma 
természetesen jelentősen befolyásolja az elért emberek számát. Viszont az 
eredményekből látszik, hogy a taglétszám növekedésével nem egyenes 
arányban növekszik az elérések száma. Ebből az következik, hogy az 
adatgyűjtést nem néhány nagy csoportban, hanem inkább több kisebben 
érdemes végezni, hogy a lehető legtöbb csoporttagot, és ezzel kitöltést érjünk el.

okt. 6
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A Balaton kemizmusának hosszú távú változása (1927-2022)

1 2 3 1Vörös Lajos , Látrányi-Lovász Zsó�a , Tóth György István , Somogyi Boglárka

1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
2 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
3 Országos Vízügyi Főigazgatóság

Az édesvizek sótartalmának növekedése világszerte jelentkező és egyre 
fokozódó probléma. Ez az abiotikus környezeti változás hatással van a vizek 
élővilágára - módosul a biodiverzitás, az ökológiai rendszerek stabilitása - de 
kihat olyan gyakorlati kérdésekre is, mint az ivóvízellátás biztonsága és az 
élelmiszer termelés. A szalinizációnak többféle, elsősorban antropogén eredetű 
oka van, amelyek közül a közutak sózással történő jégmentesítésének, a 
szennyvízkibocsátásnak és a mezőgazdaságnak van jelentős szerepe. A vizek 

+ 2+ 2+ + - 2-kemizmusát alapvetően meghatározó nyolc fő ion (Na , Ca , Mg , K ,  Cl , SO4
- - 2-, NO ,HCO , CO ) közül a klorid ionnak van kitüntetett szerepe, azért is mert 3 3 3

az anionok közül a hidrogén-karbonát ionok mellett a legtovább maradnak 
oldatban. A Balaton vizének kemizmusáról, ionösszetételéről összehasonlításra 
alkalmas hozzáférhető adatok 1927-óta vannak (Müller 1929, Szabó 1929) 
amelyet követően több publikáció született a témában az 1930-as évekből 
(Csegezy 1937), az 1950-es évekből (Entz 1952, 1959), Pásztó (1963). Ezt 
követően a téma kutatása háttérbe szorult, a hetvenes években felgyorsult 
eutro�záció okainak és következményeinek kutatása érthető módon prioritást 
élvezett. Szerencsére az illetékes vízügyi igazgatóságok és környezetvédelmi 
felügyelőségek adatgyűjtése ezután sem szünetelt ennek köszönhetően közel 
száz éves adatsor áll rendelkezésünkre a Balaton kemizmusáról. Ezek értékelése 
alapján képet kapunk az összes sótartalom és a fő ionok térbeli és időbeli 
változásának évszázados trendjéről a Balaton különböző medencéiben és a 
legfontosabb befolyó vizekben. A kapott eredmények mutatják, hogy a 
Balatonon és vízgyűjtőjén is végbemegy a világszerte jelentkező szalinitás 
növekedés. A cikkben bemutatott kutatás az RRF-2.3.1-21-2022-00008 számú 
projekt támogatásával valósult meg.

okt. 5
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Szélsőséges tápanyag-hiány tolerancia két Dunaliella salina izolátum 
esetében

1 1 1 2 2Bácsi István , Márton Kamilla , Yehya Adel Allawand , Riba Milán , Vasas Gábor

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

A kedvezőtlen körülmények túlélését biztosító stratégia több különböző 
élőlénycsoportban, köztük számos algacsoport esetében a kitartó képletek 
képzése. Ismert, hogy a sós vizes élőhelyeken előforduló algák kitartó-képlet 
képzését a sótartalom más módon befolyásolja, mint az édesvízben élőkét. 
Ugyanakkor más stressztényezők, pl. a tápanyagok hiányának hatása sokkal 
általánosabb. Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy miként hat a nitrát, illetve a 
foszfát-hiány két Dunaliella salina izolátum növekedésére és életciklusára; 
mennyire alkalmasak a vizsgált izolátumok sós környezetben élő algák 
kitartóképlet-képzésének modellezésére. A nitrát- és foszfát-megvonásnak 
nem volt jelentős hatása a tenyészetek növekedésére, nem volt meg�gyelhető 
sem karotinoid felhalmozódás, sem cisztaképződés. A Dunaliella salina két 
vizsgált izolátuma minden bizonnyal rendelkezik foszfor- és nitrogénraktárak-
kal, ami lehetővé tette a tenyészetek normális növekedését a kísérletek 
időtartama alatt. Fennáll annak a lehetősége, hogy más élettani folyamatok, pl. 
lipidtermelés indukálódott, ennek bizonyításához a biomassza további 
elemzésére van szükség. Az eredmények azt mutatják, hogy nem minden 
Dunaliella izolátum jellemezhető karotinoid felhalmozással és/vagy 
kitartóképlet-képzéssel azonos stressz körülmények között.

okt. 6
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A nehézfémekkel szembeni toleranciát befolyásoló tényezők 
vizsgálata bojtos békalencsénél (Spirodela polyrhiza)

1 1 1 1Barnáné Szabó Zsuzsanna , Irfan Muhammad , Mészáros Ilona , Oláh Viktor

1 Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Növénytani Tanszék, 4032 
Debrecen, Egyetem tér 1.

