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A rendezvény helye:
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Október 6. szerda

10.00-10.10	Bíró Péter: Megnyitó

Elnök: Dévai György 

10.10-10.20	Nagy Sándor Alex: Woynárovich Elek köszöntése 95. születésnapja alkalmából
10.20-10.40	Kiss Keve Tihamér, Fehér Gizella, Vörös Lajos: Emlékezés Schmidt Antalra (1944-2010)
10.40-11.10	G.-Tóth László: A biodiverzitás csökkenés és az ökoszisztéma degradáció trendjei Európa belvizeiben – Felkért elõadás
11.10-11.30	Zlinszky András: a balaton és a környezõ mocsarak történelmi rekonstrukciója térinformatikai módszerekkel
11.30-11.35	Reskóné Nagy Mária: Tájékoztatás az LII. Hidrobiológus Napok „legjobb fiatal elõadja” és két „legtartalmasabb posztere” kiválasztásáról

11.35-11.50	S z ü n e t

Elnök: V. Balogh Katalin / Nagy Sándor Alex

11.50-12.20	Végvári Péter, Lovas Attila, Teszárné Nagy Mariann, Csépes Eduárd, K. Szilágyi Enikõ, Aranyné Rózsavári Anikó, Kovács Pál, Molnár Krisztián, Szabó Attila: Sekélyvizû tározók ökológiai állapotváltozásai az elárasztástól a leürítésig a tiszaroffi árapasztó tározó tapasztalatai alapján – Felkért elõadás
12.20-12.40	Szabó Attila, Bíró Tibor, Végvári Péter, Kelemenné Szilágyi Enikõ, Csépes Eduárd, Teszárné Nagy Mariann, Aranyné Rózsavári Anikó: Vízminõség változás nyomon követése a tiszaroffi árapasztó tározóban
12.40-13.00 	Fehér Gizella, Váradi Zsolt: A 2010-es belvizes halpusztulás ökológiai háttere a Sárközi vízrendszer csatornáiban
13.00-13.20	Pomogyi Piroska: Alkalmazott hidrobotanika, vegetációtérképezés a vízügyi gyakorlatban

13.20-14.30	E b é d s z ü n e t

Elnök: Zsuga Katalin / Présing Mátyás

14.30-14.50	Tóth Bence: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 1. Mederanyag és szervesanyag.
14.50-15.10	Oertel Nándor, Nosek János, Bódis Erika, Borza Péter, Tóth Bence: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 2. A meio- és makrogerinctelen társulások.
15.10-15.30	Bódis Erika: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 3. A kagylófauna eltérõ térbeli mintázata a környezeti változók függvényében.
15.30-15.50	Borza Péter: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 4. Inváziós hasadtlábú rákok (Crustacea: Mysida) életmenet-vizsgálata.
15.50-16.10	Puky, M. - Kiszely, P. - Petrusek, A. - Kozubikova, E.: Idegenhonos Decapoda fajok terjedése és ennek következményei Magyarországon

16.10-16.30	S z ü n e t

Elnök: Padisák Judit / Kelemenné Szilágyi Enikõ

16.30 - 	Poszter szekció (1)	

Ács Éva, Bolla Beáta, Tóth Adrienn, Kiss Keve Tihamér: Magyarország Dunától keletre esõ vizei Centrales kovaalgáinak diverzitása és elterjedése II. Állóvizek
Kiss Keve Tihamér, Ács Éva, Bolla Beáta, Tóth Adrienn: Magyarország Dunától keletre esõ vizei Centrales kovaalgáinak diverzitása és elterjedése I. Vízfolyások
Abonyi András, Krasznai Enikõ, Padisák Judit: Néhány produktív mély bányató fitoplanktonja és bevonatlakó kovaalgái
Biró Rita, Lengyel Edina és Stenger-Kovács Csilla: A Csigere-patak kovaalga flórája
Horváth Renáta és Stenger-Kovács Csilla: A Balaton két különbözõ trofitású medencéjének kovaalga összetétele és ökológiai állapota
Teke Gábor, Hajnal Éva, Lengyel Edina, Stenger-Kovács Csilla, Padisák Judit: Fajgazdagság és mintavétel összefüggésének vizsgálata a peridat on-line perifiton adatbázis segítségével
Pohner Zsuzsanna, Ács Éva, K. Borsodi Andrea, Kiss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter: Bevonatban élõ mikrobiális közösségek genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérõ trofitású medencéjében

17.10-17.30	S z ü n e t

Andjelka Plenkoviè-Moralj, Kiss Keve Tihamér, Várbíró Gábor, Ács Éva: Magyarországi és horvátországi karsztos vízfolyások kovaalga közösségeinek összehasonlítása.
Grigorszky István, Borics Gábor, Marija Gligora, Andelka Plenkovic: Magyarország és Horvátország Dinophyta fajainak vizsgálata 
B-Béres Viktória, Kassai Sándor, Szabó Gabriella, Görgényi Judit, Bácsi István: A Monoraphidium pusillum (Chlorophyta) lipidtermelésének vizsgálata
Szabó Gabriella, Görgényi Judit, Kassai Sándor, B-Béres Viktória: A cink hatása a Monoraphidium pusillum (Chlorophyta) növekedésére és morfológiájára
Farkas Oszkár, Mosolygó Ágnes, Vasas Gábor: Toxintermelõ Planktothrix cianobaktérium fajok és Prymnesium parvum (Haptophyta) azonosítása molekuláris markerekkel
Borsodi Andrea, Knáb Mónika, Krett Gergely, Márialigeti Károly, Janurik Endre, Kosáros Tünde, Kerepeczki Éva, Pekár Ferenc: Adatok egy termálvíz befogadására szolgáló hûtõ-tározó tó vízkémiai és mikrobiológiai jellemzõirõl
Falusi Eszter, Sipos Virág Katalin, Wichmann Barnabás, Penksza Károly: A makrofiton hosszú távú vizsgálati lehetõségei szakasztérképezési módszerrel  


19.10 	V a c s o r a


20.30-		Kötetlen esti összejövetel








Október 7.  csütörtök

Elnök: Móra Arnold / Keresztessy Katalin

9.00-9.20	Erõs Tibor, Schmera Dénes: Vízfolyáshálózatok topológiai jellemzése és természetvédelmi értékelése gráfelméleti módszerek segítségével
9.20-9.40	Takács Péter, Sály Péter, Erõs Tibor, Specziár András, Bíró Péter: Mennyit ér egy mintavétel? Halfaunisztikai felmérések hatékonysága és reprezentativitása síkvidéki kisvízfolyásokon
9.40-10.00	Specziár András: A fogassüllõ és a kõsüllõ táplálékválasztása egyenetlen táplálék méret eloszlás mellett
10.00-10.20	Weiperth András, Gaebele Tibor, Potyó Imre, Guti Gábor: Folyó mellékfolyó kapcsolat vizsgálata a dunai és az ipolyi halfauna hosszú-idejû változásának elemzésével

10.20-10.40	S z ü n e t

Elnök: G.-Tóth László / Zlinszky András

10.40-11.00	Kiss Áron Keve: A heterotróf ostorosok helyi funkcionális sokfélesége a Duna planktonjában - A koegzisztenciát biztosító feltételek.
11.00-11.20	Zsuga Katalin, Pekli József: Zooplankton tanulmányok a bodrog vízgyûjtõjén
11.20-11.40	Korponai János, Varga Katalin, Nédli Judit, G-Tóth László: A Cladocera közösség változása a Balaton keszthelyi öblében: az üledékcsapda és a planktonminták összehasonlítása

11.40-12.00	S z ü n e t

Elnök: Oertel Nándor / Balogh Csilla

12.00-12.20	Szivák Ildikó, Móra Arnold: Tegzes közösségek mintázatát alakító környezeti tényezõk vizsgálata különbözõ ökológiai állapotú kisvízfolyásokban
12.20-12.40	Szabó László József: Csípõszúnyog nõstény imágók felmérésének eredményei és tapasztalatai ÉK-Magyarországon
12.40-13.00	Boromisza Zsombor: Tájhasználati, tájökológiai szempontok a Velencei-tó parti sávjának értékelésére
13.00-13.20	Bíró Tibor, Szabó Attila, Láposi Réka, Gulyás Gergely, Málnás Kristóf, Babocsay Gergely, Tóth László: Az erdõteleki arborétum komplex élõhely-rehabilitációs programjához kapcsolódó állapotfelmérés eredményeinek bemutatása

13.20-14.30	E b é d s z ü n e t

Elnök: Ács Éva / Erõs Tibor

14.30-14.50	Vörös Lajos és Somogyi Boglárka: Fitoplankton együttesek a téli Balatonban
14.50-15.10	Somogyi Boglárka, Alois Herzig, Németh Balázs és Vörös Lajos: Szervetlen lebegõanyagok hatása sekély tavak fitoplankton struktúrájára
15.10-15.30	Bácsi István, Nagy Sándor Alex, Dévai György, Grigorszky István, Török Tamás, Vasas Gábor: Kismolekulájú klórozott szénhidrogének hatása a Synechococcus pcc6301 növekedésére és oxidatív stressz-enzimeinek aktivitására
15.30-15.50	Vehovszky Ágnes, Ács András, W. Kovács Attila, Szabó Henriette, Gyõri János, Gácsi Mariann, Farkas Anna: Balatonból izolált cianobaktériumok vizes kivonatainak bioaktív hatásai, összehasonlító vizsgálatok
15.50-16.10	Vasas Gábor: Hatóanyagok, speciális anyagcseretermékek fotoszintetizáló planktonikus szervezetek tömegprodukcióiból

16.10-16.30	S z ü n e t

Elnök: Kiss Keve Tihamér / Teszárné Nagy Mariann 

16.30 - 	Poszter szekció (2)

Vári Ágnes, Oláh Enikõ: Balatoni hínárfajok csírázási ökológiája
Tóth Adrienn, Zsuga Katalin, Szûcs Attila, Lõrincz Tamás: A magyarországi Rotatoria adatbázis bemutatása, mûködésének ismertetése
Nédli Judit, Tóth Adrienn, Korponai János, G.-Tóth László: Kitartóképletek a Balaton recens üledékében
Kováts Nóra, Kovács Anikó, Nassr-Allah Abdel Hameid, Ács András, Kárpáti Árpád: Alternatív Daphnia teszt szennyvíz toxicitásának becslésére
Fülep Teofil: A 2010 májusi rendkívüli esõzések hatása a Bükk hegységi Garadna patak és a Király-kút vízfolyásának Planária faunájára (Platyhelminthes: Tricladida)
Tóth Mónika, Árva Diána, Móra Arnold: A Balaton nyíltvízi bentikus makrogerinctelenjeinek gyûjtésére használt mintavevõk összehasonlítása
Kis Olga, Gyulavári Hajnalka, Kézér Krisztina: A nagy foltosrabló [Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)] egyik jellegzetes szikes vízi (kelemen-szék) imágópopulációjának morfológiai jellemzése


17.10-17.30	S z ü n e t


Mozsár Attila, Antal László, Czeglédi István: Különbözõ hasznosítású Tisza-menti holtmedrek halfaunája
Szalóky Zoltán, György Ágnes Irma: Halbiológiai vizsgálatok a Duna Szob és Hercegszántó közötti szakaszán
Tarr Éva: Elfolyó termálvíz kezelése náddal beültetett vizes élõhelyen
Selmeczy Géza Balázs, Kucserka Tamás, Kacsala István, Kovács Kata: Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokon
Kovács Zsófia, Dr. Zsilák Zoltán, Dr. Rédey Ákos: A Séd vízminõségének és terhelhetõségének vizsgálata
Lövei Gabriella Zsuzsanna: A Bodrogzug állapotfelmérése mûholdas távérzékelés segítségével
Keresztessy Katalin, Keserü Balázs, Farkas János: A halfaj-állomány összetétel elemzése Nicknél, a Kenyeri Vízierõmû hallépcsõjében 


18.10-19.00	Limnológiai Szakosztály vezetõségi ülése

19.00		V a c s o r a




Október 8.  péntek


Elnök: Vörös Lajos / Borsodi Andrea

9.00-9.20	Felföldi Tamás, Somogyi Boglárka, Márialigeti Károly és Vörös Lajos: A Fertõ mikrobiális közösségének jellemzése tenyésztéstõl független, csoportspecifikus molekuláris biológiai módszerekkel
9.20-9.40	Kürthy Anett, Somogyi Boglárka, Litkei Csaba, Németh Balázs és Vörös Lajos: Algológia a gyakorlatban: Emberi fogyasztásra alkalmas algák tenyészkörülményeinek optimalizálása
9.40-10.00 	Présing Mátyás, Shafik Hesham, Kovács W. Attila, Kenesi Gyöngyi, Horváth Hajnalka: A nitrogénkötés mérése stabil izotóppal és folyamatos algatenyésztõvel
10.00-10.20 	Horváth Hajnalka, Mátyás Kálmán, Süle György és Présing Mátyás: A fitoplankton nitrogénkötése a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerben


10.20-10.40 S z ü n e t

Elnök:  Grigorszky István /Somogyi Boglárka

10.40-11.00	Borics Gábor, Krasznai Enikõ, Abonyi András, Várbíró Gábor, Tóthmérész Béla: Miként befolyásolja a fitoplankton horizontális mintázata az ökológiai állapotértékelés eredményét egy holtág esetén 
11.00-11.20	Istvánovics Vera és Honti Mária: A fitoplankton növekedése három folyóban a bentikus visszatartás hipotézise 
11.20-11.40 	Keresztes Zsolt Gyula, Nicolae Dragoº, Nagy Erika, Somogyi Boglárka, Németh Balázs és Vörös Lajos: Az Erdélyi-medence sós tavainak trofitási viszonyai
11.40-11.50	Reskóné Nagy Mária: Az LII. Hidrobiológus Napok „legjobb fiatal elõadója” és két „legtartalmasabb posztere” díjainak átadása


11.50-12.00	Bíró Péter: Z á r s z ó


12.00-		E b é d
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ELÕADÁSKIVONATOK



I. SZÓBELI  ELÕADÁSOK



























Kismolekulájú klórozott szénhidrogének hatása a sYnechococcus pcc6301 NÖVEKEDÉSÉRE ÉS OXIDATÍV STRESSZ-ENZIMEINEK AKTIVITÁSÁRA

Bácsi István1, Nagy Sándor Alex1, Dévai György1, Grigorszky István1, Török Tamás2, Vasas Gábor2

1Debreceni Egyetem TEK-TTK Hidrobiológiai Tanszék
2Debreceni Egyetem TEK-TTK Növénytani Tanszék

A legújabb vizsgálatok szerint a talajvízmozgások következtében a korábbi ipari tevékenység eredményeként a talajban, talajvízben felhalmozódott kismolekulájú klórozott szénhidrogének felszíni vizekben való megjelenésének kockázata megnõtt. 
Munkánk során három kismolekulájú klórozott szénhidrogén (triklóretilén, tetraklóretilén és tetraklóretán) hatását vizsgáltuk a Synechococcus elongatus (Synechococcus sp. PCC6301) cianobaktérium növekedésére és élettani folyamataira. Az eredmények azt mutatják, hogy a kontroll tenyészethez képest mindhárom vegyület növekedésgátlást okoz, már a kezelés indításától számított 2-4 órán belül. A kezelt tenyészetekben megváltozott a fotoszintetikus pigmentek aránya, a kezelés
hatással volt a tesztszervezet oxidatív stressz-enzimeinek aktivitására: A peroxidáz, a szuperoxid-dizmutáz enzimek aktivitása magasabb volt a kezelt tenyészetekben, valamint megnõtt a TBA-reaktív metabolitok mennyisége, ami a lipid peroxidáció fokozódására utal. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a klórozott szénhidrogének hatása a vízi ökológiai rendszerek trofikus kapcsolatrendszerének legalsó szintjét képviselõ fotoszintetizáló szervezetekre is jelentõs.