Munkánk során rövid-távú (3 nap) laboratóriumi tesztekben hasonlítottuk 
össze különböző földrajzi származású bojtos békalencse (Spirodela polyrhiza) 
tenyészetek nehézfém-kezelésekkel szembeni növekedési válaszait a tolerancia 
nehézfém- és ökotípus-függésének vizsgálatához. A kezelésekben 3 nehézfém 
(arzén, króm, szelén) 2-2 oxidációs formáját alkalmaztuk. A különböző 
ökotípusok nehézfém-toleranciájában több esetben is eltéréseket tapasztaltunk; 
az eredményeink alapján azonban az egyes ökotípusok relatív érzékenységében 
mutatkozó sorrend inkább az adott nehézfém és oxidációs forma függvényében 
változott, azaz nem volt olyan ökotípus, amely mindegyik alkalmazott 
kezeléssel szemben általánosan érzékenyebbnek vagy éppen toleránsabbnak lett 
volna tekinthető. A négy ökotípus közül kettő a legtöbb kezelésben magasabb 
toleranciát mutatott, a szelén két formája esetében, ezzel szemben éppen az 
egyébként érzékenyebbnek mutatkozó ökotípusok jeleztek kisebb 
növekedésgátlást. A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal - NKFIH, FK 134296 azonosítójú pályázatának és a Debreceni Egyetem 
Tehetséggondozó Programjának (DETEP) támogatásával készült.

okt. 5
17:10
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Árvaszúnyog-együttesek funkcionális csoportjai időszakos és állandó 
kisvízfolyásokban

1 1 1 2 1,2 1,3Bartalovics Bea , Simon Anna Boglárka , Boóz Bernadett , Boda Pál , Bozóki Tamás , Csabai Zoltán , 
1Móra Arnold

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 7694 Pécs, Iúság útja 6.
2 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza-kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C
3 Masaryk University, Faculty of Siences, Department of Zoology and Botany, Kotlářská 2, 62500 Brno, 

Czechia 

Napjaink egyik legfontosabb problémája, hogy a globális klímaváltozás 
következtében, megváltozhatnak az ökoszisztémák. Az édesvízi rendszerek 
különös érzékenységet mutatnak a klimatikus változásokkal szemben. A vízi 
makrogerinctelenek az egyik legfontosabb élőlénycsoport a vizek ökológiai 
állapotértékeléséhez. Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) családja a 
rendkívüli fajgazdagsága miatt jó indikátor-csoportként szolgál. Kutatásunk-
ban arra kerestük a választ, hogy található-e különbség az időszakos és állandó 
vízfolyások árvaszúnyog- együttesek funkcionális jellemzőiben. A vizsgált 
funkcionális csoportok alapján nem lehetett különbséget felfedezni a két 
vízfolyástípus között. Ennek oka lehet, hogy a mintavételt megelőző időszakban 
nem volt jelentős kiszáradás, viszont a kapott eredmények alapján arra lehet 
következtetni, hogy a vízfolyások egy �nomabb csoportosítása esetén, jobban 
meg�gyelhető különbségeket kapnánk.

okt. 6
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Kevéssé ismert elterjedésű bevonatlakó Metazoák a Ráckevei 
(Soroksári) Duna-ágból

1Becz Álmos

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c

A Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Cnidaria, Limnomedusae), 
Cordylophora caspia Pallas, 1771 (Cnidaria, Clavidae) és az Urnatella gracilis 
Liedy, 1851(Entoprocta) magyarországi előfordulásai csak kevéssé ismertek. A 
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág szigetszentmiklósi szakaszán az élőbevonat 
vizsgálata során 2019-2022 között mindhárom faj előkerült. 
Az Urnatella gracilis Magyarországról csak az 1960-as évek óta ismert, a 70-es 
években a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágban is megtalálták. A fajról azóta 
további elterjedési adatokat nem közöltek. 
A Cordylophora caspia az 1940-es évektől már biztosan jelen van Magyarorszá-
gon, azonban eddig még csak a Tisza-Maros összefolyásából és a Balatonból 
mutatták ki. 
A Craspedacusta sowerbii hazánkból eddig elszórtan több tóból (főleg 
bányatavakból) valamint a Mosoni-Dunából került elő. A Ráckevei (Soroksári) 
Duna-ágban ezúttal sikerült meg�gyelni a medúza és a polip alakot is. 
A vizsgálatok során mindhárom fajról olyan fotó és videó dokumentáció 
készült, melyek a későbbiekben oktatási segédanyagként hiánypótló szerepet 
tölthetnek be. 

okt. 5
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Alföldi kiszáradó kisvízfolyások makroszkopikus vízi gerinctelen 
közösségeinek vizsgálata: faunisztikai eredmények

1,2 2,3 2 2 1 2Békési Csaba , Bozóki Tamás , Szeles Júlia , B-Béres Viktória , Nagy Sándor Alex , Boda Pál

1 Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza-kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
3 Pécsi Tudományegyetem, Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Iúság útja 6. 

A Kárpát-medencében az elmúlt évszázadban emelkedett az aszályos napok 
száma. Magyarország monitorozott vízfolyásainak közel egyharmada kiszáradó 
kisvízfolyás, amelyekről ökológiai kérdések megválaszolásához nincs elég adat. 
Ezért egy nagyobb közcélú projekt keretében egy olyan adatbázis létrehozását 
tűztük ki célul, melyben a rendszeres biotikai adatok mellett a kiszáradó 
kisvizekről 'smart' módszerekkel végzett monitorozásból származó hidrológiai 
adatok is vannak. Ezen adatokat alapul véve később pontos képet kaphatunk 
arról, hogy az adott kisvízfolyás mely szakasza és milyen hosszan van kitéve a 
szárazságnak. Ennek érdekében 4 alföldi kiszáradó kisvízfolyás, összesen 17 
mintavételi helyén végzünk biotikai és 'smart' monitorozást egy teljes éven 
keresztül. Előadásunkban a makroszkopikus vízi gerinctelen faunisztikai 
eredményeinkről számolunk be. A vizsgált vízfolyásokban összesen 49 765 
egyedet gyűjtöttünk, melyeket 234 taxonba tudtuk besorolni, melyből a 
tényleges fajszám 127. A fajszám eloszlása következőképpen alakult: Bivalvia 2, 
Coleoptera 35, Crustacea 4, Diptera 4, Ephemeroptera 4, Gastropoda 25, 
Heteroptera 14, Hirudinea 11, Megaloptera 2, Odonata 15, Plecoptera 1, 
Trichoptera 10. 

okt. 6
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Bolharák fajok koegzisztenciális előfordulási mintázata állandó és 
időszakos vízfolyásokban

1 1 1 1,2Berta Balázs , Pernecker Bálint , Móra Arnold , Csabai, Zoltán

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, Pécs 7624, Iúság útja 6.
2 Masaryk University, Faculty of Sciences, Department of Zoology and Botany, Kotlářská 2, 62500 
Brno, Czechia

A bolharákfajok esetében ismert jelenségnek számít, hogy különböző fajok 
longitudinális eloszlásban fordulnak elő egy vízfolyásba Gammarus fossarum a 
felső, a Gammarus roeselii inkább az alsó szakaszokhoz kötődik, míg a középső 
szakaszokon együttesen fordulnak elő. Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a 
longitudinális mintázat kialakulását befolyásolja-e a vízfolyás időszakossága, 
illetve meg�gyelhetők-e szezonális változások a fajok együttélésében. A 
mintavételekre két vízgyűjtőn (Csehországban és Magyarországon) került sor, 
vízgyűjtőként 20-25 mintavételi helyen, 2021 során kéthavonta, összesen hat 
alkalommal... Vizsgálatainkban a Gammarus fossarum volt domináns összesen 
182102 egyeddel, míg a Gammarus roeselii jóval kisebb egyedszámban fordult 
elő (összesen 30490 egyed).A térbeli előfordulást tekintve a G. roeselii csak az 
alsóbb szakaszokon volt jellemző, míg a két faj szezonális előfordulási 
mintázatában sem vízgyűjtőnként, sem víztípusonként nem volt általános 
tendencia meg�gyelhető. A vízfolyások időszakos vagy állandó jellege a 
longitudinális elterjedésre s a két faj eloszlási arányaira nem gyakorolt hatást, 
csak az általános egyedszámra, ami lényegesen kisebb volt az időszakos 
vízfolyásokban. Az egyedszámcsökkenés már rövid idejű kiszáradás után is 
bekövetkezett, ezt az aszályos időszak hossza már nem befolyásolta tovább. 

okt. 6
15:25



55

Jellemezhető-e kétszárnyú együttesek térbeli szerveződése az 
árvaszúnyogok mennyiségi viszonyainak ismerete alapján?

 1  1 1,2Boóz Bernadett , Móra Arnold , Csabai Zoltán

1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Hidrobiológiai Tanszék
2 Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia

A vízben fejlődő Diptera lárvák legtöbbjét speci�kus taxonómiai tudás nélkül 
nagyon nehéz fajszinten határozni, ezért néhány jobban ismert csoport 
kivételével (Chironomidae, Simuliidae, Culicidae), a mennyiségi alapú 
ökológiai vizsgálatokból legtöbbször kimaradnak, vagy csak család szinten 
jelennek meg. Igen gyakori az is, hogy csak a könnyen felismerhető, nagy 
egyedszámú családok kerülnek feldolgozásra. A csoport nagyfokú alulrepre-
zentáltsága jelentős információvesztéshez vezethet a közösségek összetételéről, 
hiszen az egyik legjelentősebb vízirovarrend, amely képviselői diverzitásuk, 
abundanciájuk, változatos ökológiai igényeik és sokrétű funkcióik miatt 
jelentős szerepet töltenek be az áramló vízi életközösségekben. E munka fő célja 
előzetes esettanulmányként megismerni, hogy egy már jól ismert vízgyűjtőn, a 
Bükkösdi-víz vízrendszeren, hogyan alakul a Diptera családok alfa és béta 
diverzitása, és feltárni, melyek lehetnek azok a vezető faktorok, amelyek a 
szerveződést leginkább befolyásolhatják. Megvizsgáltuk azt is, hogy egyetlen 
jobban ismert, gyakori család (az árvaszúnyogok) mennyiségi viszonyai alapján 
lehetséges-e becsléseket tenni a Diptera együttes egyéb csoportjainak 
mennyiségi jellemzésére.
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Mennyi az annyi? Avagy mit árulnak el hat európai vízgyűjtő 
mennyiségi makrogerinctelen mintái?

1,2 1 1 1 1Csabai Zoltán  Bartalovics Bea  Berta J. Balázs  Boóz Bernadett  Hárságyi Dorottya  Khouloud 
1 1 1 1 1 1Sebteoui  Kovács Zsolt  Pap Zsuzsanna  Pernecker Bálint  Szloboda Anita  Móra Arnold  

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék
2 Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia

A DRYvER (H2020 - 869226) projekt keretében 2021-2022 folyamán hat 
európai vízgyűjtőről (Csehország, Finnország, Franciaország, Horvátország, 
Magyarország, Spanyolország), vízgyűjtőnként 20-25, állandó és kiszáradó 
patakszakaszokon található mintavételi helyről, évi hat időpontból származó 
mennyiségi alapú, surber mintavevővel vett mintasorozat feldolgozását 
végeztük el génusz, illetve néhány csoport esetében fajszintig, a teljes makroge-
rinctelen spektrumra. Munkánk során a feldolgozott 639 mintából közel 
kétmillió egyedet határoztuk meg, amelyek 18 magasabb szintű élőlénycsoport 
112 családjának 268 génusz- vagy magasabb szintű taxonjába tartoztak. Rövid 
előadásunkban áttekintést adunk az egyes vízgyűjtők makrgerinctelen 
faunájának alapvető jellemzőiről és a munka egyes fázisai során felmerülő 
érdekesebb módszertani problémákról.
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A Graphoderus bilineatus közösségi jelentőségű vízibogárfaj európai 
előfordulási jellemzői és az ezt befolyásoló környezeti tényezők 
azonosítása