AZ ERDÕTELEKI ARBORÉTUM KOMPLEX ÉLÕHELY-REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

Bíró Tibor1, Szabó Attila1, Láposi Réka1, Gulyás Gergely2, Málnás Kristóf2, Babocsay Gergely1, Tóth László1

1Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös
2 BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

A gyöngyösi Károly Róbert Fõiskola kezelésében lévõ Erdõtelki Arborétum komplex élõhely-rehabilitációja a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert forrásból valósul meg a következõ két évben. A projekt egyik legfõbb eleme az arborétum új vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, melynek keretében megtörténik a kert mesterséges tavának kotrása, a tó vízellátásának és vízelevezetésének kialakítása. Az élõhely-rehabilitációs munkák megkezdéséhez szükségessé vált a terület, különös képen a vizes élõhelyek állapotfelmérése. A 2010 évi felmérés kiterjedt mind a felszíni, mind a felszín alatti vizekre. A felszíni vízvizsgálatok során a fizikai és kémiai háttérváltozók (28 db) mellett néhány biológiai elemet (vízi makrofita, vízi makroszkopikus gerinctelenek, hüllõk, kétéltûek, kisemlõsök) is vizsgáltunk. Az elõadásunkban az állapotfelmérés eredményeirõl, illetve az azok alapján meghatározott konkrét beavatkozásokról szeretnénk beszámolni.



A BENTÁL STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS ELEMEI A DUNA VÍZRENDSZERÉBEN  3. A KAGYLÓFAUNA ELTÉRÕ TÉRBELI MINTÁZATA A KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK FÜGVÉNYÉBEN

Bódis Erika
 
MTA ÖBKI – Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14.

Munkánk során a kagylófauna térbeli mintázatának és a környezeti változóknak a kapcsolatát vizsgáltuk különbözõ térbeli skálákon. 2005-ben a Duna fõágának eltérõ hidrogeomorfológiai jellegû partszakaszairól és különbözõ alzatrétegekbõl, 2006-ban mellékági élõhelyrõl vettünk mintát, 2007-ben pedig kiterjesztettük vizsgálatainkat egy másodrendû patak-folyam kontinuum mentén. Összesen 22 kagylófajt azonosítottunk, 2 védett és 5 invazív faj jelenlétével. A Pisidium subtruncatum, P. supinum, P. henslowanum és Corbicula fluminea magas denzitása alapján arra következtethetünk, hogy ezeknek a fajoknak döntõ szerepe van a vizsgált vízrendszer ökoszisztémájának alakításában. Az invazív C. fluminea dominanciája különös figyelmet igényel, mivel ez a faj a bentikus életközösségek anyagforgalmát számottevõen befolyásolhatja. Kanonikus korreszpondencia analízist végeztünk a kagylófauna, a mintavételi helyek és a környezeti változók (fizikai-kémiai paraméterek, mederanyag szerves anyag tartalma és szemcseméret frakciói, alzattípusok) kapcsolatának elemzésére. A kagylófauna térbeli eloszlását tájléptékû (víztípusok, longitudinális gradiens) és lokális hatások egyaránt alakítják, azonban a kagylóegyüttesek térbeli mintázatát legjobban az alzattípus, a vízsebesség és a szemcseméret összetétel határozta meg.

MIKÉNT BEFOLYÁSOLJA A FITOPLANKTON HORIZONTÁLIS MINTÁZATA AZ ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS EREDMÉNYÉT EGY HOLTÁG ESETÉN

Borics Gábor, Krasznai Enikõ, Abonyi András, Várbíró Gábor

Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Debrecen Hatvan u. 16.

A fitoplankton biomassza és taxonómiai összetétel horizontális különbségeit vizsgáltuk egy tartósan rétegzett tiszai holtágon. A Tiszadobi Holtág Malom-Tisza nevû, töltésekkel elhatárolt középsõ szegmensében 11 mintavételi pontot jelöltünk ki, érintve a makrovegetáció által uralt un. litorális (1-4 pontok) és a pelagiális szakaszt (5-11 pont) is. Valamennyi mintavételi ponton három, egymástól 1m távolságban lévõ, független oszlopmintát vettünk a fotikus rétegbõl. A heterogenitás vizsgálata így két skálán, egy nagyobb, a tó teljes hosszát felölelõ skálán és egy kisebb, méteres skálán történt. A minták feldolgozását követõen igazolódott, hogy mind a biomassza, mind pedig a fitoplankton összetétel tekintetében, jelentõs különbségek mutathatók ki a tó pelagiális és litorális területei között. Meglepõ módon e különbségek a nyíltvizes területek között is jelentõsnek bizonyultak. Az egyes mintavételi pontokon gyûjtött három független minta vizsgálata azt is igazolta, hogy a horizontális eltérések még a kisebb, méteres skálán is megmutatkoznak. Tekintettel a nyíltvízi és makrofita által uralt területek egyértelmû elkülönülésére az ökológiai állapot értékelése során csak a nyíltvízi részt elemeztük. Több a fitoplankton összetételén alapuló metrikát számoltunk, s ezek eltéréseit vizsgáltuk. A nyíltvízi területen (5-11 pontokon) gyûjtött 21 minta fitoplanktonja alapján nyert metrikák olyan eltéréseket mutattak, melyek alapján állíthatjuk, hogy az „egy tó egy minta” mintavételi eljárás, még ilyen kis méretû tavak esetén sem alkalmazható. Az adott pontokon vett három független minta átlagolását követõen, bár a különbségek csökkentek, még így is olyan mértékûek maradtak, melyek az állapotértékelés jelentõs bizonytalanságáról árulkodnak. Eredményeink üzenete a gyakorlat számára az, hogy az állapotértékelés során a mintavételeket úgy kell tervezni, hogy azok tekintettel legyenek a víztér fitoplanktonjának horizontális eltéréseire.
TÁJHASZNÁLATI, TÁJÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK A VELENCEI-TÓ PARTI SÁVJÁNAK ÉRTÉKELÉSRE

Boromisza Zsombor
 
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Az állóvizek parti sávjának természeti és táji adottságai alapvetõen meghatározzák az egész víztest tulajdonságait, ökológiai állapotát, és ezen keresztül a hosszú távon fenntartható hasznosítás lehetõségeit. A parti sávban a hasznosítási igények koncentráltan jelentkeznek, ami számos hazai állóvíz esetében jelentõs tájhasználati konfliktusok kialakulásához vezetett. A tópartok optimális tájhasznosításának és további konfliktusok megelõzésének alapja a tájsáv speciális tulajdonságait figyelembe vevõ, a part állapotát egyértelmûen jellemzõ vizsgálati – értékelési módszer kidolgozása.  Mivel az állóvizek parti sávja számos, ökológiai és társadalmi szempontból meghatározó funkciót lát el, a tópartok értékelési módszerének meghatározása során összetett szempontrendszer kialakítására van szükség. A kutatás során áttekintettem a Velencei-tó parti sávjának változásai tendenciáit, illetve a parti sávok vizsgálatának, értékelésének, tervezésének hazai és nemzetközi gyakorlatát. Ezekre az eredményekre alapozva a meghatározott értékelési szempontok elsõsorban a parti sáv terhelésének – terhelhetõségének, pufferképességének, „érzékenységének és értékességének”, rehabilitációra alkalmasságának meghatározására irányulnak; illetve az eltérõ tájrendezési, szabályozási, kezelési feladatokat jelentõ part-típusok lehatárolását szolgálják. Távlatilag a kutatás várható eredménye: a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata más, elsõdlegesen üdülési hasznosítású, természetes állóvizek esetében, továbbá az elsõdlegesen üdülési hasznosítású, sekély állóvizek tájrehabilitációs és településrendezési tervezési elveinek kidolgozása. 




A BENTÁL STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS ELEMEI A DUNA VÍZRENDSZERÉBEN  4. INVÁZIÓS HASADTLÁBÚ RÁKOK (CRUSTACEA: MYSIDA) ÉLETMENET-VIZSGÁLATA

Borza Péter

MTA ÖBKI – Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u.14.
ELTE, TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest Pázmány Péter stny. 1/C.

A Magyarországon elõforduló hasadtlábú rákok fajszáma a közelmúltban háromra emelkedett: a korábban megjelent Limnomysis benedenihez a Hemimysis anomala és a Katamysis warpachowskyi csatlakozott. A fajok szaporodásbiológiája és életmenete csak felszínesen ismert; részletes, összehasonlító jellegû vizsgálat eddig nem folyt. A jelen vizsgálatban 2009 márciusa és 2010 májusa között közel heti gyakorisággal (a téli hónapok kivételével) végeztünk mintavételeket a Csepeli Szabadkikötõ öblének bevezetõ szakaszában. A vizsgálat során a területen mindhárom faj jelentõs mennyiségben elõfordult, stabil koegzisztenciát mutatott. A fajok életmenete nagyobb vonalakban hasonló volt, mindhárom faj tavasztól õszig 5 generációt hozott létre, melybõl az utolsó képezte az áttelelõ, tavasszal szaporodó egyedek zömét. A K. warpachowskyi rendelkezett a leghosszabb szaporodási idõszakkal, ezzel szemben a H. anomala fekunditása volt a legnagyobb. Az eredmények hozzájárulnak az inváziós fajok terjedési sikerének, és ezen keresztül, a folyami ökoszisztéma struktúrájában és funkciójában bekövetkezõ változások okának megismeréséhez.
VÍZFOLYÁSHÁLÓZATOK TOPOLÓGIAI JELLEMZÉSE ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKELÉSE GRÁFELMÉLETI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Erõs Tibor; Schmera Dénes

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany

A gráfelméleti módszerek alkalmazása növekvõ népszerûségnek örvend a terresztris ökológiában, mert e módszerek segítségével hatékonyan jellemezhetõ az élõhelyek topológiai elhelyezkedése a tájban és a közöttük levõ kapcsolatok (anyag és energiaáramlás, populációk, egyedek, genetikai állomány vándorlása). A módszer jelentõsége különösen kiemelkedõ a természetvédelmi biológiában, az egyes élõhelyek/populációk fontosságának rangsorolásához. E hálózatelemzési módszerek vízi rendszerekre való alkalmazására azonban alig találunk példát.  Elõadásunkban bemutatjuk, miként használhatjuk a gráfokat vízfolyáshálózatok modellezésére és vízfolyás szegmensek természetvédelmi értékelésére. Egy konkrét példán keresztül, a Zagyva vízgyûjtõ szerkezetének irányítatlan gráfként való felrajzolásával megállapítjuk az egyes szegmensek fontosságát a konnektivitás fenntartása szempontjából. Ezután a halegyüttesek természetvédelmi értéke, a vízfolyás mérete és a konnektivitásban fenntartott jelentõsége alapján megkeressük a védelemre leginkább érdemes szegmenseket. Eredményeink felhívják a figyelmet a gráfelméleti/hálózatelemzési módszerek alkalmazásának fontosságára vízi rendszerekben.






A 2010-es belvizes halpusztulás ökológiai háttere a Sárközi vízrendszer csatornáiban

Fehér Gizella, Váradi Zsolt
 
Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Az elmúlt idõszak legnagyobb területet érintõ halpusztulása történt 2010 júniusában, a Sárközi vízrendszer (Dunavölgy déli része) csatornáiban. A kettõs mûködésû, mesterséges csatornarendszer ebben az idõszakban a rendkívül sok csapadék miatt kizárólag belvizet vezetett le. A vízfolyásokban mozgó belvíz fizikai-kémiai, biológiai jellemzõinek alakulását kísértük figyelemmel a halpusztulás elõtti idõszaktól egészen a belvizes idõszak végéig, a dunai higítóvíz megérkezéséig. Vizsgálat sorozatunkal próbáltunk választ találni azokra a kérdésekre, amelyek a mesterséges csatornák funkciójának megtartása mellett az elérhetõ legjobb ökológiai állapotot jelenthetik.











A Fertõ tó mikrobiális közösségének jellemzése tenyésztéstõl független, Csoportspecifikus molekuláris biológiai módszerekkel

Felföldi Tamás1, Somogyi Boglárka2, Márialigeti Károly1 és Vörös Lajos2

1 ELTE Mikrobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
2 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3.

A Fertõ tó Eurázsia legnyugatabbra fekvõ sztyepptava. A sekély, alkalikus, mezo-eutróf tó jelentõs része nádassal borított, számos különbözõ méretû belsõ tóval rendelkezik, amelyeket kiterjedt csatornahálózat köt össze egymással és a nyílt vízzel. A Fertõ évtizedek óta a biológiai kutatások célpontja, mikrobiális közösségeinek genetikai diverzitását azonban kevésbé ismerjük.
Jelen munkánkban csoportspecifikus molekuláris biológiai módszereket alkalmaztunk a tó mikrobaközösségének megismerése érdekében. A genom különbözõ régióinak vizsgálatával (riboszómális RNS gének, fikocianin operon) a planktonikus élõlények különbözõ csoportjainak jellemzését végeztük el (pikocianobaktériumok, eukarióta algák, csillósok stb.). Alkalmazott módszereink között a mikrobiális ökológia genetikai diverzitást felmérõ eszköztára szerepelt (klónozás, denaturáló gradiens gélelektroforézis, stb.).
A vizsgált mintáink jelentõs térbeli és idõbeli heterogenitást mutattak a mikrobaközösség összetételét tekintve. Az egyes csoportok esetében számos, korábban még nem azonosított, egyedi képviselõt sikerült kimutatni a Fertõ tó vizében. 






A BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS ÉS AZ ÖKOSZISZTÉMA DEGRADÁCIÓ TRENDJEI EURÓPA BELVIZEIBEN

G.-Tóth László

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

Az Európai Bizottság, az ENSZ Nemzetközi Biodiverzitás Egyezménye célkitûzéseivel összhangban közép (2020) és hosszú távú (2050) elképzelés kidolgozását határozta el a biodiverzitás csökkenés és az ökoszisztéma degradáció negatív trendjeinek megfordítására. A munka elsõ szakasza az állapotfelmérés, és e trendek pontos meghatározása. A jelenlegi spanyol-belga-magyar hármas elnökség idején Hazánk kapta az Európa belvizeinek biodiverzitásával kapcsolatos nemzeti álláspontok egyeztetését a 27 tagország között, és a közös európai állásfoglalás képviseletét a Világszervezetben. Az elõadás áttekintést nyújt az európai belvizek kiterjedésének változásáról, és különbözõ indikátorok (BOI, tápanyagok, idegen fajok számának alakulása stb.) alapján a különbözõ élõhelyek állapotának, valamint a gerinctelen és gerinces állatfajok számának, és veszélyeztetettségi mértékének alakulásáról az elmúlt 25 évben, valamint bepillantást nyújt a Biodiverzitás Egyezménnyel kapcsolatos uniós munkába. 







A fitoplankton nitrogénkötése a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerben

Horváth Hajnalka1, Mátyás Kálmán2, Süle György2 és Présing Mátyás1

1MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
2Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kis-Balaton Üzemmérnöksége, 8360 Keszthely, Csík F. sétány 4.

Nitrogén-kötési kísérleteinket 15N módszerrel végeztük a tározó négy pontján, 2009 nyarán. A vizsgált idõszakban a nitrogénkötõ cianobaktériumok %-os eloszlása - néhány kivételtõl eltekintve - 50−90% között alakult. A kötés fényintenzitás függését exponenciális telítési görbével írtuk le, amibõl az extinkciós koefficiensek és a kötés fényfüggésének paraméterei (Vmax; Ik) segítségével a tározó egységnyi felületû vízoszlopának napi nitrogénkötését számoltuk. Ez a különbözõ mintavételi helyeken (a Hídvégi-tó Szabari- és Sanyari-vízén, a Kazettában és a Fenéki-tó Ingói-berkében) 4 és 270 mg N/m2/nap között változott. Ezekbõl az adatokból, valamint a mintavételi helyekkel jellemezhetõ terület nagyságából számoltuk a tározó vízzel borított 21 km2-es területének nyári (~ 2 hónap) nitrogénkötését, ami 107 tonnának adódott. Az algák összes nitrogénigényét a fitoplankton becsült napi elsõdleges termelésébõl számítottuk, amelynek a légköri nitrogénkötés mintegy 5-20 %-át fedezhette. 