1 2  1Drenovácz Martin , Boda Pál , Csabai Zoltán

1 Pécsi Tudományegyetem, Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Iúság útja 6.
2 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológia Intézet, Tisza-kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c

A Graphoderus bilineatus IUCN Vörös Listás (VU) és Natura 2000 jelölőfaj, 
hazánkban fokozottan védett, a nemzeti és európai szintű természetvédelem 
egyik karizmatikus faja. A fajjal foglalkozó cikkek alapján az életmenete, 
fejlődése, ökológiai igénye régiónként és időben is változatos. Ahhoz, hogy a 
fajnak és élőhelyeinek hosszútávú megőrzésére irányuló természetvédelmi 
törekvések sikeresek lehessenek, tisztában kell lennünk azokkal a tényezőkkel, 
amelyek befolyásolják a különböző térléptékű előfordulását és a populációinak 
dinamikáját, az egyedek eloszlásának és mennyiségének tér-időbeli változásait. 
Ezért, kutatásunkban a faj elterjedési mintázatának pontos felderítését és a 
kialakításáért felelős tényezők feltárását tűztük ki célul különböző idő és 
térléptékben. Ennek első lepéseként a publikációk alapján összegeztük a faj 
hazai és európai előfordulását, meghatározzuk a legfontosabb preferenciákat az 
élőhelyek vonatkozásában, és a fellelhető adatok alapján azonosítottuk a faj 
populációit veszélyeztető környezeti tényezőket. Az így összegzett információk 
kiindulási alapot teremtenek a későbbi kutatásainkhoz, melyek során 
azonosítanánk a potenciálisan alkalmas európai élőhelyeket, terepi adatok 
alapján kimutatnánk az elterjedést ténylegesen befolyásoló környezeti 
tényezőket, és nyomon követnénk szezonális és évenkénti populációdinamikai 
változásokat. 
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Kiszáradást jelző tegzesek: van különbség génusz és faj szinten?

1 1 1Hárságyi Dorottya , Móra Arnold , Csabai Zoltán

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Iúság útja 6.

A tegzesek (Trichoptera) a makrogerinctelenek egyik jelentős csoportja; az 
élőhelyek széles spektrumán. nagy faj- és egyedszámban fordulnak elő, az 
életközösségekben sokféle funkciót töltenek be. Kiváló bioindikátorok, továbbá 
érzékenyek az éghajlatváltozásra. A tegzeslárvák faji szintű azonosítása nem 
mindig lehetséges, ami korlátozhatja a felhasználásukat az élőhelyek 
állapotértékelésében. A globális klímaváltozás hatására a jövőben világszerte 
növekedni fog az aszály sújtotta területek nagysága és az eddig állandó 
vízfolyások időszakossá válása is egyre gyakoribb és hosszabb lehet, ezért 
fontos, hogy részletesen megismerjük a vízi élőlényközösségek kiszáradás 
hatására adott válaszreakcióit. Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy 
vannak-e olyan tegzestaxonok, amelyek általánosan jelzik a kisvízfolyások 
kiszáradását, illetve vannak-e az aszály által eltérő mértékben sújtott európai 
vízgyűjtő területekre jellemző speci�kus, kiszáradást jelző tegzesfajok és/vagy 
tegzesgénuszok. Elemzésünkhöz a vizsgált kisvízfolyásokat a kiszáradás 
gyakorisága alapján létrehozott csoportra osztottuk (állandó és időszakos) Az 
IndVal (indikátortaxon) elemzést három ország (magyar, horvát, cseh) vízgyűj-
tő területéről származó tegzeslárva adatokon végeztük el. Általánosságban 
elmondható, hogy génusz szinten erősebb kötődés mutatható ki a különböző 
típusú vízfolyásokhoz, mint fajszinten. 
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Effect of different light regimes on growth and photosynthetic 
efficiency of some common duckweed species

1 1 1 1Irfan Muhammad , Szabó Zsuzsanna Barnáné , Mészáros Ilona , Oláh Viktor

1 University of Debrecen, Faculty of Science and Technology, Department of Botany, Debrecen, 4032

is study investigated the phenotypic plasticity of four duckweed species 
namely Lemna gibba, L. minor, L. minuta and Spirodela polyrhiza under 
different light regimes. e tests were performed in a temperature-regulated 
growth chamber using three intraspeci�c ecotypes (clones) from each species. 
e responses were measured in terms of vegetative growth rate (RGR ) and area

photosynthetic electron transport rate (ETR) in 5 days-long growth 
experiments. Aer an initial screening for optimum growth, the best suited 
spectral composition was further evaluated at six intensity levels ranging from 

-2 -156 to 531 µE m s . e results proved that equal intensities of blue and red light 
were ideal for growth and photosynthesis. e calculated ETR showed a 
constant growth along with increasing PPFD in every clone, indicating a high 
phenotypic �exibility in photosynthesis. Despite that, a considerable species-
level and intraspeci�c diversity was found in growth responses to changing 
irradiation intensities. is study was supported by the NKFIH OTKA FK 
134296 research grant.
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Paleolimnológiai módszerek alkalmazásának korlátai sekély állóvizek 
esetében

1 1 1 1Jakab Jázmin , Böjthe Andrea , Soltész Andor , Gyulai István  

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

Világszerte egyre inkább növekednek az aszályos időszakok, jelentősen 
csökkentek az állóvizeink vízszintjei. Paleolimnológiai vizsgálatok során, 
amikor a Cladocera közösséget vizsgáljuk, a legmélyebb pontról szoktunk 
mintát venni, mert a legmélyebb pontra sodródnak össze a maradványok. 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy megnézzük, sekély víztestek esetében hogyan 
akkumulálódhatnak a Cladocera maradványok az üledékben. A mintavételekre 
hat víztestet jelöltünk ki és mindegyik víztestből három mintát vettünk, úgy, 
hogy a mintavételi helyek legalább 75-100 m távolságban legyenek egymástól. A 
medrekben a habitatok is hasonlóak voltak. Az eredmények azt mutatták, hogy 
már akár egy 100 méteres távolságban lévő mintavételi helyen is különböző 
egyedszámok és fajszámok azonosíthatóak. 
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Kisvízfolyások kiszáradásának hatása vízi makrogerinctelenek 
morfometriai paramétereire

1 1 1 1,2Kis Patrik , Szloboda Anita , Pernecker Bálint , Csabai Zoltán

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék
2 Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia

A makrogerinctelenek jó indikátorai a különböző vizes élőhelyeken történő 
zavarásoknak, így a kiszáradásnak is. A környezeti stressz morfológiai 
változásokat idézhet elő, azonban arról kevés információnk van, hogy ezek a 
víznélküli időszakok pontosan milyen morfometriai eltéréseket okozhatnak. 
Vizsgálataimat kiszáradó és állandó vizű vízfolyásokból származó Gammarus 
roeselii és Electrogena ujhelyii egyedeken végeztem. A kiválasztott egyedek 
számos morfometriai paraméterét szoveres mérések segítségével határoztam 
meg. A kiszáradó vízfolyások egyedeinek testmérete nagyobb, mint az állandó 
vízfolyásban élőké, mely okai lehetnek a kiszáradó vizekben a predációs nyomás 
növekedése, illetve a kiszáradás elkerülése miatti gyorsabb egyedfejlődés. A 
Gammarus roeselii esetében meg�gyelhető, hogy a 7. pereopod basis íze 
keskenyebb az időszakos vizű patakok egyedeinél, amely összefüggésben lehet 
az élőhelyeken tapasztalható vízsebesség különbözőségével. Az Electrogena 
ujhelyii esetében pedig a kiszáradó vízfolyásokban található egyedek szemének 
mérete és azoknak a fej középvonalától való távolsága volt nagyobb. Ez a 
kiszáradó vizekben lejátszódó gyorsabb fejlődéssel magyarázható, ugyanis ezen 
kérészek ugyanabban az időpontban fejlettebb lárvastádiumban voltak. A 
kiszáradás hatása tehát meg�gyelhető a vízi makrogerinctelenek morfológiáján 
keresztül is.
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Kisléptékű habitat-variabilitás közösségformáló szerepe kiszáradó 
kisvízfolyásokban

1 1 1 1 1Kiss Stefánia , Kókai Zsuzsanna , Lukács Áron , T-Krasznai Enikő , B-Béres Viktória  

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

A globális klímaváltozás okozta időjárási anomáliák világszerte nagy nyomást 
gyakorolnak a vízi élőlényközösségre. Ugyanis ezen extremitások miatt a 
felszíni vizek vízjárásban drasztikus változások �gyelhetők meg, melyek 
jelentős közösségszerkezeti változásokhoz vezethetnek. Munkánkban egy 
alföldi kisvízfolyás bentikus algaközösségének taxonómiai és jelleg eloszlását, 
diverzitásváltozását, illetve a víz kovaalga-alapú állapotát vizsgáltuk a 
szárazodás folyamatának (áramló és álló fázis) és az ember okozta élőhely 
változásnak (természetes és mesterséges szakasz) �gyelembe vételével. Jelentős 
különbségeket feltételeztünk a fázisok és szakaszok között, de eredményeink ezt 
csak részben támasztották alá. Míg az eltérő szakaszok taxonómiai összetétele 
nem különbözött, addig a szárazodás jól kifejezett szerkezeti változásokat 
okozott. Bizonyos jellegek karakterisztikusak voltak az egyes fázisokban, míg a 
közösség biodiverzitása a mesterséges szakaszon volt nagyobb. A kovaalga 
indexek értékei nem mutattak különbséget a szakaszokon, viszont az 
áramlásviszonyok szigni�kánsan befolyásolták értékeiket. Eredményeink 
rámutattak arra, hogy az időjárási szélsőségek már kis időintervallumban is 
jelentős nyomást gyakorolnak a kovaalga közösségre, amit a vízgazdálkodásban 
és a természetvédelmi intézkedések során �gyelembe kell venni.
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A meta�tikus élettáj �zikai komplexitásának hatása az élőhely 
stabilitására és az algaközösség diverzitására

1 2 1 1 1 1,2Lukács Áron , Szabó Sándor , T-Krasznai Enikő , N-Kókai Zsuzsanna , B-Görgényi Judit , Borics Gábor

1  Ökológiai Kutatóközpont, VÖI, Tisza-kutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C
2  Níregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