A fitoplankton növekedése három folyóban – A bentikus visszatartás hipotézise 

Istvánovics Vera és Honti Márk

MTA Vízgazdálkodási Kutatócsoport

Három folyó (Berettyó, Hernád és Szamos) órás gyakoriságú adatsorait (www. rivermoni-toring.hu) felhasználva egyszerû növekedési modellekkel vizsgáltuk a vízhozam, a fényviszonyok és a különbözõ fitoplankton csoportok levonulási dinamikája közötti kapcsolatot. Megállapítottuk, hogy a fény mindhárom folyóban fontos korlátozó tényezõ. Amikor azonban elég fény áll rendelkezésre a növekedéshez, akkor az esetek döntõ többségében a víz tartózkodási idejénél 30-35%-kal hosszabb bentikus tartózkodási idõ már elegendõ ahhoz, hogy az aljzatra kiülepedett planktonikus algák épp olyan gyorsan nõjenek, mint a vízben lebegõk.Meghatároztuk az azokhoz a tartományokhoz tartozó kritikus hozamokat, amikor (i) a vízben sincs nettó növekedés, (ii) amikor a vízben nõhetnek az algák, de az aljzaton nem, és (iii), amikor a meroplanktonikus életciklus elõnyt jelent a planktonikussal szemben. Az irodalomból ismert planktonikus perzisztencia kritériumot felhasználva kimutattuk, hogy a vízjárás stochasztikus ingadozásai miatt még a gyorsan növekvõ planktonikus populációk is kimosódhatnak a folyóból. A szélsõségesen száraz éveket és az arid területek folyóit leszámítva bentikus visszatartás és meroplanktonikus adaptáció szükséges ahhoz, hogy a folyók fitoplanktonja perzisztens legyen. A planktonikus algák a vízfolyásokban nem önfenntartóak, külsô inokulációs forrásokra vannak utalva. A két csoport jellegzetes képviselõi a kovaalgák, illetve a zöldalgák. A meroplanktonikus adaptáció sikerességének pontosabb megítéléséhez a hordalék felkeveredését és a bentikus gerinctelenek általi kifalást kell vizsgálnunk.



Az erdélyi-medence sós tavainak trofitási viszonyai

Keresztes Zsolt Gyula1, Nicolae Dragoº1, Nagy Erika1, Somogyi Boglárka2, Németh Balázs2 és Vörös Lajos2

1 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

2010 júliusában tíz kisebb-nagyobb (200 m2 – 120.000 m2) mesterséges sós tóban (vezetõképesség: 67-195 mS cm-1) meghatároztuk a növényi tápanyagok (N, P) koncentrációját és az algák biomasszáját. A vizsgált tavak a következõ területeken helyezkedtek el: Ocna Dej (Désakna): egy tó, Sic (Szék): két tó, Cojocna (Kolozs): két tó, Ocna Sibiului (Vízakna): három tó, Ocna Mures (Marosújvár): két tó. A tavak mindegyike rendkívül erõs emberi hatásnak van kitéve, többségük fürdõhely, a marosújvári két tavat pedig fokozatosan feltöltik építkezési törmelékkel, ipari és háztartási hulladékkal. Az élénk fürdõélet következtében a tavakban a heliotermia jelensége nem kimutatható. Az a-klorofill koncentráció alapján a tíz tó közül három mezotróf, három eutróf és négy hipertróf volt. A sós vizekbõl közismert Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco mellett a nanoplanktonban a Haptophyta és a Bacillariophyceae taxonok alkották. A désaknai tóban a fitoplankton fõ tömegét pikocianobaktériumok, a kolozsi kisebb tóban pedig két mikrométer átmérõjû kokkoid eukarióták voltak a dominánsak. Eredményeink alapján a vizsgált tavak extrém élõhelynek minõsülnek, ahol a hipertróf viszonyok mellett pikoplankton dominancia fordulhat elõ, ami ellentmond a tengerekben és a kontinentális vizekben megfigyelhetõ trendnek. A kutatást a BBTE és az OTKA (K73369) támogatta.





A heterotróf ostorosok helyi funkcionális sokfélesége a Duna planktonjában – a koegzisztenciát biztosító feltételek.

Kiss Áron Keve

Magyar Dunakutató Állomás, ÖBKI, MTA, 2131, Göd, Jávorka S. u. 14.

A legtöbb eddigi ökoszisztéma vizsgálat a heterotróf ostorosokat egységes funkcionális csoportként kezelte (bakterivorok). Az utóbbi években a csoport funkcionális sokféleségérõl ismeretanyagunk egyre nõ, bár a legtöbb vizsgálat klóntenyészeteken alapszik. Vizsgálatunk kérdésfeltevése a következõ: Mennyi különbözõ funkcionális ostoros csoport él együtt egy nagy folyó planktonjában? Mi biztosítja a fajok koegzisztenciáját a funkcionális sokféleség szemszögébõl? Vizsgálatunk során egy egyszeri planktonminta igen részletes videomikrográfiás elemzésével feltártuk a fajok készlethasznosítását és megállapítottuk a realizált nichek számát. Hét funkcionális változó mentén legalább 15, különbözõ forrásokat használó csoport különböztethetõ meg; ha a forráshasználat módjait is figyelembe vesszük, 27 funkcionális csoportot találunk. Ez a helyi funkcionális sokféleség messze meghaladja eddigi ismereteinket, és elõrevetíti, hogy az ökoszisztéma vizsgálatok során a finomabb összefüggések megértéséhez a funkcionális csoportokat meg kell különböztetni. A feltárt összefüggések alapján a koegzisztenciát biztosító feltételek: 1: Számos, különbözõ forrást hasznosító csoport. 2. A nagyszámú aljzatról táplálkozó fajnál az aljzat (folyóvízi aggragátumok) heterogenitása. 3. Ugyanazon forrás használata során gyakran nagyon különbözõ hatékonyságú stratégiákat találtunk. Egyes stratégiák a forráshasználat szempontjából nem hatékonyak és energiafogyasztók. Mindez a kompetitív kizárás hiányát igazolja a ritka fajok között.




EMLÉKEZÉS SCHMIDT ANTALRA (1944-2010)

Kiss Keve Tihamér1, Fehér Gizella2, Vörös Lajos3 

1 MTA, ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás, Göd,, 2 Alsódunavölgyi Környezet és Vízügyi Igazgatóság, Baja, 3 MTA, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

Schmidt Antal, nekünk egyszerûen csak Tóni, aki mindenkivel örömmel találkozott, örömmel dolgozott együtt. Ezt fémjelzi több tucatnyi dolgozata, amiket hazai és külföldi kollegákkal együtt publikált. Széleskörû ismeretei, nagy mélységû szaktudása, a tudomány iránti szerény alázata például szolgált sokunk számára. Leginkább színes egyénisége, mindig szeretettel teli lénye jelentette számunkra a legnagyobb értéket. Az 1960-as évek végén induló, gyakorlati munkahelyen dolgozó hidrobiológusok között Tóni a legtermékenyebb szerzõ volt az alap-, és alkalmazott kutatások, az ismeretterjesztés terén. Több mint 150 írása jelent meg. Aligha tölthetõ be azt az ûr a magyar hidrobiológiában, ami Tóni után maradt. Alapossága, széles látókörû tudása, embersége, meleg barátsága, mindenki iránt megnyilvánuló szeretete, önzetlen segítõkészsége nem pótolható. Lelke volt a társaságnak, Tõle kaphattunk fontos szakmai tanácsokat, átfogó véleményt egy-egy víz jellemvonásairól, vagy a zene szeretetérõl, a képzõmûvészet értékeirõl. Általa kerülhettünk közvetlen kapcsolatba olyan mûvészekkel, mint Richter Ilona, Grosch Arnold, Kovács Éva, Péreli Zsuzsa, vagy Sebestyén Márta, Cseh Tamás és a sort még hosszan folytathatnánk. Otthona szinte múzeum volt, ahol szeretettel látott bennünket feleségével, Katival együtt és nem mehettünk Bajára úgy, hogy egy finom halászlére, rántott halra ne hívott volna meg bennünket. Életfilozófiája a mások megbecsülése, elfogadása, tisztelete, vagyis a mélységes humanizmus volt. Drága Tóni, köszönet Neked mindenért, amit Tõled kaptunk! Emléked, mosolyod, szellemiséged velünk marad.


A CLADOCERA KÖZÖSSÉG VÁLTOZÁSA A BALATON KESZTHELYI ÖBLÉBEN: AZ ÜLEDÉKCSAPDA ÉS A PLANKTONMINTÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Korponai János1, Varga Katalin1, Nédli Judit2, G.-Tóth László2

1 Kémia- és Környezettudományi Tanszék, NyME, Szombathely, Károlyi G. tér 4., 9700
2 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

A Balaton cladocera közösségét az 1800-as évek óta vizsgálják. A plankton vizsgálatok során a mintavételek különbözõ idõintervallumonként, és eltérõ módszertan szerint történtek. A cladocera maradványok eloszlása és abundanciája különbözõ biológiai és fizikai faktoroktól függhet. A plankton minták idõbeni heterogenitásából származó hibát  kiküszöbölhetjük az az üledékcsapda használatával, melynek segítségével a recens faunáról szerezhetõ a teljesebb kép.
Az üledékcsapdák használatával a cladocera fajok abundanciájának rövid távú változásait, a fajok egyedszámának tér és idõbeni változását is vizsgálhatjuk.
A keszthelyi-öbölben felállított üledékcsapda cladocera maradványainak vizsgálati eredménye szerint, jelentõs különbségek vannak a planktonikus mintából kapható cladocera közösség szerkezetét illetõen. Az üledékcsapdában nagyobb számban jeletek meg az növényzethez kötött, ill. bentikus életmódott folytató fajok (Acroperus harpae, Alona quadrangularis, Alona werestschagini, Camptocercus rectirostris, Eurycercus lamellatus, Graptoleberis testudinaria, Iliocryptus sp., Leydigia acanthocercoides, Pleuroxus unicatus, Sida crystallina). Ezen fajok mellett azonban az üledékcsapda jelentõs számban tartalmazta a domináns planktonikus cladocera fajokat is (Bosmina longirostris, B. coregoni, B. longispina, Chydorus sphaericus).
Az üledékcsapdákból kimutattuk, a Bosmina longispina jelenlétét a Balatonban, mely új fajnak számít, jelezve a tó oligotrofizálódását. 


ALGOLÓGIA A GYAKORLATBAn: EMBERI FOGYASZTÁSRA ALKALMAS ALGÁK TENYÉSZKÖRÜLMÉNYEINEK OPTIMALIZÁLÁSA

Kürthy Anett1, Somogyi Boglárka2, Litkei Csaba3, Németh Balázs2 és Vörös Lajos2

1Debreceni Egyetem, Debrecen
2MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
3Explora Kutató Fejlesztõ és Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Veszprém

Az emberi fogyasztásra alkalmas mikroalgák (Arthrospira platensis (Norstedt) Gomont (régebbi nevén Spirulina platensis) és Chlorella vulgaris Beijerinck) optimális tenyésztési körülményeinek meghatározását végeztük el. A Chlorella törzsek tenyésztése során módosított BG11 tápoldatot (Rippka et al., 1979), az Arthrospira törzsek esetében Spirulina tápoldatot használtunk (Aiba & Ogawa, 1977). A kiválasztott törzsek fotoszintézisének fényintenzitás függését határoztuk meg 20, 25, 30, 35 és 40 °C-on. A fotoszintézis mérése három párhuzamban, oxigén módszerrel történt, fotoszintetronban, hét különbözõ fényintenzitáson 10 és 1200 μmol m-2 sec-1 között. A mért eredmények alapján a fotoszintézis-fényintenzitás görbéket az Eilers és Peeters (1988) modell segítségével illesztettük, meghatározva a fotoszintézis paramétereit (Pmax, Ik, α és Iopt). A kapott eredmények rámutattak a két alga eltérõ környezeti igényeire. Az elõadás bemutatja a vizsgált algatörzsek tenyésztésének optimális körülményeit, ami alapot teremt a megfelelõ fotobioreaktor tervezéséhez. A kutatást az NKTH_Innocsekk-Spirumat pályázat támogatta.


A 95 éves Woynarovich Elek Köszöntése

Nagy Sándor Alex
Debreceni Egyetem, TTK, TEK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Woynarovich Elek 1915. november 14-én született Tiszakóródon. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált summa cum laude eredménnyel. Elsõ munkahelye – 1938-ban – a Földmûvelésügyi Minisztérium, Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézete volt. A Tudományos Minõsítõ Bizottság 1953-ban a tudományok doktora fokozatot ítélte oda számára. 1946–58 között a budapesti, késõbb gödöllõi Agrártudományi Egyetemen a haltenyésztést tanította. 1956-ban az MTA Tihanyi Biológiai Intézete igazgatójának nevezték ki, majd 1962-tõl a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára lett. Itt 1963-66 között a tudományos rektor-helyettesi posztot is betöltötte. Kezdeményezésére 1966-ban elkezdõdött, és tíz éven keresztül folyt a hidrobiológusok képzése Debrecenben, melyet a Debreceni Egyetemen 2009-ben indított Hidrobiológus mesterképzés jogelõdjének tekint. 1968-tól a FAO halászati szakértõjeként 6 évig Nepálban irányította a haltenyésztés fejlesztését. Ez a munka indította el nemzetközi karrierét, melynek során további 15 országban dolgozott hidrobiológus/halászatbiológus szakértõként. A World Aquaculture Society tiszteletbeli örökös tagja (1990), Széchenyi-díjas (1993), a Debreceni Egyetem Díszdoktora (2003). A mai napig szívén viseli hazai vizeink, különösen a Balaton vízminõségének alakulását, konferenciáink aktív résztvevõje. Széleskörû tapasztalatait az elmúlt években könyvek formájában adta közre. A hidrobiológusok több generációja együtt köszönti a 95. éves Woynarovich Elek professzort, mindannyiunk szeretett „Lexi bácsiját”. Kívánunk neki erõt, egészséget és további boldog, alkotó éveket.



A BENTÁL STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS ELEMEI A DUNA VÍZRENDSZERÉBEN 2. A MEIO- ÉS MAKROGERINCTELEN TÁRSULÁSOK

Oertel Nándor, Nosek János, Bódis Erika, Borza Péter, Tóth Bence
 
MTA ÖBKI – Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14.

A Duna Kismaros (1688 fkm) és Göd (1668 fkm) közötti – hidrodinamikailag eltérõ (depozíciós és erózis) – partszakaszain a meio- és makrogerinctelen társulások vizsgálata keretében elemeztük a csoport- és fajszámok, az egyedszámok, a fajösszetétel és a funkcionális táplálkozási csoportok tér-és idõbeli alakulását, valamint ezek kapcsolatát a mederanyag frakciók szervesanyag-tartalmával.
A depozíciós szakaszokon a meiofauna taxon és egyedszáma a legfelsõ 5 cm-es rétegben maximális, a mélyebb rétegek felé meredeken csökken. A rendszertani csoportok száma, valamint a rákok átlagos fajszáma növekszik a durva és finom partikulált szervesanyag frakciók mennyiségének növekedésével. Az átlagos egyedszámok egyenesen arányosak a nagyon finom, és fordítottan az ultra finom frakcióval. A mederanyag frakciókat és azok szervesanyag-tartalmát elsõsorban az áramlás sebessége, a szemcseeloszás határozza meg, míg a makrogerinctelen fajösszetételt, a taxon és táplálkozási csoport eloszlást a szakasz depozíciós vagy eróziós jellege. Az eredmények a nagy folyókra jellemzõ foltdinamikát és az eltérõ térbeli mintázatok koegzisztenciáját példázzák. Kisebb – szigetnyi – térléptékben szignifikáns összefüggést van a depozíciós élõhelyek összes bentikus szervesanyaga és a makrogerinctelenek, ill. a kagylók összegyedszáma között. Módszertanilag igazolódott, hogy Közép-Duna parti régiójában a „kick & sweep” vízihálóval (~ 3 m2-rõl) vett minta taxon- és  egyedszámban reprezentatív a mintavételi helyre.