A vizes élőhelyeken és a tavak litorális régióiban a bentikus és a pelagikus élettáj 
mellett létezik egy kevésbé ismert és tanulmányozott élettáj, a meta�ton. A 
meta�ton a makro�tonok víz alatti részei között élő algaközösségek összefogla-
ló neve. A makro�tonok olyan térbeli mátrixot hoznak létre a vízoszlopban, 
amely mikro skálán lehetővé teszi egy számos környezeti gradienssel bíró, 
rendkívül heterogén környezet kialakulását. Vizsgálatunkban egy kis tó 
meta�tikus algaközösségét hasonlítottuk össze annak �toplankton 
közösségével és a tóközépen a litorális növényzettől �zikailag izolált víztérben 
kialakuló algaközösséggel egy vegetációperióduson keresztül. Feltételeztük, 
hogy a meta�ton �zikai komplexitása miatt a �toplanktonnál diverzebb 
algaközösséget képes fenntartani. Azt is feltételeztük, hogy a sekély víz a litorális 
zónában jobban ki van téve a környezeti tényezők ingadozásainak, ebből 
adódóan a meta�ton biomasszája nagyobb �uktuációt fog mutatni, mint a 
�toplanktoné. Eredményeink alapján elmondható, hogy a meta�tikus 
algaközösség nagyobb taxonómiai és funkcionális alapú diverzitást mutatott, 
mint a �toplankton. Mindazonáltal a meta�ton biomasszája kisebb mértékben 
változott, mint a �toplankton biomasszája.
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Cianotoxinok lehetséges aplanospóra-képzést gátló hatása a 
Hematococcus pluvialis zöldalga esetében

1 1 1 2Márton Kamilla , Shamae Ria Rose Delima , Marycruz Karina Corrales Travez , Riba Milán , Vasas 
2 1Gábor , Bácsi István

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

Az intenzív kutatás ellenére a cianobaktériumok által termelt metabolitok 
eukarióta algák nyugalmi stádiumainak kialakulására gyakorolt hatásairól az 
irodalomban alig található adat. Munkánk során cilindrospermopszin (CYN) 
vagy mikrocisztin (MIC) tartalmú cianobaktériális kivonatok cisztaképzésre és 
-érésre gyakorolt hatását vizsgáltuk laboratóriumi körülmények között a 
Haematococcus pluvialis egysejtű zöldalga alkalmazásával. Feltételeztük, hogy a 
cianotoxin tartalmú kivonatok, mint környezeti stressz tényezők cisztaképző-
dést és ezzel összefüggő élettani változásokat idéznek elő. A feltételezés csak 
részben nyert igazolást: csökkent az ostoros vegetatív sejtek aránya és 
megjelentek a zöld, nem mozgó palmella sejtek, azaz a nyugalmi szakasz 
indukálódott. A palmella állapot érési folyamata azonban nem folytatódott, és a 
vörös pigment felhalmozódás gátlása volt meg�gyelhető. A hatás mindkét toxin 
esetében koncentrációfüggőnek bizonyult. A jelenségek részletesebb 
elemzéséhez további vizsgálatok szükségesek, de az előzetes eredmények alap-
ján a cianotoxinok hosszú távon gátolhatják a túlélési stádiumok kialakulását.
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Egy magyarországi Hydra oligactis populáció szaporodási 
viselkedésének és genetikai szerkezetének leírása egy kétéves 
periódus alatt

1 2 2 3 1Miklós Máté , Laczkó Levente , Sramkó Gábor , Barta Zoltán , Tökölyi Jácint

1 MTA-DE Lendület Ökológia, Evolúció és Fejlődésbiológia Kutatócsoport, Debreceni Egyetem, 
Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

2 MTA-DE Lendület Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport, Debreceni Egyetem, Növénytani 
Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

3 MTA-DE Viselkedésökológiai Kutatócsoport Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani és 
Humánbiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A fakultatívan ivaros organizmusok egyetlen életcikluson belül egyesítik az 
ivaros és ivartalan szaporodást és gyakran váltanak a szaporodási módok között 
a környezeti feltételektől függően. Ezek az élőlények gyakran változó szezonális 
környezetben élnek, ahol a kedvező időszakok váltakoznak a kedvezőtlen 
időszakokkal, így időnkénti változó mértékű szelekciós nyomást generálva, 
amely erősen befolyásolja az állatok életmenet döntéseit, valamint a populációik 
dinamikáját is. A globális környezetünkben manapság bekövetkező gyorsuló 
változások miatt a szezonális környezetben élő fakultatívan ivaros populációk 
populációdinamikájának és genetikai változásainak megértése kiemelt 
jelentőséggel bír az ilyen ökoszisztémákat érintő további lehetséges problémák 
azonosításához és az azokra való felkészüléshez. Kutatásunk során arra 
törekedtünk, hogy betekintést nyerjünk egy ilyen fakultatívan ivaros édesvízi 
hidrafaj a Hydra oligactis szezonális populáció dinamikájába és genetikai 
szerkezetébe. E célból egy populációból két éven keresztül 4 alkalommal (2 őszi 
és 2 tavaszi mintavétel) gyűjtöttünk egyedeket, melyeket utána laboratórium-
ban tartottunk standard körülmények között, miközben feljegyeztük 
viselkedésüket, valamint elvégeztük az így tartott állatok genotipizálását is 
RAD-Seq segítségével. Vizsgálatunk során a 121 begyűjtött hidratörzsből 42 
genotípust mutattunk ki megbízhatóan, de nem találtunk szigni�káns genetikai 
változást a két év alatt ebben a vizsgált populációban. A klónvonalakat évszakok 
és évek között is sikerült azonosítanunk, ami arra utal, hogy a különböző 
klónvonalak hosszú ideig fennmaradhatnak a populációban. Azt is megállapí-
tottuk, hogy a különböző genotípusok különböznek az ivaros szaporodási 
gyakoriságban, de ezek a különbségek nem befolyásolták, hogy a genotípusok 
újra megjelentek-e a mintavételek során. Végezetül elmondhatjuk, hogy 
kutatásunk betekintést nyújt a természetes hidrapopulációk biológiájába, 
miközben hozzájárul az édesvízi ökoszisztémákban élő fakultatívan ivaros fajok 
populációbiológiájának megértéséhez is.
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A folyami bödöncsiga (Theodoxus �uviatilis Linnaeus, 1758) 
elterjedése a Balaton parti zónájában

Péntek Balázs�, Zsilák Borbála�, Schmera Dénes�, Gál Blanka�

� Pécsi Tudományegyetem
� Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

A felgyorsult világunkban az ember ide-oda utazásával a fajok hurcolása egyre 
növekvő problémát jelent. Nyaranta a Balaton és vidéke is jelentős tömegek 
célpontja. Ők magukkal hozzák fürdő eszközeiket, csónakjaikat stb., melyek 
esetleg idegen honos fajokat is tartalmazhatnak. A tó makrogerinctelen faunáját 
sajnos manapság jórészt már csak idegen honos fajok alkotják, köszönhetően a 
Sió-csatornának is. Kutatásom alanya a folyami bödöncsiga, mely egyre 
növekvő számban van jelen a tó litorális zónájában 2013-as megjelenése óta. 
Kutatásom célja ennek az idegenhonos fajnak az elterjedésének feltérképezése 
Közép-Európa legnagyobb tavának litorális zónájában. 2018-ban készült egy 
felmérés elterjedéséről (Takács, 2019). Melyet 2021-ben megismételtem. 20 
mintavételi helyen vizsgáltam a Balaton körül az elterjedésüket, mely során 10 
követ emeltem ki mintavételi helyenként melyeken megszámoltuk az egyedek 
számát. A korábbi állapotokhoz képest jelentős változást tapasztalható. Számos 
új helyen is megjelent a folyami faj. Korábban a tó keleti és nyugati végén 
egyáltalán nem volt megtalálható, mostanra már itt is találtunk egyedeket nem 
is kis számban. Kutatásom kitér az egyes mintavételi helyeken a csigák 
denzitására. Valamint a faj a tóban lévő térbeli eloszlására. Itt is olyan 
eredményekre jutottam, hogy egyes helyeken jóval elterjedtebb a csiga. A 
legtöbb egyedet Vonyarcvashegyen találtuk ahol 2018-ban még egyáltalán 
megtalálható se volt a faj. Tehát jelenleg már egyes helyeken jobban megtalálja 
az életfeltételeinek szükséges paramétereket. Életmódját tekintve szilárd 
felületekre például kövekre tapadva él és az ott lévő peri�thont fogyasztja

okt. 6
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A Beregi-sík kárpátaljai részének (Nyugat-Ukrajna) 
csípőszúnyogfaunája (Culicidae)

1,2 3 3Szanyi Kálmán , Nagy Antal , Szanyi Szabolcs

1 Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 
Debrecen, Egyetem tér 1. 

2  Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
3 Debreceni Egyetem, Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar, 

Növényvédelmi Intézet, 4032 Debrecen Böszörményi út 138

A Beregi-síkot kettészeli az ukrán magyar államhatár. A sík kárpátaljai része az 
egykori Szernye-mocsár lecsapolása ellenére mindmáig gazdag vizes élőhelyek-
ben, melyek ideális tenyészőhelyeket biztosítanak a csípőszúnyogok számára. 
Ezen területek csípőszúnyogfaunájáról azonban információink rendkívül 
hiányosak. Munkánk célja az volt, hogy mérsékeljük ezt a hiányt és adatokat 
szolgáltassunk a Beregi-sík ukrán oldalának csípőszúnyogfaunájáról. A terepi 
vizsgálatok 2021 nyarán történtek, rovarszippantózás módszerével a terület 24 
mintavételi pontján, melyek többsége az egykori Szernye-mocsár területén lett 
kijelölve. A vizsgálat eredményeként hiánypótló elterjedési adatokat sikerült 
nyújtani egy erősen információhiányos terület csípőszúnyogfaunájáról. A 
mintavételi területek többsége az Aedes vexans, Ae. cinereus és Anopheles 
maculipennis fajok dominanciájával jellemezhető, melyek közül az utóbbinak 
nagy egyedsűrűsége jól reprezentálja, hogy a terület napjainkban is vízjárta és 
nedves, mocsaras élőhelyekben bővelkedő.

okt. 6
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Folyami kagylók (Unionidae) vizsgálata a Magyar Duna-szakaszon és 
mellékvizein

1 2 3 4Szekeres József , Csányi Béla , Juhász Péter , Podani János

1 Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet 1113 Budapest, Karolina út 29.
2 hidrobiológus, 2131 Göd, Budai-Nagy Antal u. 13.
3 hidrobiológus, 5363 Nagyiván, Fő út 42.
4 Ökológiai Kutatóközpont, Evolúciótudományi Intézet, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 
29-33.

Az édesvízi Unionidae kagyló-állományok a folyószabályozások és a 
vízminőség romlás következtében jelentősen visszaszorultak, és Európa-szerte 
veszélyeztetett helyzetben vannak. Az országos törzshálózati monitoring során 
az alkalmazott standard mintavételi eljárás a módszer jellegéből adódóan nem 
alkalmas a folyami kagylók elterjedésének és állomány-nagyságának 
megismerésére. Ennek oka a kagylók mozaikos elterjedési mintázata, amely a 
mélyebb vízmélységben található mederzónára is kiterjed. A gyűjtés eredmé-
nyessége erősen függ továbbá az aktuális vízszinttől is. A 2021-ben végrehajtott 
felmérés során 25 helyszínen egyenlő mintavételi erőfeszítéssel begyűjtött 858 
kagylóegyedet faj szinten azonosítottuk, élő tömegüket, valamint 
testméreteiket (magasság, szélesség, hosszúság) rögzítettük. Előadásunkban 
részletesen tárgyaljuk a vizsgált kagylófajok tömegességi viszonyait és 
morfometriai elemzésük eredményeit

okt. 5
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Az EPT fauna mely tagjai képesek alkalmazkodni a patakok 
kiszáradásához?