ALKALMAZOTT HIDROBOTANIKA – VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A VÍZÜGYI GYAKORLATBAN

Pomogyi Piroska
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár

A szukcessziódinamikai törvényszerûségek feltárása kiemelkedõ jelentõségû a sekélytavi ökoszisztémák botanikai kutatása során, de ugyanígy a tavakhoz (még) szervesen kapcsolódó vizes élõhelyek-, mocsarak, lápok – ökotónok – növénytársulás-szerkezete tér-idõbeli változásainak megismerése is. 
A hazai vízügyi gyakorlatban az alkalmazott szukcesszió-dinamikai kutatások, a hosszú idejû vegetációtérképezések eredményei alapján lehetett és lehet vízi- és vizes ökoszisztémák rehabilitációját, rekonstrukcióját megtervezni, ill. megvalósítani. Az ilyen rendszerek léte és üzemeltetése minden esetben mûszaki beavatkozásokkal jár, így a vegetációtérképezésnek fontos szerepe van az egyes tavak, tározók, vizes élõhelyek üzemrendjének kialakításában is. 
Vegetációtérképezés az alapja az állami kezelésben lévõ vizek, vizes élõhelyek nádas-minõsítésének, a nádgazdálkodás megtervezésének is.
Kiemelkedõ jelentõsége volt, ill. még van is, a vízgyûjtõgazdálkodás-tervezésben (VGT) is a szukcessziódinamikai sajátosságok ismeretének, ami segítségre volt az egyes víztípusok referencia-állapotának leírásában, ill. az elérendõ cél megfogalmazásában. 
A dolgozat és az elõadás ebben a témakörben ad áttekintést a Kis-Balaton Védõrendszer és a Kiskörei-tározó vegetációtérképezése, a Balaton és a Velencei-tó nádasminõsítése, valamint VGT keretei között kidolgozott makrofita minõsítés és makrofita-hidromorfológia gyorsfelmérés és -minõsítés példáján.
IDEGENHONOS DECAPODA FAJOK TERJEDÉSE ÉS ENNEK KÖVETKEZMÉNYEI MAGYARORSZÁGON
Puky Miklós1 – Kiszely Pál2 – Petrusek Adam3 – Kozubikova Eva3
1 MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás, 2 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 3 Charles University of Prague, Faculty of Science, Department of Ecology 
Új élõlények akaratlagos vagy véletlenszerû betelepítése az édesvizeket érõ egyik legjelentõsebb emberi hatás. A sikeresen megtelepedett állatok terjedésének fõ irányát gyakran az adott régióban lévõ nagy folyók határozzák meg. Európában az idegenhonos Decapoda fajok döntõ többsége sikeres terjeszkedõ, invázív faj. Magyarországon jelenleg két ilyen - Észak-Amerikából származó - tízlábú rákot (Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus) ismerünk. A kimutatott populációk elsõsorban folyóvizekben élnek. Az elõzõ faj a Duna, a Tisza, az Ipoly és a Dráva mentén terjed, az utóbbi a Rába és a Mura vízrendszerében fordul elõ, a két faj hazai elterjedési területe között egyelõre még nincs átfedés. Mindkét faj hazai állománya fertõzött az Aphanomyces astaci nevû gombafajjal, a rákpestist kórokozójával és ezáltal jelentõs veszélyt jelentenek az õshonos rákállományokra. A rákpestis elõfordulása eltérõ mértékû az invázív rákok különbözõ populációiban, a legfertõzöttebbnek egy a Dunában élõ O. limosus állomány bizonyult. Mivel a tízlábú rákok a legnagyobb vízi gerinctelenek hazánkban, ezért a közeli rokonságban álló fajok mellett hatásuk a benépesített területeken élõ közösségek szerkezetét és mûködését is alapvetõen befolyásolhatja.



A nitrogénkötés mérése stabil izotóppal és folyamatos algatenyésztõvel

Présing Mátyás1, Shafik Hesham2, Kovács W. Attila1, Kenesi Gyöngyi1, Horváth Hajnalka1
 
1MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
2Botany Department Faculty of Science, Suez Canal University, Port Said, Egypt.

A cianobaktériumok légköri nitrogénkötésének mérésére két kémiai módszer terjedt el; a nitrogenáz enzim acetilén redukcióján alapuló közvetett, és a nitrogén stabil izotópját (15N) nyomjelzéses technikával alkalmazó, közvetlen módszer. Általában ez utóbbi szolgál a közvetett módszer kalibrálására is. Folyamatos algatenyésztõben, nitrogénmentes tápoldatban a kékalgák nitrogéntartalma is lehetõséget kínál a légköri nitrogén kötésének mérésére és a különbözõ módszerekkel kapott eredmények összevetésére. Kísérleteinkben folyamatos algatenyésztõben tartott Cylindrospermopsis raciborskii nitrogénkötését határoztuk meg a tenyészet nitrogéntartalmának és az átfolyás sebességének alapján, és 15N jelöléses módszerrel is. A különbözõ (0,31; 0,38; 0,44; 0,54; 0,77; 1,0 1/nap) egyensúlyi (steady state) állapotokban kapott nitrogénkötési eredményeink nem csak a két módszer összehasonlítására alkalmasak, hanem hiánypótló ismereteket adnak a légköri nitrogén kötésére képes kékalgák nitrogén kifolyásának mértékérõl (leakage) is. 







SZERVETLEN LEBEGÕANYAGOK HATÁSA SEKÉLY TAVAK FITOPLANKTON STRUKTÚRÁJÁRA

Somogyi Boglárka1, Alois Herzig2, Németh Balázs1 és Vörös Lajos1

1MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
2Biologische Station Neusiedler See, Illmitz, Ausztria

A 2004. április és október közötti méréseink a Fertõ magyar területén azt mutatták, hogy a gyakran felkeveredõ, zavaros nyílt vízben a pikoplankton részesedése a teljes fitoplankton biomasszájából jelentõsen nagyobb, mint a nádasok által körülzárt, lebegõanyagban szegényebb vizekben. Ezért 2008 és 2009 között, egy éven keresztül kétheti gyakorisággal vizsgáltunk három vízteret a Fertõ ausztriai részén: a tó nyíltvizét, a Ruster Poschen nevû, nádasban lévõ belsõ tavát, valamint a tómedertõl különálló, sekély Unterer Stinkersee tavat. Meghatároztuk a víz átlátszóságát, a lebegõanyag tartalmát, valamint a fitoplankton tömegét és összetételét, beleértve a pikoplanktont is. Eredményeink igazolták a 2004-ben tett megfigyeléseket: bebizonyítottuk, hogy sekély tavakban az inorganikus turbiditás döntõ hatással van a fitoplankton összetételére. A növekvõ turbiditással a nanoplankton részesedése csökken, míg a pikoplanktoné nõ. A kutatást az OTKA (K73369) támogatta.





A fogassüllõ és a kõsüllõ táplálékválasztása egyenetlen táplálék méret eloszlás mellett

Specziár András

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

A fogassüllõ és a kõsüllõ tipikus ragadozó halak, amelyek a számukra szükséges táplálékszükségletet igyekeznek kisszámú, de relatíve nagy zsákmány elfogyasztásával fedezni. Kedvezõ táplálék eloszlás esetén a passzív és aktív szelekció következtében e fajok táplálékának mérete és diverzitása egyenletesen nõ a ragadozó méretével. Kutatásaink során arra kerestük a választ, hogy a Balatonban megfigyelhetõ egyenetlen, bimodális táplálék méreteloszlás milyen hatással lehet a fogassüllõ és a kõsüllõ táplálékválasztására, és ezen keresztül kondíciójára, növekedésére. A kisebbre növõ és kisebb táplálékot fogyasztó kõsüllõnél a fennálló táplálékeloszlás kimutatható módosulást nem okozott a szokásos táplálékszelekciós mintázatban. A fogassüllõnél azonban a táplálék egyenetlen méreteloszlása jelentõs negatív következményekkel jár a 200 és 500 mm-es testhossz tartományban, ahol a növekedéssel nem bõvül jelentõsen a táplálék bázis, így stagnál a fogyasztott táplálék mérete, a táplálék méretdiverzitása, csökken az elérhetõ táplálék profitabilitása, nõ a zsákmány szám a táplálkozó egyedek esetében és magas az éhezõ egyedek aránya, illetve gyenge a halak kondíciója. 500 mm feletti fogassüllõk megnövekedett szájméret viszont már lehetõvé teszi a tóban nagy tömegben elõforduló ivarérett dévérkeszeg fogyasztását, amelyet a fogassüllõ egy markáns táplálékváltással ki is használ. Ekkor jelentõsen megnõ a "jóllakott" egyedek aránya, megugrik a fogyasztott táplálék mérete, nõ a táplálék méret diverzitása, és nem utolsó sorban jelentõsen javul a fogassüllõ kondíciója.



VÍZMINÕSÉG VÁLTOZÁS NYOMON KÖVETÉSE A TISZAROFFI ÁRAPASZTÓ TÁROZÓBAN

Szabó Attila1, Bíró Tibor1, Végvári Péter2, Kelemenné Szilágyi Enikõ2, Csépes Eduárd2, Teszárné Nagy Mariann2, Aranyné Rózsavári Anikó2

1Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös
2 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése program keretében hazánkban a Tisza völgyében 2 db árvízi árapasztó tározó épült meg az elmúlt években: Cigándon és Tiszaroffon. A kialakult rendkívüli árvízi helyzet miatt a tiszaroffi tározó megnyitásra 2010. június 10-én került sor. A tározó beeresztõ mûtárgyainak zárásáig 2010. június 13-án este 6 óráig a Tiszából mintegy 57 millió m3 vizet vezettek be, ami a maximális tározási kapacitás kétharmada. A tározó operatív vízminõségi monitorozását a feltöltéstõl egészen leeresztéséig a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratóriumának munkatársai végezték. A monitorozás során a Tiszából bevezetett víz (2 ponton), a tározó egyes medencéinek (5 ponton), a leeresztett víz (1 ponton), illetve a leeresztés feletti és alatti Tisza szakasz (2 ponton) minõségét vizsgálták. A folyamatos – 37 napig tartó – vízvizsgálat és minõsítés 34 különbözõ fizikai és kémiai háttérváltozó alapján történt, melynek fõbb eredményeit kívánjuk bemutatni elõadásunkban.



TEGZES KÖZÖSSÉGEK MINTÁZATÁT ALAKÍTÓ KÖRNYEZETI TÉNYEZÕK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZÕ ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÚ KISVÍZFOLYÁSOKBAN 

Szivák Ildikó1, Móra Arnold 2
 
1 PTE TTK Környezettudományi Intézet, Ökológiai és Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
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A tegzes (Trichoptera) közösségek térbeli elfordulási mintázatait többek között a táji léptékû, illetve a közvetlen élõhelyet jellemzõ (pl.: medermorfológia, vízkémia) környezeti változók és ezek együttes hatása határozza meg. Feltehetõleg a kölünbözõ ökológiai állapotú élõhelyeken, a különbözõ térlépték mellett ható tényezõk szepere eltér egymástól a közösségek térbeli mintázatának kialakítása szempontjából. Célunk volt megismerni, hogy milyen különbségek adódnak a térskála függõ környezeti változók mintázat szabályzó szerepe között a humán tevékenységeknek kitett, illetve a kevésbé zavart, természetközeli élõhelyeken. Vizsgálatainkat 2008 nyarán a Balaton vízgyûjtõjén 17 kisvízfolyáson és 2009 nyarán 10 mecseki patakon végeztük. A mintavételezés AQEM protokoll alapján „multihabitat sampling” eljárással történt. Emellett felmértük a mintavételi szakaszokat jellemzõ közvetlen élõhelyi változókat. A nagyobb térskálán ható, tájhasználatot jellemzõ paramétereket a CORINE adatbázis alapján adtuk meg. A környezeti tényezõk és a közösségek térbeli eloszlása közötti összefüggések feltárása érdekében többváltozós statisztikai adatelemzéseket végeztünk (DCA, CA, pCCA). A gyûjtések során 39 tegzes taxon (2214 egyed) elõfordulását regisztráltuk. Megállapítottuk, hogy a humán tevékenységeknek jobban kitett Balaton környéki kisvízfolyások élõhelyein a tájhasználatra vonatkozó változók nagyobb szerepet játszanak a közösségek térbeli mintázatainak kialakításában, mint a mecseki patakok természetközeli élõhelyein. Ennek megfelelõen a közvetlen élõhelyet jellemzõ tényezõk esetén ezzel ellenkezõ tendencia figyelhetõ meg.



CSÍPÕSZÚNYOG NÕSTÉNY IMÁGÓK FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI ÉS TAPASZTALATAI ÉK-MAGYARORSZÁGON

Szabó László József
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Hidrobiológiai Tanszék, 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

Az elõadásban a Bereg térségben, valamint a Debrecen térségében végzett 5-7 éves felmérések eredményeirõl és tapasztalatairól számolok be, egyes esetekben kiegészítve a Bodrog mentén és a Tisza tónál végzett 1-1 éves felmérések eredményeivel. A felmérések során a Bereg térségben 17 faj, Debrecen környezetében pedig 21 faj egyedei kerültek elõ. A domináns fajok mindkét területen az Aedes vexans, Ochlerotatus sticticus, O. cantans, O. annulipes, O. cataphylla és Culex pipiens voltak. A két terület fajegyütteseiben az összes fajt és csak a domináns fajokat tekintve is szignifikáns különbségek tapasztalhatók. Debrecen térségében az egymáshoz 4-8 km távolságra található vizes élõhelyek fajegyütteseiben is szignifikáns eltérések adódtak. Hasonló jelenség tapasztalható kis távolságok (50-100 m) esetében is. A településeken mért csípésszámok általában csak 5-20%-át tették ki a hullámtérben mért értékeknek (kivéve, ha a település a hullámtérben  található, vagy határos azzal). A Bodrog, a Bereg és a Tisza-tó térségében 57 település esetében többváltozós regresszió analízis segítségével vizsgáltam a tenyészõ helyeken mért csípésszámok és a tenyészõ helytõl mért távolság belterületeken mért csípésszámára gyakorolt hatását. Az analízis kimutatta, hogy a településeken mért csípésszámokra a tenyészõhelyen mért egyedsûrûség (csípésszám) volt szignifikáns hatással, míg 2 km távolságig a tenyészõ helytõl mért távolság jelentõsége kicsi.


Mennyit „ér” egy mintavétel? – Halfaunisztikai felmérések hatékonysága és reprezentativitása Síkvidéki kisvízfolyásokon

Takács Péter1, Sály Péter2, Erõs Tibor1, Specziár András1, Bíró Péter1
1MTA BLKI, 8237, Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.;
2SZIE MKK Környezettudományi Doktori Iskola, 2103, Gödöllõ, Páter K. u. 1. 

Korábbi vizsgálataink szerint egy körülbelül 200 méteres patakszakasz egyszeri halászatával megfelelõen pontos képet kaphatunk a halállomány összetételérõl és abundancia viszonyairól. Egy felmérés viszont csak pillanatképet ad a szakasz halállományának összetételérõl. Igen kevés információ áll rendelkezésre a kisvízfolyások halfaunájának változékonyságáról. Illetve arról, hogy mennyire feltárható egy adott szakasz vagy akár egy teljes kisvízfolyás halállományának összetétele a kisvízfolyások kutatására általánosan használt elektromos halászati módszerrel az év különbözõ idõszakaiban. A halállományok vegetációs perióduson belüli változásait a 2009. évben 2 Balaton-környéki vízfolyáson (Egervíz, Marótvölgyi-vízfolyás) kijelölt összesen 12 mintavételi szakaszon tanulmányoztuk. A márciustól-novemberig tartó, havi rendszerességgel elvégzett felméréseink során a két vízfolyásból 28 faj 19493 egyedét fogtuk. A halállományok faji összetétele illetve abundancia viszonyai mind szakaszon belüli mind szakaszok közötti összehasonlításban nagymértékû változékonyságot mutatott. Az egyes hónapokban patakra összesített fajkészletekben csak egy-egy esetben találtunk eltéréseket, viszont a relatív abundancia viszonyokban az esetek nagy részében szignifikáns különbségeket tapasztaltunk. A fogási adatok rarefaction elemzése rámutatott arra, hogy intenzív vizsgálatokkal a kisvízfolyások halfaunájának faji összetétele akár egy vegetációs periódus alatt is jól feltárható. Ugyanakkor az egyes havi fogási adatokat külön-külön elemezve a mintavételezés igen eltérõ hatékonyságát tapasztaltunk. A tavasz végi - nyár eleji felméréseink során, valószínûleg az ívási vándorlás miatt több faj került elõ, mint az év más idõszakaiban, viszont a ritka fajok megjelenése miatt a mintavételezés hatékonysága elmaradt az õszi felmérések eredményeitõl. Eredményeink rámutatnak a kisvízfolyások halállományainak nagymértékû változékonyságára. Illetve arra, hogy az elektromos halászat reprezentativitása és hatékonysága az év eltérõ idõszakaiban igen eltérõ lehet.


A BENTÁL STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS ELEMEI A DUNA VÍZRENDSZERÉBEN  1. MEDERANYAG ÉS SZERVESANYAG

Tóth Bence, Nosek János, Oertel Nándor 

MTA ÖBKI – Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14.

2004. szeptember és 2008. október között a Duna vízrendszerében összesen 21 helyszínen vett mederanyag minták összetételének, a méret szerinti frakciók szervesanyag-tartalmának és az össz bentikus szervesanyag mennyiségének meghatározását végeztük el. A felsõ 5 cm-es rétegbõl származó mintákat négy méret szerinti frakcióra választottuk szét: durva = 2360 mm–710 mm, finom = 710 mm–250 mm, nagyon finom = 250 mm–63 mm, ultra finom = 63–0,45 mm, a szervesanyag-tartalmat izzítási veszteséggel határoztuk meg. A vizsgált patakok (másodrendû Hosszúvölgyi-patak  és harmadrendû Börzsönyi-patak), egy kisfolyó (Ipoly), és a Duna fõágában tíz hely (Kismaros és Paks közt) és két mellékág (Gödi-sziget mellékága, ill. Ráckevei-(Soroksári)-Duna-ág) mederanyagának szervesanyag-tartalma négyzetméterenként 117–6838 g hamumentes szárazanyag között változott a négy év alatt. Szervesanyag-tartalom tekintetében legnagyobb különbségeket a durva (0,3–83,1%), legkisebb változékonyságot az ultra finom (3,9–18,2%) frakció mutatta. A durva és finom szervesanyag frakciók mennyiségének átlagértékei a kontinuum mentén csökkenõ tendenciát mutattak.  A nagy- (patak-kisfolyó-folyam kontinuum menti), közepes- (folyószakaszon végzett) és kis-térléptékû (egy depozíciós partszakasz mikrohabitatjaiban végzett) kutatásaink eredményei azt mutatták, hogy a mederanyag és a bentikus szervesanyag összetételét alapvetõen a lokális áramlási tulajdonságok határozzák meg, és már kis távolságokon belül is jelentõs különbségek adódhatnak.





Hatóanyagok, Speciális anyagcseretermékek fotoszintetizáló planktonikus szervezetek tömegprodukcióiból

Vasas Gábor
 
Debreceni Egyetem, Növénytani tanszék, Debrecen 4032, Egyetem tér 1.

Az utóbbi évtizedekben egyes felszíni vízterekben megjelenõ planktonikus tömegprodukciók, vízvirágzások gyakran természetvédelmi, közegészségügyi illetve gazdasági jellegû problémákkal járnak együtt. Az ilyen jellegû emberi megbetegedések valamint egyes vízi, szárazföldi élõlénycsoportok megbetegedései, pusztulásai gyakran a tömegesen elszaporodó planktonikus élõlények anyagcseretermékeire vezethetõek vissza. Az algák, cianobaktériumok által termelt erõs illetve speciális aktivitással bíró anyagcseretermékek kellemetlen hatásai mellett mind gyakrabban kerülnek elõtérbe e különleges metabolitok hasznosítási, alkalmazási lehetõségei a legkülönbözõbb területeken.
Elõadásunkban áttekintjük az elmúlt évtizedekben leírt alkaloid típusú metabolitokat, amelyeket tömeges megjelenésû cianobaktériumokból, algákból izoláltak. Foglalkozunk a hatóanyagok termelési sajátosságaival, hatásaival, alkalmazási lehetõségeivel.







SEKÉLYVÍZÛ TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI AZ ELÁRASZTÁSTÓL A LEÜRÍTÉSIG A TISZAROFFI ÁRAPASZTÓ TÁROZÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN.

Végvári Péter1 – Teszárné Nagy Mariann1 –Csépes Eduárd1 – K. Szilágyi Enikõ1 – Aranyné Rózsavári Anikó1 – Kovács Pál1 – Molnár Krisztián1 – Szabó Attila2

1Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
2Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös

Az elmúlt években, az egyre nagyobb tetõzõ vízszintekkel levonuló árvizek olyan katasztrófahelyzetek kialakulásához vezettek, melyeknek kezelése már egy átgondolt – mûszaki megoldásokat is tartalmazó – védekezési koncepció kidolgozását tette szükségessé. Ez a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésében valósult meg. A terv többek között olyan árapasztó szükségtározók létesítését is tartalmazza, melynek megnyitásával – veszély helyzet esetén – az árhullám tetõzési vízszintje csökkenthetõ. A mûszakilag jól átgondolt és megtervezett létesítmények elárasztásakor azonban egy olyan vízi élettér kialakulásával is számolnunk kell, ahol az ökológiai állapotok az adott körülményektõl függõen, gyorsan és szélsõségesen is változhatnak, sok esetben a környéken élõk számára kevésbé érthetõ látvánnyal és jelenségekkel párosulva. A Kiskörei-tározó elsõ feltöltését követõ kutatómunka eredményeinek, valamint a Tiszaroffi árapasztó tározó 2010. június 10-ei elárasztásának tapasztalatai alapján szeretnénk bemutatni a sekélyvizû tározás kezdeti állapotváltozásait, a víztérben lejátszódó fizikai, biokémiai és biológiai folyamatok irányának és intenzitásának mértékét, hatásait, valamint ezek vélhetõ törvényszerûségeit. Szeretnénk továbbá tanácsot adni az újonnan tervezendõ, vagy kivitelezendõ szükségtározóknál a kezdeti vízminõséget jelentõs mértékben meghatározó mederállapot kialakításához.




BALATONBÓL IZOLÁLT CIANOBAKTÉRIUMOK VIZES KIVONATAINAK BIOAKTÍV HATÁSAI  ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK

1Vehovszky Ágnes, 2Ács András, 1Kovács W. Attila, 1Szabó Henriette, 1Gyõri János, 1Gácsi Mariann, 1Farkas Anna

1MTA, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany,  2 Pannon Egyetem, Veszprém

Természetes fitoplankton tömegprodukció során gyûjtött minták in vivo toxikológiai elemzése bizonyítja, hogy a Balatonban ill. Kis-Balaton területén megjelenhetnek potenciálisan toxikus algatörzsek. A Balatonból izolált Cylindrospermopsis raciborskii törzsek hatásmechanizmusai a mért biokémiai paraméterek (LDH, GST szintek, AchE gátlás) alapján eltérnek a cilindrospermopszint termelõ ausztrál C. raciborskii (AQS) törzs hatásától, és jobban hasonlítanak az anatoxinokat termelõ Oscillatoria (PCC 6506) törzsre. Puhatestû neuronokon kapott elektrofiziológiai eredmények szerint a balatoni algakivonatok kolinerg receptorblokkoló illetve acetilkolineszteráz gátló neurotoxikus hatással is rendelkeznek. 
In vitro, CHO-K1 gerinces sejttenyészeten végzett életképességi tesztek rövid-és hosszútávú citotoxikus hatásokat is kimutattak. Kémiai analitikai elemzések a Cylindrospermopsis raciborskii AQS törzsnél igazolták a cilindrospermopszin termelését, míg a balatoni cianobaktérium törzsekben nem volt kimutatható ismert cianotoxinok jelenléte. Feltételezzük, hogy az in vivo és in vitro tesztek szerint észlelt toxicitás mögött többféle biokémiai, intracelluláris hatásmechanizmus húzódik, melyek az eddig azonosított cianotoxinoktól eltérõ, eddig nem detektált toxikus metabolitok jelenlétének, illetve ezek szinergista hatásának köszönhetõek.

fitoplankton együttesek a téli balatonban

Vörös Lajos és Somogyi Boglárka
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

A Balaton életében a tél - sok más tóhoz hasonlóan - egy kevéssé ismert idõszak. A tavat télen általában 30-60 napig borítja jég- és hótakaró december és február között. A tóban a nano- és mikrofitoplankton mennyiségének és összetételének rendszeres vizsgálata 1965-ben kezdõdött, majd az 1980-as évektõl ez kiegészült az autotróf pikoplankton fluoreszcens mikroszkópi vizsgálatával. A hosszú távú vizsgálatok ellenére a tó téli fitoplanktonjáról kevés ismerettel rendelkezünk, minthogy a korábbi tanulmányok - elsõsorban technikai okok miatt - fõként a jégmentes idõszakra korlátozódtak. Jelen munka célja a téli algaközösség (piko-, nano- és mikroplankton) jellemzése volt a Balaton eltérõ trofitású területein. Az elmúlt évtized adatait felhasználva összevetettük a téli és a nyári fitoplankton együttesek összetételét és mennyiségi viszonyait. A kapott eredmények megmutatták, hogy a fitoplankton biomasszája télen jelentõsen alacsonyabb, mint nyáron. Télen a fitoplankton domináns tagjai elsõsorban a Cryptophyta és a Chlorophyta törzsbe tartozó fajok voltak. A fajdiverzitás télen alacsonyabb volt, mint nyáron és emellett a diverzitás-dominancia görbék jelentõs forrás-felosztásbeli különbségeket sugalltak a téli és a nyári fitoplankton közösségek között. Ez jól összhangban van azon kísérletes eredményekkel, mely szerint nyáron a fitoplankton erõsen tápanyaglimitált, télen pedig elsõsorban az alacsony fény és hõmérséklet a limitáló tényezõ. A téli fénylimitáció következményeként a fitoplankton biomassza a-klorofill tartalma télen jelentõsen (akár tízszer) magasabb, mint nyáron.


Folyó mellékfolyó kapcsolat vizsgálata a Dunai és az Ipolyi halfauna hosszú-idejű változásának elemzésével

Weiperth András, Gaebele Tibor, Potyó Imre, Guti Gábor

MTA Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14

A társadalmi igények hatására napjainkra kiemelt jelentõségû a folyóvizek, és a hozzájuk kapcsolódó vízterek ökológiai állapotainak javítása, a természetes folyamatok helyreállítása. A folyó és mellékfolyó kapcsolatok elemzéséhez korábbi kutatások eredményeinek felhasználásával értékelhetjük a folyók halfaunjában bekövetkezett hosszú-idejû változásokat és következtethetünk a változások okaira. Kutatásaink során a Duna Esztergom és Nagymaros közötti szakaszának (1724 - 1689 fkm), valamint az Ipoly magyarországi szakaszán felméréssorozatokat kezdtünk. Ennek keretében összegyûjtöttük a 19. századig visszanyúló halfaunisztikai munkákat és elemeztük a két folyó halfaunájában bekövetkezett változásokat. A szakirodalmi adatok értékelése során megállapítható, hogy mindkét folyó halfaunája átalakult. A nagyvízi szabályozások hatására a folyóknak megváltozott a meder morfológiája, csökkent az oldalirányú kiterjedésük az árhullámok levonulásakor, ami hatással lehet az ártéri élõhelyekhez kötõdõ halfajok populációira (pl. dévérkeszeg, ponty). Az Ipolyon épített vízlépcsõk korlátozzák a folyó hosszirányú átjárhatóságát, ami befolyásolja a Dunából idõszakosan felvándorló halfajok (pl. kecsege) elterjedését. A Dunakanyar térségében végzett beavatkozások hatására, az oldalirányú kapcsolatok csökkenése, a mellékfolyókon lezajló vízrendezések és ezzel párhuzamosan a folyami élõhelyek átalakulása és megszûnése hatással van a halfaunára. Bizonyos halfajok populációi a történelmi idõk során a túlhalászás és élõhelyeik átalakulása miatt kipusztult, vagy nagymértékben lecsökkent (pl. tokfélék). Az élõhelyek átalakulásával párhuzamosan mindkét folyóban invazív fajok jelentek meg (pl. géb -, törpeharcsafélék).
A BALATON ÉS A KÖRNYEZÕ MOCSARAK TÖRTÉNELMI REKONSTRUKCIÓJA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL

Zlinszky András

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

A Balatonról és környékérõl fennmaradt 18. és 19. századi térképanyag az ipari forradalom elõtti állapotot pontos és részletes dokumentuma, amely hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a tó „jó ökológiai állapota”. Cholnoky és Lóczy óta számos kérdés merült fel ezzel kapcsolatban, amelyekre a térinformatikai feldolgozás új, immár kvantitatív válaszokat adhat. A Habsburg Birodalom Elsõ, Második és Harmadik katonai felmérése (1783-84, 1830-1850, 1870-1887) valamint Krieger Sámuel Balaton-térképe (1776) a harminc évvel ezelõtt még alkalmazott földmérési módszerekhez hasonló módon készült, és néhány tízezres léptékével igen pontosnak tekinthetõ. A georeferálásnak nevezett eljárás során földi illesztõpontok segítségével tovább pontosítottuk ezeket a térképeket. A Krieger- térképen ábrázolt mélységvonalakat a meder domborzatával összevetve kiszámítottuk a tó 18. század végi vízszintjét. A katonai felméréseken megvizsgáltuk az erdõk, nyílt vizek és mocsarak területét és az utóbbiak tengerszint feletti magasságának eloszlását. A mocsarak domborzati rekonstrukciója igazolta, hogy a Nagy-Berek, a Kis-Balaton és a tóhoz közeli más mocsarak nagy részén a vízszint a tó vízszintjétõl lényegesen különbözött, így ezek nem lehettek a Balaton öblei, hanem csakis egyirányú hidrológiai kapcsolatban állhattak a tóval. A mocsarak területváltozásának vizsgálatával bemutattuk, hogy ezek nagyrészt már a Sió-zsilip megnyitása elõtt kiszáradtak, mivel csatornázták õket és elbontották a vízimalmok gátjait. A mocsarak és kis tavak vízvisszatartó funkciójának elvesztése hatással lehetett a Balaton vízszintjére is, az átlagvízszintet csökkentve és az ingadozást növelve.

ZOOPLANKTON TANULMÁNYOK A BODROG VÍZGYÛJTÕJÉN

Zsuga Katalin – Pekli József
 
Szent István Egyetem, 2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1.

A Bodrog a Tisza egyik legjelentõsebb mellékfolyója. Az elsõ zooplankton felmérések az 1950-es években történtek. A folyót érintõ rendszeres zooplankton monitorozás 1988-ben kezdõdött a Tisza és mellékvízfolyásainak vizsgálata révén. A 2000. évi cianid szennyezést követõ vizsgálatok szerint a szennyezõ hullám levonulása után a Tisza planktonikus élõvilágának újranépesülésében, az állományok összetételének alakulásában nagy szerepük volt a szennyezéssel nem érintett mellékfolyóknak, köztük a Bodrognak is. A folyó és fõbb mellékvizeinek átfogó felmérésére 2002-ben került sor. Az eddigi tanulmányok alapján a Bodrog zooplankton közösségében a pelagikus szervezetek dominálnak, színezõ elemek kis arányban vannak jelen. A fajösszetétel eutróf vízminõséget indikál. A zooplankton állomány összetételét a természetes fenológiai ritmus mellett a vízjárás is jelentõsen befolyásolja.  
A Bodrog az 1850-es évek végéig erõsen meanderezõ jellegû volt, a szabályozások után a kanyarulatok átvágásával több holtág jött létre, de feltöltõdés révén, természetes lefûzõdés útján is alakultak ki holtmedrek. A Bodrog hullámtér mikroszkópos faunájáról az 1968-1970-es években végzett részletes felmérések alapján vannak ismereteink. A vizsgálatok Sárospatak-Végardó térségében 3 típusú víztérben történtek. A Sárospatak melletti Keleti holtágban 2006-ban végeztünk felméréseket. A folyót kísérõ holtágrendszer zooplankton közösségére a sekély vizeket benépesítõ, változatos összetételû, mozaikos fauna jellemzõ. A területen fellehetõ ritka és új fajok a Bodrogköz természeti értékeire hívják fel a figyelmet, a holtágrendszer állapotának megóvását indokolják.
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NÉHÁNY PRODUKTÍV MÉLY BÁNYATÓ FITOPLANKTONJA ÉS BEVONATLAKÓ KOVAALGÁI

Abonyi András1, Krasznai Enikõ2, Padisák Judit1

1Pannon Egyetem, MK, Limnológia Intézeti Tanszék, 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. 
2 Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Debrecen Hatvan u. 16.