1 1 1 1 1 1, 2Szloboda Anita , Boóz Bernadett , Hárságyi Dorottya , Kovács Zsolt , Móra Arnold , Csabai Zoltán

1  Pécsi Tudományegyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Iúság útja 6.
2  Masaryk University, Department of Botany and Zoology, Brno, Czechia 

A globális klímaváltozás hatására világszerte meg�gyelhető a korábban állandó 
vízfolyások részleges vagy teljes időszakos kiszáradása, a száraz időszakok 
hosszának és intenzitásának növekedése, mely hatással van a vízi makrogerinc-
telen közösségek összetételére. Ennek vizsgálatára az élőhely állapotára 
legérzékenyebben reagáló, ugyanakkor széles körben elterjedt taxonokat, 
Ephemeroptera, Plecoptera és Trichoptera (EPT) választottuk. Kutatásunk 
során arra kerestük a választ, hogy befolyásolja-e a kisvízfolyások időszakossága 
az EPT fauna összetételét, valamint vannak-e olyan génuszok az EPT faunán 
belül, amelyek kötődést mutatnak az időszakos vagy állandó vízfolyásokhoz. 
Mintavételeink a DRYvER projekt keretén belül valósultak meg 6 különböző 
európai vízgyűjtő területen, ahol 2021-2022 folyamán, összesen 6 alkalommal 
vízgyűjtőnként 20-25 helyről történt mintavétel. Annak ellenére, hogy a 
taxonkészletben jelentős átfedések vannak, az időszakos vagy állandó víztípust 
jelző (IndVal) taxonok listája és mennyisége jelentősen eltért az egyes vízgyűjtő 
területeken, és az időszakos vizeket általánosan jelző taxonokat nem találtunk.

okt. 6
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Ragadozás vagy dögevés? A fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) 
táplálkozásának kísérletes vizsgálata

1 2 2Szolnoki Anna , Erős Tibor , Preiszner Bálint

1 Állatorvostudományi Egyetem, 1078 Budapest, István u. 2.
2 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3

A táplálékhálózati rendszerek kapcsolati jellege lényegesen meghatározza az 
ökoszisztémák működését. Ebben a témában kevéssé kutatott területnek számít 
a nagytestű mindenevő vagy ragadozó szervezetek lebontó folyamatokhoz való 
hozzájárulása. A gerinces dögevők tápanyagfelszabadítása eltér a klasszikus 
lebontó szervezetekétől: hatékonyan mozgósítják, illetőleg raktározzák a felvett 
tápanyagokat, így kiemelt szerepük lehet az anyag és energia ökoszisztéma-
szintű áramoltatásában. Vizsgálataink során a mindenevő és Magyarországon 
invazív fekete törpeharcsa halfogyasztó viselkedésének, különösképpen aktív 
ragadozó, illetve dögevő táplálékszerzési stratégiájának egymáshoz viszonyított 
jelentőségét derítettük föl. Teszteltük a táplálékválasztás változását a habitat 
komplexitása és a víz turbiditása, mint környezeti feltételek mellett, illetve az 
egyedek explorációs rátájának függvényében. Kimutattuk a környezeti 
változóktól függő aktív ragadozásra és tetemfogyasztásra való képességét, mely 
utóbbi elősegítheti a fajra jellemző élőhelyektől eltérő – tisztább vizű vagy 
sziklás – környezetben való terjedését.

okt.6
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A kikötők, mint mesterséges élőhelyek hatása a bevonatlakó 
algaközösségekre

1 1 1Tapolczai Kálmán  Somogyi Boglárka , Vörös Lajos

1 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.

Az urbanizáció és az épített környezet bizonyítottan befolyásolja az 
élőlényközösségek szerkezetét és működését. A Balaton különösen érintett 
ebből a szempontból, hiszen rekreációs célú felhasználással erősen érintett 
víztest. A tó körül számos kikötő épült, ráadásul a vitorlás- és egyéb hajók 
megnövekedett száma miatt továbbiak építésére jelentkezett igény. A 
természetes, nádassal borított parti övvel szemben ezen helyek megváltozott 
mederviszonyokkal, vizük eltérő �zikai, kémiai paraméterekkel jellemezhetők. 
Annak ellenére, hogy sekély tavak esetében a parti régió minősége különös 
jelentőséggel bír, a kikötők hatásának vizsgálata a Balaton esetében hiányos. 
Egy, a témában indított átfogó kutatás részeként ezen mesterséges habitatok 
hatását vizsgáltuk bevonatlakó algaközösségeken. 12 település kikötőiben és 
nádasaiban helyeztünk ki összesen 48 mintavételi helyen bójákkal megjelölt fa 
szubsztrátumokat 2022. május-július között 6 hetes időtartamra, a felszíntől 
mért 20 cm-es mélységben. A bevonatot laboratóriumi körülmények között 
eltávolítottuk, valamint elvégeztük annak mennyiségi és minőségi elemzését. A 
bevonatok vizsgálata mellett a víz �zikai és kémiai paramétereit is 
meghatároztuk. Előzetes eredményeink alapján elmondható, hogy mind a 
környezeti változókat, mind az algaösszetételt illetően fontos különbségek 
adódtak a természetes és mesterséges élőhelyek között, megerősítve feltételezé-
sünket, hogy az épített környezet a Balaton parti régiójában jelentős hatással bír 
a parti ökoszisztémára. 

okt. 6
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