2007 õszén Magyarország mély bányatavait vizsgáltuk, azok termikus rétegzõdésének megismerése céljából. Korábbi vizsgálataink során több, stabilan rétegzõdõ mély bányatavat mutattunk be, melyek rétegzõdése a különbözõ bányatavak esetében más és más egyedi fizikai és kémiai faktorokkal párosult (pl. eltérõ fény-, oxigén-, és tápanyag-viszonyok, keveredési mélység). Jelen munkánkban a fitoplankton szempontjából jelentõs tápanyagokban (N, P) gazdag bányatavak példáján elemeztük a rétegzõdés hatását a fitoplankton vertikális eloszlására, valamint a parti bevonatalkotó kovaalga összetételére. Utóbbi felvetésünket az is indokolta, hogy ezen bányatavak esetében bizonyult a hipolimnion/epilimnium silícium tartalom hányadosa a legnagyobbnak.
Vizsgálataink további célja volt a fitoplankton minõségi jellemzése a funkcionális csoport koncepció tükrében, és annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a kapott eredmények a kovaalga eredményekkel összevetve relevánsak-e, vagy sem.





MAGYARORSZÁG DUNÁTÓL KELETRE ESÕ VIZEI CENTRALES KOVAALGÁINAK DIVERZITÁSA ÉS ELTERJEDÉSE  II. TAVAK

Ács Éva, Bolla Beáta, Tóth Adrienn, Kiss Keve Tihamér
 
MTA, ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás, 2131, Göd, Jávorka S. u. 14.

Magyarország tavainak Centrales fajairól szerzett korábbi ismereteink hiányosak, egy részük revízióra szorul az újabb elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján. Elõadásunkban a Dunától keletre esõ tavakra vonatkozó legújabb eredményeket összegezzük. Több mint 40 tóból (bányató, szíkes, víztározó, holtág és horgász-tó) gyûjtöttünk. A SEM vizsgálatokat HITACHI mikroszkóppal végeztük és digitálisan rögzített felvételeket készítettünk. A megtalált fajokat elterjedési térképen ESRI ArcInfo 9.3 térinformatikai program felhasználásával mutatjuk be: Aulacoseira ambigua, A. granulata, A. pusilla, A. subarctica, Conticribra  guillardii, C. weissflogii, Cyclostephanos dubius, Cyclotella ambigua, C. atomus var. atomus, C. atomus var. gracilis, C. delicatula, C. distinguenda, C. meduanae, C. meneghiniana, C. ocellata, C. praetermissa, C. radiosa, Discostella  pseudostelligera, D. stelligera, D. woltereckii, Melosira varians, Orthoseira roseana, Stephanodiscus binderanus, S. delicatus, S. hantzschii f. hantzschii, S. hantzschii f. tenuis, S. invisitatus, S. minutulus, S. neoastraea, S. vestibulis, Thalassiosira duostra, T. lacustris, T. pseudonana. A vizsgált vizek fajszáma és a fajok gyakorisága változó volt. A Cyclostephanos dubius, Cyclotella meneghiniana, C. ocellata, Stephanodiscus minutulus több mint 20 vízben fordult elõ, az Orthoseira roseana csak egy helyen. (megvalósult az OTKA 68327 sz. pályázat támogatásával).




MAGYARORSZÁGI ÉS HORVÁTORSZÁGI KARSZTOS VÍZFOLYÁSOK KOVAALGA KÖZÖSSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Andjelka Plenkoviè-Moralj1, Kiss Keve Tihamér2, Várbíró Gábor3, Ács Éva2 
 
2MTA ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás, Göd; 3Tiszántúli KTvVF, Debrecen; 

A bevonat kovaalgáinak vizsgálata az egyik alapeleme a folyók EU VKI szerinti monitorozásának, és a folyók ökológiai állapota becslésének. Az EQR alapú vízminõsítés megkívánja a referencia állapothoz való viszonyítást. Ehhez referencia helyeket kell találni.
Magyarország és Horvátország karsztos területein olyan tiszta vizû patakok, folyók is találhatók, melyek között referencia helyeknek is alkalmas vízfolyások lehetnek. 2010-ben egy közös pályázat keretében kezdtük el a magyarországi tipológia szerint a 2-es és 3-as típus, a hegyvidéki, meszes kis és közepes vízfolyások esetében az esetleges referencia közösségek keresését fény és elektronmikroszkópia segítségével, valamint a Horvát kontinentális és Mediterrán karsztban (Regium Dinaridicum). Összehasonlítottuk a két térség karsztos területeirõl származó vizsgálati eredményeit. A karsztos területek referencia fajaként jelölt Achnanthidium minutissimum minden jó állapotú mintánkban elõfordult, míg a másik referencia fajként jelölt kovaalga, a Gomphonema pumilum nem. Eddig egyik általunk megvizsgált vízfolyás sem érte el a kiváló állapotot, így a referencia feltételek pontosításához még további vizsgálatokra van szükség. A munkát az OMFB-01639/2009 (HR-40/2008) sz. NKTH project keretében végeztük.





A MONORAPHIDIUM PUSILLUM (CHLOROPHYTA) LIPIDTERMELÉSÉNEK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZÕ NITROGÉN-ELLÁTOTTSÁGÚ TENYÉSZETEKBEN

B-Béres Viktória, Kassai Sándor, Szabó Gabriella, Görgényi Judit, Bácsi István

Debreceni Egyetem, TEK-TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 57.

A növényi olajok biodízelként való hasznosítása jelenleg még a legelterjedtebb módja az alternatív üzemanyag-gyártásnak, azonban napjainkban rohamosan nõ az algabiomassza mint alternatív energiaforrás népszerûsége a bioüzemanyag-piacon. 
Munkánk során a laboratóriumunkban izolált és fenntartott Monoraphidium pusillum (Chlorophyta) lipidtartalmának változását vizsgáltuk különbözõ tenyésztési körülmények között. Az algák lipidtartalma optimális növekedési körülmények között fajonként eltérõ lehet (2-40%). Tápanyagéhezés (elsõsorban nitrát, és -foszfátéhezés) hatására sok esetben nagymértékben növelhetõ a lipidek mennyisége.
Az általunk izolált Monoraphidium pusillum (Chlorophyta) faj össz-lipidtartalma optimális körülmények között ~17-18%. Vizsgálataink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan változik az adott laboratóriumi törzs lipidtartalma csökkentett nitrát-koncentrációk mellett. Azt tapasztaltuk, hogy 12,5%-os nitrát-tartalom esetén a tenyészetek össz-lipidtartalma eléri a 47%-ot. További vizsgálatok bizonyították, hogy ez a növekedés elsõsorban a neutrális lipidek mennyiségének emelkedésével magyarázható.




A CSIGERE-PATAK KOVAALGA FLÓRÁJA

Biró Rita, Lengyel Edina és Stenger-Kovács Csilla

Pannon Egyetem, Környezettudományi Intézet, Limnológia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém Egyetem utca 10.

A kutatás elsõdleges célja a Csigere-patak kovaalga flórájának és a fajösszetétel idõbeli változásának megismerése volt. A Csigere-patak módosított vízfolyás, melyet a 8. tipológiai típusba soroltunk. 2008. áprilisa és szeptembere között a vizsgálatok elsõ hónapjában 3 naponta, majd azt követõen hetente - elõzõleg sterilizált és kihelyezett - mészkõ szubsztrátumot gyûjtöttünk be, a 25 mintából 108 faj került elõ.
A kolonizációs idõszakban uralkodó fajként jelent meg az Amphora pediculus, Cocconeis pediculus, Cocconeis placentula, Gomphonema olivaceum, Mayamea atomus és a Navicula subminuscula.  Az érett bevonat kialakulását követõen pedig az Amphora pediculus, Cocconeis palcentula és a Mayamea atomus fajok voltak dominánsak. A nyári mintákból már teljesen eltûnt a Navicula subminuscula. Egyes fajok csak rövidebb hosszabb idõszakra jelentek meg nagyobb számban, ilyen volt a Cyclotella meneghiniana május közepétõl júliusig, a Nitzschia palea júniustól szeptemberig vagy a Stephanodiscus minutulus májusban, amely a patakra épített halastó vízgazdálkodásával függhet össze.






ADATOK EGY TERMÁLVÍZ BEFOGADÁSÁRA SZOLGÁLÓ HÛTÕ-TÁROZÓ TÓ VÍZKÉMIAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI JELLEMZÕIRÕL
Borsodi Andrea1, Knáb Mónika1, Krett Gergely1, Márialigeti Károly1, Janurik Endre2, Kosáros Tünde2, Kerepeczki Éva2 Pekár Ferenc2

1ELTE Mikrobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
2Halászati és Öntözési Kutatóintézet, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Magyarországon a fûtésre használt termálvizek hûtõ-tározó tavainak vízminõségérõl és annak évszakos változásairól kevés adat áll rendelkezésre, mikrobiótájuk pedig teljesen ismeretlen. Az 1980-as évek elején a Hármas-Körös Nagyfoki-holtágának egy leválasztott szakaszán termálvíz befogadására alkalmas hûtõ-tározó tavat alakítottak ki. A tó vizének és üledékének összehangolt vízkémiai és mikrobiológiai vizsgálatára elsõ alkalommal 2010 tavaszán került sor. A vízoszlopra a nagy elektromos vezetõképesség (3830-4550 µS/cm20°C, Na egyenérték 96,5-98,2%) és jelentõs KOIk értékek (256-806 mg/l) mellett a fenol, a BTEX és a PAH vegyületek jelenléte jellemzõ. A vízmintákban az összes nitrogén 7,98-12,7 mg/l, az összes foszfor 0,084-0,390 mg/l, az összes kén 7,68-10,4 mg/l tartományban volt. A 16S rRNS gén alapú molekuláris biológiai vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a befolyó és a tóvíz, valamint az üledék baktériumközösségei a denaturáló gradiens gélben mutatott elektroforetikus mintázatuk alapján jelentõsen eltérnek egymástól. A domináns elõfordulású közösségalkotók között a befolyó vízbõl aerob termofil kemolitotróf kén-oxidáló anyagcseréjû és anaerob heterotróf szulfát-redukáló baktériumok, a tóvízbõl fototróf, bíbor nem-kén baktériumok, az üledékbõl szigorúan anaerob vas és kén légzõ baktériumfajokkal rokon szervezetek jelenlétét mutattuk ki. Többrõl közülük ismeretes, hogy részt vehetnek szénhidrogén vegyületek transzformálásában is.




A makrofiton hosszú távú vizsgálati lehetõségei szakasztérképezési módszerrel

Falusi Eszter1, Sipos Virág Katalin1, Wichmann Barnabás2, Penksza Károly1

1Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és Tájökológiai Tsz.
2Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Genetika és Biotechnológiai Intézet
2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.

A különbözõ víztestek ökológiai állapotának értékeléséhez kapcsolódóan számos módszer látott napvilágot. A makrofita vegetáció folyóvízi kutatásához a pontos értékelés érdekében szükséges egy kifejezetten lineáris kiterjedésû élõhelyekre kidolgozott felvételezési módszer. A Kohler-féle szakasztérképezési módszerrel végzett vízi vegetáció-felmérés megfelel a vonatkozó európai szabványnak (MSZ EN 14184). Az aktuális állapot elsõ felmérése mellett a további cél a változások folyamatos figyelése. A Kohler-módszerrel végzett vizsgálataink és más kutatócsoportok eredményei alapján elmondható, hogy a módszer megfelel a támasztott követelményeknek. A makrofiton mennyiségi és minõségi monitoringjának gyors, megbízható elvégzése mellett a terepi jegyzõkönyv kitér az egyes szakaszok környezeti paramétereire is. Statisztikai módszerekkel számtalan információhoz juthatunk az egyes fajok ökológiai igényeit tekintve. Tehát kimutathatók a folyószakaszok fizikai paraméterei és a fajok elõfordulása illetve mennyisége közötti összefüggések. Jelen munkánkban a folyóvizek makrofita vegetációjának lehetséges vizsgálati módszerét, hiányosságait és a lehetséges fejlesztési irányokat mutatjuk be.





Toxintermelõ Planktothrix cianobaktérium fajok és Prymnesium parvum (Haptophyta) azonosítása molekuláris markerekkel

Farkas Oszkár, Mosolygó Ágnes, Vasas Gábor

Debreceni Egyetem, Növénytani tanszék, Debrecen 4032, Egyetem tér 1.

Az édesvizekben elõforduló toxikus vízvirágzások okozói elsõsorban egyes cianobaktériumok fajok közül kerülnek ki. A leggyakoribb cianobakteriális toxinok a ciklikus heptapeptid mikrocisztin(MCY) variánsai, amelyeket több genus is termelhet. Az adott cianobaktériumfaj toxintermelõ kemotipusai, külsõ megjelenési sajátosság alapján nem különíthetõ el toxint nem termelõ fajtársaitól. Több magyarországi víztérben Planktothrix cianobaktérium-fajok által elõidézet vízvirágzást figyeltünk meg, így aktuálissá vált a Planktothrix fajok toxintermelõ képességének rutinszerû analízise. A mikrocisztin szintézist irányító génklaszter (MCY operon) több elemére tervezett primer segítségével a toxintermelõ típusokat sikerült elkülöníteni a toxint nem termelõ variánsoktól.
A magyarországi félszikes vizek jellegzetes képviselõje a Prymnesium parvum alga amelynek tömeges elszaporodása, ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla komoly halpusztuláshoz vezethet. Természetes vízmintából a GDP mannóz pirofoszforiláz, szinaptobrevin, fokokszantin-klorofil a/c kötõ fehérje és a glutation-S-transzferáz génekre tervezett primerekkel multiplex PCR módszerrel sikeresen azonosítottuk a faj jelenlétét.









A 2010 májusi rendkívüli esõzések hatása a Bükk hegységi Garadna patak és a Király-kút vízfolyásának planáriafaunájára (Platyhelminthes: Tricladida)

Fülep Teofil
 
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, H-8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

2010 májusban a szokásos csapadékmennyiség 3,5-szöröse hullott Magyarországon, a kisebb patakokon is rendkívüli árhullámok vonultak le. A tartós áradás hatásainak megismeréséhez két ismert planáriafaunájú Bükk hegységi mintaterületet vizsgáltam. A Garadna patakban a heves árvíz nem befolyásolta az elterjedési területet és az övezetességi határt, lesodródó példányokat nem találtam, az állatok valószínûleg menedéket találtak a köves meder szélén és a köves laposparton. A Király-kút vízfolyásának bevágódó és agyagos partú, menedékhelyekben szegényebb részén a Polycelis felina populáció lejjebb tolódott, az áradás tehát romboló hatású volt. Az alsó szakasz iszapos üledéke kimosódott, kövezett medrû élõhelyet biztosítva a planáriák számára, az áradás itt építõ hatású volt. Ez rámutat arra is, hogy a mesterségesen beszûkített, mélyített és sima falú meder természetvédelmi szempontból a planáriák számára sem kedvezõ.







Magyarország és Horvátország Dinophyta fajainak vizsgálata

Grigorszky István1, Borics Gábor2, Marija Gligora3, Andelka Plenkovic3
 
1Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2Tiszántúli Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelõség,  4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
3 University of Zagreb, Faculty of Science, Zagreb, Rooseveltov str. 6.

A lebegõ életmódot folytató édesvízi Dinophyta taxonok egy része kiválóan tud adaptálódni különbözõ, eltérõ trofitású, vízminõségû vízterekhez. Míg más taxonok viszonylag szûk toleranciatartománnyal jellemezhetõk bizonyos változók tekintetében. Ez utóbbiak elõfordulási törvényszerûségeit jobban ismerjük.
Vizsgálataink során Magyarország és Horvátország különbözõ víztereinek Dinophyta közösségeit vizsgáltuk és értelmeztük az elõforduló Dinophyta fajok elõfordulási törvényszerûségeit. Elsõsorban azon fajok elõfordulási törvényszerûségeit igyekeztünk megismerni melyek több, különbözõ típusú víztérben is elõfordulnak. 






A BALATON KÉT KÜLÖNBÖZÕ TROFITÁSÚ MEDENCÉJÉNEK KOVAALGA ÖSSZETÉTELE ÉS ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA
	
Horváth Renáta és Stenger-Kovács Csilla

Pannon Egyetem, környezettudományi Intézet, Limnológiai Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem utca 10.  

A Balaton négy különbözõ mintavételi helyén (Vonyarcvashegy, Balatonmáriafürdõ, Balatonkenese, Csopak) vizsgáltuk a nádon növõ kovaalga közösség fajösszetételét és a víz kémiai és fizikai paramétereinek alakulását 2007 és 2008 között. 
A havonta vett minták fajösszetételét fénymikroszkóppal határoztuk meg, mely során 74 fajt különítettünk el. Ezt követõen vizsgáltuk a fajok dominanciáját és évszakos változását a különbözõ mintavételi helyeken. A fajösszetétel ismeretében elvégeztük az ökológiai állapot becslését TDIL, IBD és MIB indexek alapján. 
Az oldott és összes foszfor valamint az ammónium koncentrációk magasabbak voltak a Keszthelyi-medencében a siófokihoz képest. Fajösszetétel vizsgálata alapján a medencék szerinti éles elkülönülés helyett az északi és a déli part elkülönülése volt kifejezett. A vizsgált mintákban évszakos változás is megfigyelhetõ.
A mintavételi helyek ökológiai állapota a három vizsgált index alapján közepes és jó állapot között ingadozott, a Keszthelyi-medence vizsgált pontjainál inkább közepes, a Siófoki-medence pontjainál jó ökológiai állapot jellemzõ. Az ökológiai állapot vizsgálatánál megfigyelhetõ egy nyugatról kelet felé irányuló javulás.







A HALFAJ-ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTEL ELEMZÉSE NICKNÉL, A KENYERI VÍZIERÕMÛ HALLÉPCSÕJÉBEN  

Keresztessy Katalin, Keserü Balázs, Farkas János

Vas-Hal Bt., Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, ELTE, TTK, Budapest

2009. augusztusában halfaunisztikai adatgyûjtésre került sor a rábai Kenyeri Erõmû hallépcsõjében, vizsgálva az elõforduló halfajokat és azok mennyiségi viszonyait. A vizsgálat célja értékelni, hogy a Rába nicki szakaszára jellemzõ halfajok képviselõi eredményesen tudják-e használni a hallépcsõ rendszert és az eredményeink alapján javaslatot kívánunk tenni a hallépcsõ üzemeltetésére. Az adatgyûjtés eredményeképpen 18 halfaj 608 egyedének jelenlétét sikerült bizonyítani. A hallépcsõben a márna és domolykó fordult elõ a legmagasabb egyedszámmal, e két faj együtt az egész halállomány 74%-t adta, és jelentõs volt a paduc, küsz, továbbá a halványfoltú küllõ és sujtásos küsz állománya is. A hallépcsõ csatornájában összesen öt védett halfaj jelenléte volt megfigyelhetõ.





A NAGY FOLTOSRABLÓ [LESTES MACROSTIGMA (EVERSMANN, 1836)] EGYIK JELLEGZETES SZIKES VÍZI (KELEMEN-SZÉK) IMÁGÓPOPULÁCIÓJÁNAK MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE

Kis Olga, Gyulavári Hajnalka, Kézér Krisztina

Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék

A Lestes macrostigma (EVERSMANN, 1836) a hazai fauna egyik holomediterrán faunaeleme, amelynek a Kárpát-medence néhány helyén populációs szinten is említésre méltó lokális elõfordulását ismerjük. Ezek közül a legjelentõsebb a Duna és a Tisza közötti terület sekély szikes vizei, amelyeknek egyik jellemzõ szitakötõje. Populációinak egyedszáma irodalmi adatok és hazai tereptapasztalatok alapján jelentõs mértékben ingadozhat ugyan, itteni állományainak az utóbbi években észlelt erõs és tartós megfogyatkozása azonban aggodalomra ad okot. Mivel szikes vizeink fontos jelzõfaja, s közép-európai foltszerû elõfordulása miatt állatföldrajzi szempontból is figyelemre méltó, hozzákezdtünk a faj széles körû tanulmányozásához és átfogó jellemzésének elkészítéséhez. Poszterünkön ismertetjük a faj elõfordulási viszonyait, majd egy jellegzetes szikes vízi [Kelemen-szék (Fülöpszállás)] populáció vizsgálata alapján átfogó morfológiai jellemzést adunk a fajról. Ennek érdekében 15 hím és 15 nõstény imágó jellegzetes testméreteit vettük fel (teljes test-, potroh- és szárnyhossz, ill. a fej, a láb, a szárny és a potrohvég jellemzõ méretei), továbbá megállapítottuk a szárnyak néhány mezõjében a sejtek és a haránterek számát. Ezekrõl a bélyegekrõl digitális fényképezõgéppel, fénymikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal felvételeket is készítettünk, s az adatsorokat statisztikai módszerekkel is értékeltük. Vizsgálatainkkal elsõsorban a faj hazánkban élõ populációinak érdemi összehasonlításához, s emellett a külföldi eredményekkel történõ összevetéshez kívánunk referenciaalapot biztosítani.



MAGYARORSZÁG DUNÁTÓL KELETRE ESÕ VIZEI CENTRALES KOVAALGÁINAK DIVERZITÁSA ÉS ELTERJEDÉSE I. VÍZFOLYÁSOK

Kiss Keve Tihamér, Ács Éva, Bolla Beáta, Tóth Adrienn 

MTA, ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás, 2131, Göd, Jávorka S. u. 14.

Magyarország folyóvizeinek Centrales fajairól szerzett korábbi ismereteink hiányosak, egy részük revízióra szorul az újabb elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján. Jelen elõadásunkban a Dunától keletre esõ folyókra és mellékvizeire vonatkozó legújabb eredményeket összegezzük. A munka során több mint 70 vízbõl (folyók, azok patakjai, kapcsolódó csatornák, mellék- és holtágak) gyûjtöttünk. A SEM vizsgálatokat HITACHI mikroszkóppal végeztük és digitálisan rögzített felvételeket készítettünk. Voltak olyan vizek, ahol csak 1-3 Centrales fajt találtunk, de nagyon sok víznél számos faj elõfordult. A megtalált fajokat elterjedési térképen ESRI ArcInfo 9.3 térinformatikai program felhasználásával mutatjuk be: Actinocyclus normanii, Aulacoseira ambigua, A. granulata, A. italica, A. muzzanensis, A. pusilla, A. subarctica, Conticribra  guillardii, C. weissflogii, Cyclostephanos dubius, Cyclotella ambigua, C. atomus var. atomus, C. atomus var. gracilis, C. choctawhatcheeana, C. delicatula, C. distinguenda, C. meduanae, C. meneghiniana, C. ocellata, C. praetermissa, C. radiosa, Discostella  pseudostelligera, D. stelligera, D. woltereckii, Melosira  varians, Skeletonema potamos, S. subsalsum, Stephanodiscus binderanus, S. delicatus, S. hantzschii f. hantzschii, S. hantzschii f. tenuis, S. invisitatus, S. minutulus, S. neoastraea, S. vestibulis, Thalassiosira duostra, T. incerta, T. lacustris, T. pseudonana (megvalósult az OTKA 68327 sz. pályázat támogatásával)



A SÉD VÍZMINÕSÉGÉNEK ÉS TERHELHETÕSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Kovács Zsófia1, Dr. Zsilák Zoltán2, Dr. Rédey Ákos1
 
1Környezetmérnöki Intézet, Mérnöki Kar, Pannon Egyetem, Veszprém 
2 Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék, Kémia Intézet, Pannon Egyetem, Veszprém    
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

A modern társadalmak legégetõbb feladata a környezeti problémák, kiemelten a vízszennyezés kezelése és megoldása, ami a jelen és a jövõ generációi szempontjából kulcsfontosságú. A vizek tápanyagterhelésének közelítõleg 60%-a származik a pontforrásokból, legnagyobb arányban tisztított kommunális szennyvizekbõl. A városi vízfolyások természetes befogadói a vízgyûjtõhöz területileg kapcsolódó agglomerációs települések csapadékvizeinek és tisztított szennyvizeinek. 
A kutatásunk célja, a Séd vízfolyás vízminõségének meghatározása egy városi szakaszon. A vízfolyás vizsgált szakaszán egy szennyvíztisztító telep üríti a tisztított szennyvízét valamint a városi csapadékvíznek az elvezetése is ide történik. A Séd-vízfolyáson 7db pont-mintavételi helyet jelöltünk ki. A terepen a hõmérsékletet, pH-t, vezetõképességet, zavarosságot, a laboratóriumban KOIps;HCO3-;CO32-;SO42-.,PO43-;NH4+;NO3-;NO2- mértük.
A terepi és laboratóriumi mérési eredmények alapján elmondható, hogy a Séd vízminõsége általában kiváló és jó, de néhány esetben csak tûrhetõ kategória besorolású. Számos paraméter közvetlen szennyvíz bevezetésekre utal, amely további folyamatos vizsgálatokat igényel.



Alternatív Daphnia teszt szennyvíz toxicitásának becslésére

Kováts Nóra,1 Kovács Anikó,1Nassr-Allah Abdel Hameid,1Ács András,1Árpád Kárpáti2 

1Pannon Egyetem, Limnológia Tanszék, 8200 Veszprém Egyetem u. 10
2Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet, 8200 Veszprém Egyetem u. 10

A Daphnia-tesztet [(A mobilitásgátlás meghatározása Daphnia magna Strauson (Cladocera, Crustacea). Akut toxicitási teszt (ISO 6341:1996, Magyar Szabvány MSZ EN ISO 6341:1998)] elterjedten alkalmazzák szennyvíz toxicitásának értékelésére. Bár a szabvány nevében mobilitásgátlás szerepel, ez valójában mortalitás-vizsgálat. Az egyed pusztulása ugyanakkor egyrészt nem specifikus végpont, másrészt semmiképpen nem tekinthetõ korai jelzésnek. Saját fejlesztésünk egy táplálkozási-aktivitás gátlás vizsgálatán alapuló teszt, amelynek során a vízibolhákat meghatározott ideig a toxikus komponenst tartalmazó oldatban tartjuk, majd az expozíciós idõ leteltével a tesztszervezeteket piros színû mikro-granulátummal beetetjük. Számszerûsíthetõ paraméter azoknak az egyedeknek a száma, amelyek táplálkozási aktivitása gátlódott. Jelen kísérletben elõülepített kommunális szennyvízminta toxicitását értékeltük a táplálkozás-aktivitáson alapuló teszttel, amely mellett ellenõrzõ jelleggel a szabványos mobilitás-gátlás tesztet is elvégeztük. A hígítatlan (100%-os töménységû) szennyvíz százalékában megadva, a Daphnia magna mobilitás-gátlás alapján számított EC50  érték 95% konfidencia-intervallum mellett 36.4688±5.4887%  volt, a táplálkozás-aktivitás gátlás teszt alapján kaptt EC50 értékek pedig 2 ill. 4 órás expozíciót követõen 15.6985±2.6813 ill. 12.5568 ±2.3581 %-nak adódtak.  A kapott eredményekbõl kitûnik, hogy a táplálkozás-aktivitás gátláson alapuló teszt érzékenyebbnek bizonyult.





A BODROGZUG ÁLLAPOTFELMÉRÉSE MÛHOLDAS TÁVÉRZÉKELÉS SEGÍTSÉGÉVEL

Lövei Gabriella Zsuzsanna

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

A Debreceni Egyetem Hidrobiológia Tanszékének munkatársai több évtizedes múltra visszatekintõen végeznek hidroökológiai kutatómunkát a Bodrogzug területén. A vegetációperiódus legkiteljesedettebb állapotában végzett elemzések kiválóan alkalmasak az adott évre jellemzõ ökológiai állapot leírására, ill. a különbözõ holtmedrek állapotának összehasonlítására. A dinamikus változók helyszíni vizsgálata mindezeken belül az aktuális állapotok pontos leírására, ill. összehasonlítására adnak alkalmat. Munkánk célja elsõsorban az volt, hogy a vízi ökológiai rendszer állapotának felmérésével hozzájáruljunk a hidroökológiai rendszer dinamikájának feltárásához.
Munkánkban Landsat ETM mûholdfelvételek alapján IDRISI és ArcGIS 9.1 szoftver segítségével elemezzük a vegetációval fedett felszín alakulását és számítjuk ki a Bodrogközben lévõ víztestekre vonatkozó NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) -értékeket.





KÜLÖNBÖZÕ HASZNOSÍTÁSÚ TISZA-MENTI HOLTMEDREK HALFAUNÁJA

Mozsár Attila, Antal László, Czeglédi István

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

A 2008-2010. közötti idõszakban lehetõségünk nyílt néhány, eltérõ hasznosítású Tisza-menti holtmeder (Hordódi-Holt-Tisza, Három-ágú, Szartos, Nagy-morotva; Rakamazi Nagy-morotva) halfaunisztikai felmérését elvégezni. A vizsgálatok segítségével a hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedõ természeti értékkel bíró holtmedreink halállományával kapcsolatos ismereteinket kívántuk bõvíteni. Kíváncsiak voltunk továbbá, hogy a különbözõ védettségi fokozattal rendelkezõ holtmedrek halfaunájában milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetõek fel. Az eltérõ hasznosítási mód ellenére az egyes vízterekre jellemzõ halállomány-összetétel meglehetõsen hasonló képet mutatott, a természetvédelmi szempontból értékes fajok kis számban, míg az invazív halfajok nagyobb tömegben voltak jelen. Vizsgálataink során több helyen az amurgéb (Perccottus glenii) jelentõs állományát találtuk; egyes esetekben az egyedszám döntõ hányadát (80%) ez a faj adta. Számos publikáció számolt már be az amurgéb tömeges megjelenésérõl, gradációjáról és az õshonos halfaunára gyakorolt káros hatásairól. A vizsgált élõhelyekre az adventív fajok közül az amurgéb jelenti az egyik legnagyobb veszélyt, mivel több õshonos faj konkurensének tekinthetõ. Holtmedreink közül sok rendelkezik kimagasló természeti értékkel, melyek mindenképp kiemelt figyelmet érdemelnek. A folyamatos monitorozás és a kedvezõ állapot fenntartása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése elengedhetetlen.





KITARTÓKÉPLETEK A BALATON RECENS ÜLEDÉKÉBEN

Nédli Judit1, Tóth Adrienn2, Korponai János3, G.-Tóth László1

1 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
2 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
3 Kémia- és Környezettudományi Tanszék, Nyugat-magyarországi Egyetem, 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4.

A vizes élõhelyek planktonikus közösségének szezonális megújulásában kiemelkedõ szerepe van az üledékben felhalmozódó kitartóképleteknek. A tartóspeték vizsgálata a zooplankton esetében a fajkészlet felmérésén kívül fontos a diszperzió kutatásában, paleoökológiai rekonstrukciókhoz és ballasztvíz eredetû biológiai inváziók vizsgálatakor.
A Balaton üledékét és zooplankton közösségét számos kutató sok megközelítésben vizsgálta már, de a recens korú kitartóképlet bank összetételérõl és eloszlásáról információ nem áll rendelkezésre. Munkánk célja ennek vizsgálata volt a Balaton K-i medencéjében.
A Tihanyi- és a Balatonkenesei-öbölben vettünk üledékmintát az É-i part közelében, tóközéprõl és a D-i parthoz közel. A csõmintavevõvel vett minták felsõ 5 cm-ébõl centrifugálással kombinált cukoroldatos flotálással nyertük ki a kitartóképleteket, majd számláltuk. A kinyert petéket szûrt élõhelyi vízben tartottuk még 53 napig, rendszeresen ellenõriztük és a kikelt állatokat 4%-os formalinban tartósítottuk, majd meghatároztuk.
A kitartóképletek számlálása során kilenc csoportot különítettünk el, melyek közül a Bryozoa sztatoblasztok fordultak elõ kiemelkedõ mennyiségben. Ezen kívül további négy típusú Rotatoria tartóspete és négy típusú Cladocera ephippium került elõ az üledékbõl.


BEVONATBAN ÉLÕ MIKROBIÁLIS KÖZÖSSÉGEK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A BALATON KÉT ELTÉRÕ TROFITÁSÚ MEDENCÉJÉBEN

Pohner Zsuzsanna1, Ács Éva1, K. Borsodi Andrea2, Kiss Keve Tihamér1, Palatinszky Márton2, Reskóné Nagy Mária3, Várbíró Gábor4, Bíró Péter5

1MTA ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás, Göd; 2ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, Budapest; 3Közép Dunántúli KTvVF, Székesfehérvár; 4Tiszántúli KTvVF, Debrecen; 5MTA BLKI, Tihany

A természetes vizek ökológiai állapotának felmérése során alapvetõ fontosságú, hogy minél pontosabb képet kapjunk az ott élõ mikrobiális közösség szerkezetérõl, hiszen annak dinamikája indikátora lehet a víz minõségében bekövetkezõ változásoknak. A klasszikus mikroszkópos technikákkal kapott információk hatékony kiegészítõi lehetnek a molekuláris ujjlenyomat módszerek, melyek alkalmazásával a teljes mikrobiótára jellemzõ mintázatot nyerhetünk. Egy vizsgálatsorozat részeként, denaturáló gradiens gélelektroforézis (DGGE) segítségével jellemeztük a Balaton két eltérõ trofitású medencéjében (Keszthelyi és Siófoki), az északi és déli parti régióban a nádon, kövön, üledékben és mesterséges alzaton, júniusban, illetve augusztusban jelen lévõ teljes bakteriális és eukarióta mikrobiális közösség szerkezetét 16S rDNS és 18S rDNS alapon. A kapott relatív abundancia értékekre végzett fõkomponens analízis mindkét idõpontban az üledék-minták elkülönülését mutatta a többi alzattól az elsõ két fõkomponens által meghatározott síkban. A többi alzat mikrobiális közössége júniusban elsõsorban medencék szerint csoportosult, augusztusban ez nem volt jellemzõ. A mesterséges alzat bevonat közössége júniusban nád-mintákhoz, augusztusban kõ-mintákhoz állt a legközelebb. A harmadik fõkomponens mentén felfedezhetõ volt az északi és a déli minták elkülönülése, mely augusztusban még kifejezettebb volt.  





AVARLEBONTÁSI KÍSÉRLETEK DOMBVIDÉKI KISVÍZFOLYÁSOKON

Selmeczy Géza Balázs, Kucserka Tamás, Kacsala István, Kovács Kata, 
 
Pannon Egyetem, Limnológiai Intézeti Tanszék, Egyetem utca 10.  

Az alsóbbrendû hegyi és dombvidéki patakokban a partmenti erdõs vegetáció õsszel lehulló levelei jelentik a legfõbb energiaforrást. A vízbe hullott avar lebomlása több részfolyamatból áll, melyben nagy szerepe van a mikrobiális szervezeteknek és makrogerincteleneknek, valamint a fizikai aprózódásnak. Egy patak ökológiai állapotának becslésére jó megközelítési mód a funkcionális táplálkozási csoportok vizsgálata, mint pl. az aprító makrogerinctelen szervezetek fajösszetétele és azok abundancia viszonyai.  Munkánk során a Csigere-patakban és a Vázsonyi-sédben végeztünk avarzsákos kísérleteket egy nyári és egy téli idõszak alatt, melynek során többek között az avarbomlás üteme, és a hõmérséklet összefüggéseit, valamint az aprítók avarfajta preferenciáját vizsgáltuk. Vizsgálatunkban Salix alba és a Populus tremula avarját használtuk, melyek „k” avarfogyási együtthatója nyáron „gyors”, télen pedig „közepes” kategóriába esett. Az avarzsákokban a leggyakoribb aprító faj a Gammarus fossarum és a Gammarus roeselii volt. A patakok vízkémiai paraméterei nem tértek el a magyarországi dombvidéki patakokra jellemzõ átlagos értékektõl. 






A cink hatása a monoraphidium pusillum (chlorophyta) növekedésére és morfológiájára

Szabó Gabriella, Görgényi Judit, Kassai Sándor, B-Béres Viktória

Debreceni Egyetem, TEK-TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 57.

A nyomelemek fitoplankton fajok növekedésére gyakorolt hatása már régóta az érdeklõdés középpontjában áll. Más tápanyagok hasznosíthatóságára gyakorolt hatásuk, felvételük, ill. a sejtekben történõ felhalmozódásuk vizsgálata természet-, és környezetvédelmi szempontból is igen jelentõs.
Munkánk során a cink Monoraphidium pusillum növekedésére, sejtmorfológiájára gyakorolt hatását vizsgáltuk 25 µg×L-1, 50 µg×L-1 µg×L-1, 100 µg×L-1, 200 µg×L-1, 300 µg×L-1 és 400 µg×L-1 cink-koncentrációk mellett. Azt tapasztaltuk, hogy a > 50 µg/l kezelt tenyészetekben az OD800 értéke már a 3. napon 25-35%-ra, a szárazanyag mennyisége 29-50%-ra, míg a klorofill-tartalom 7-15%-ra csökken a kontroll tenyészethez képest. A kezelt tenyészetekben a sejtek kiülepednek, kisárgulnak, a kloroplasztisz felszakadozik, a sejtek duzzadttá, befûzõdésekkel tagolttá válnak. Amennyiben az okozott morfológiai változások specifikusnak bizonyulnak, úgy a vizsgált M. pusillum, mint széles körben elterjedt, gyakori planktonalkotó, egyes nyomelemek toxikus mennyiségben való jelenlétének indikátora lehet. 




HALBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A DUNA SZOB ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZÖTTI SZAKASZÁN

Szalóky Zoltán, György Ágnes Irma

1„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.,
1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
2MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kunó u. 3.

A „VITUKI” vezette konzorcium készíti el a „Duna hajózhatóságának javítása” című projektet megalapozó tanulmányt. A program célja a Duna magyarországi szakaszán jelentkező hajózhatósági akadályok (gázlók, szűkületek) kiküszöbölését célzó, fejlesztési-, műszaki beavatkozási változatok számbavétele, a 25+2 dm-es merülési mélység és 180 m-es hajóút szélesség biztosítása a hajózási kisvízszint idején. A kivitelezéshez számos engedélyezési eljárást kell lefolytatni, amelyeknek egyik fontos eleme a beavatkozások dunai halegyüttesekre gyakorolt hatásainak megismerése. A szabályozó művek építésének a halegyüttesekre gyakorolt hatásainak feltárásához a Dunának az Ipoly folyó torkolata és a déli országhatár közötti szakaszán parti, elektromos halászgéppel történő mintavételt végeztünk, míg a folyó medrét érintő kotrások hatásainak megismeréséhez eddig hazánkban nem használt, új módszert kell kidolgoznunk. A parti élőhelyek vizsgálatakor elsősorban a mesterséges, partvédő kövezéssel kiépített és a természetes szakaszok halállományai összetételének különbségeire voltunk kíváncsiak, különös tekintettel a védett és veszélyeztetett, ill. a karakter fajokra. Előzetes eredményeinket a Vác, Sződliget, Göd térségében elvégzett halbiológiai vizsgálatok alapján szemléltetjük. Vizsgálataink szerint a természetes partok halállományaiban nagyobb mértékben fordulnak elő őshonos és természetvédelmi szempontból értékes halfajok. Továbbá a homokos-sóderos partok jelentősebb ivadéknevelő szerepe révén nagyobb mértékben vesznek részt a dunai halállomány megújulásában, mint a kövezett partok. Megállapítottuk, hogy a Dunára jellemző természetes partok fontos élőhelyei a Duna őshonos halállományának, ezért ezen élőhelyek védelme kiemelten fontos feladat a „Duna hajózhatóság javítása” című programban is.

ELFOLYÓ TERMÁLVÍZ KEZELÉSE NÁDDAL BEÜLTETETT ÉPÍTETT VIZES ÉLŐHELYEN

Tarr Éva

Log-Aqua Bt. 4031 Debrecen Gyolcsos u. 5.    

Kivonat: A használt termálvizek körültekintő kezelése a fürdőüzemeltetők kikerülhetetlen és egyre nehezedő feladata, hiszen a kibocsátási határértékek betartását egyre szigorodó környezetvédelmi bírságok kényszerítik ki. Egy kutatási projekt keretében a részt vevő konzorcium tagjai - három német cég: a delta h, a BioPlanta és az AUD, valamint az INNOVA Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökség és a Log-Aqua Bt. – az elfolyó termálvíz kezelésének egyik lehetőségét vizsgálták. Náddal beültetett vizes élőhelyen termálvizet folyattak keresztül. A befolyó és elfolyó fizikai és kémiai paramétereit mérték két hetes gyakorisággal. A kísérlet a polgári gyógyfürdő területén 2007-2009. között zajlott.   
Az eredményekből megállapítható, hogy több paraméter értéke csökkent, vagy növekedett, mások értéke alig változott. Különösen nehéz a magas nátriumtartalom csökkentése. Ugyanakkor az eredmények az eddigi megoldások átgondolására, a további kutatási lehetőségek kiszélesítésére is alkalmasak.




FAJGAZDAGSÁG ÉS MINTAVÉTEL ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA A PERIDAT ON-LINE PERIFITON ADATBÁZIS SEGÍTSÉGÉVEL

Teke Gábor1, Hajnal Éva2, Lengyel Edina1, Stenger-Kovács Csilla1, Padisák Judit1

Pannon Egyetem Limnológia Intézeti Tanszék 8200 Veszprém Egyetem u 10.
Óbudai Egyetem Alba Régia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár Budai út 45.

Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a szokásos mintavételi gyakorlat segítségével milyen alapossággal deríthető fel egy vízfolyás kovaalga flórája. Munkánkat a Pannon Egyetem Limnológia Tanszéke által összegyűjtött adatokra alapoztuk. Az adatok rendszerezéséhez és feldolgozásához készítettük el a Peridat on-line perifiton adatbázist, amelyből az adatok szelektív SQL lekérdezésekkel a statisztikai számításokhoz megfelelő formában kigyűjthetők.
Vizsgálatunkban a Torna patak devecseri szakaszának 2004-2005 és 2008-2009 évekből származó adatsorait használtuk fel. A kumulatív fajszám adatokat és az egyes fajok abundancia értékeit kérdeztük le az adatbázisból. A kumulatív fajszám görbék mind két esetben közel azonos fajszám (~75) esetén mutattak telítődést. Az abundancia eloszlás alapján az EstimateS program segítségével, többféle paraméter nélküli becslőformula alkalmazásával számítottuk ki az összes fajszámot, alsó közelítéssel. A mintavételi időszakok adatsorait a jackknife2 index-szel értékelve a fajszám a 2004-2005 adatsorban 104-nél telítődött, a 2008-2009-es adatsor esetében pedig 94 volt a telítési érték.
A patak 2004-2005-ös adatsor 23 mintája a becsült teljes fajszám 70%-t , a 2008-2009 adatsor 62 mintája a teljes becsült fajkészlet 85%-át tartalmazta. Mindkét időszakban egyetlen véletlenszerű időpontban történő mintavétel a fajlista kevesebb, mint 30%-nak megismerését tette lehetővé.




A MAGYARORSZÁGI ROTATORIA ADATBÁZIS BEMUTATÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK ISMERTETÉSE

Tóth Adrienn1, Zsuga Katalin2, Szűcs Attila3, Lőrincz Tamás4

1MTA ÖBKI - Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
2  Szent István Egyetem, Trópusi Ökológia Tanszék
3KSzF Informatikai és Telekommunikációs Főosztály/Helyi Üzemeltetési Osztály, 1011 Budapest, Iskola u. 8.
4Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Monitorozó Osztály, 1011, Budapest, Iskola utca 8.

Napjainkban számos jól szervezett adatbázisban hozzáférhetőek a biológiai adatok az interneten. Célunk volt, hogy a magyar kerekesféreg faunával kapcsolatos irodalmakat nemzetközi szinten is elérhetővé tegyük.
A megalkotott struktúra egy rugalmas, jól bővíthető, fejleszthető rendszer, mely tartalmazza a megjelent publikációk adatait: publikáció címe, szerzője, megjelenés éve, folyóirat cím, az adott publikációban közölt faji előfordulási adatait (melyekhez gyűjtési helyet, GPS koordinátát rendelünk), a honlap ismeretterjesztő célt is szolgál, ezért a fajok fotóit is közöljük. A lekérdezések módja felhasználóbarát, egyszerű könnyen kezelhető felület, melyen a fajok előfordulásaira, fajlistára, szerzőkre, publikációkra, évszámokra lehet keresni.
A háttéradatok összegyűjtése és az adattáblák rendszerezése 2007-ben kezdődött el. Az adatbázis és holnapfejlesztést ingyenes, nyílt forráskódú programcsoporton az ún. AMP (Apache, MySQL, PHP) struktúrán végeztük. A térképi megjelenítés is szintén ingyenes, a nyílt forráskódú Google API és GeoServer programokkal történt, mely jelenleg fejlesztés alatt áll.


A Balaton nyíltvízi bentikus makrogerinctelenjeinek gyűjtésére használt mintavevők összehasonlítása

Tóth Mónika1 – Árva Diána2 – Móra Arnold1

1 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3.
2 Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A nyíltvízi bentikus makrogerinctelenek mennyiségi gyűjtésére számos módszer létezik, ám közülük egyik sem tekinthető általánosan használhatónak. A mintavevő hatékonyságát számos tényező befolyásolja, ugyanakkor a megfelelő mintavételi technika kiválasztása jelentősen meghatározza a mintavétel sikerét, és az eredmények értékelhetőségét. Vizsgálataink során két, mennyiségi minták gyűjtésére egyaránt alkalmas mintavevőt, a csőmintavevőt és az Ekman-Birge üledékmarkolót hasonlítottuk össze a Balaton két különböző üledéktípusán. Vizsgáltuk a kimosatlan minták tömegét, a kimosott minták térfogatát, valamint a makrogerinctelenek egységnyi felületre viszonyított egyedszámát. A mintavevők közel azonos felületről (csőmintavevő: 0,034 m2, Ekman-Birge: 0,036 m2) vettek mintát. Mindkét üledéktípuson erősen szignifikáns (p<0,0005) különbségeket találtunk a két mintavevő között, mindhárom vizsgált változó esetében.  Összességében az Ekman-Birge mintavevővel minden esetben kisebb mennyiségű üledékből több makrogerinctelen szervezetet tudtunk gyűjteni, mint a csőmintavevővel. Mindezek alapján az üledékmarkoló alkalmasabbnak tűnik a nyíltvízi üledéklakó állatok vizsgálatára.



BALATONI HÍNÁRFAJOK CSÍRÁZÁSI ÖKOLÓGIÁJA

Vári Ágnes1, Oláh Enikő1,2

1Magyar Tudományos Akadémia, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u.3
2Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A legtöbb hínárfaj stabil környezeti körülmények között elsősorban vegetatív úton szaporodik, bizonyos helyzetekben viszont nagy előnnyel bír a magról történő megtelepedés. Ez az eset áll fenn kevésbé állandó környezetben, pl. kiszáradó partokon, de egyéb, vegetatív terjedés által nehezebben kolonizálható területeknél is jelentős lehet (pl. távolság miatt), valamint a populáció genetikai diverzitásának fenntartása érdekében is kiemelkedően fontos esemény. 
Vizsgálatunkban három balatoni hínárfaj (Najas marina, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus) magjait gyűjtöttük be és tartottuk eltérő kezelések mellett a csírázási készségüket vizsgálván. Az előzetes hidegkezelés hatása mellet a kísérlet során, eltérő hőmérsékletszinteken tartottuk a magvakat, illetve voltak napszakos hőingadozásra beállított kezelések is. Ezen túl a fény hatását a magvak csírázására is igyekeztük vizsgálni.
A három faj közül kettőt sikerült csíráztatni, eltérő arányokban. Átlagosan 17 %-ban csíráztak a P. perfoliatus magjai, míg a P. pectinatus ennél kevesebb, 7 %-ban csírázott. Az eltérő hőmérsékletszinteknek nem volt kimutatható befolyása a csírázási arányokra, csak a csírázás időpontjára volt némi hatással. A fénynek a vártnál nagyobb volt a jelentősége, sötétségben szignifikánsan kevesebb mag csírázott. 
Kísérleteinkben a különböző hínárfajok magvai sokkal kisebb arányban csíráztak, mint azt irodalmi adatok alapján vártuk volna. A módszertani nehézségek miatt azonban a kísérlet megismétlése szükséges, hiszen csak így szerezhetünk értékes információt a balatoni hínár generatív szaporodásáról. 

