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A haltermelésben rendkívül fontos tényező a vízminőség, amely a termelés módjától és a tavak
adottságoktól - mint a felhalmozódott üledék összetétele - függően nagy eltéréseket mutathat. A
halastavak vízminőségét jelentősen befolyásolja a felhalmozódott üledék összetétele. Egy
mikrokozmosz kísérletben vizsgáltuk a halastavakban kialakult üledékréteg csökkentésének kémiai,
fizikai és biológiai lehetőségeit és annak hatását a víztest tápanyagtartalmára. Kísérletünkben
egyenként 4500 ml térfogatú üvegedénybe mértünk ki 310 g szárazanyag-tartalmú üledéket és 3400 ml
halastóból származó vizet. Kilenc kezelést vizsgáltunk háromszoros ismétlésben: kontroll (kezelés
nélkül), mechanikai keverés, levegőztetés, -oxidálószer (Na-perkarbonát) és baktérium kultúra
adagolását, illetve ezek kombinációi. A nyolchetes kísérlet alatt vizsgáltuk a vízben oldott tápanyagok
mennyiségének, a víztest oxigéntartalmának, pH értékének és vezetőképességének változását.
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A 2012-es év nyara és az ősz rendkívül száraz volt Magyarországon, aminek köszönhetően hazai
vízfolyásaink vízhozama, ill. vízszintje jelentősen csökkent. Vizsgálataink során arra a kérdésre
kerestük a választ, miként befolyásolta a 2012-es év extrém száraz időjárása - és az ezzel együtt járó
vízhozam csökkenés és tápanyag-dúsulás - a Sebes-Körös (Körösszakál) Achnanthidium
minutissimum és A. eutrophilum populációinak- .dinamikáját. A két Achnanthidium taxon minél
pontosabb határozása azért fontos, mert elté;'ő' ökológiai állapotú vizek indikátor fajainak
tekinthetőek. Eredményeink alapján elmondható, hogy míg az A. minutissium egyedszám-változása
pozitívan korrelált a vízhozammal és negatívan a nitráttal, addig az A. eutrophilum esetében az
előzőekkel ellentétes tendenciát figyeltünk meg. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy még egy
stabilan jó ökológiai állapottal jellemezhető vízfolyás kovaalga-közössége is feltűnöen érzékenyen
reagálhat a szélsőséges időjárási viszonyok okozta vízhozam csökkenésre és az ezzel szorosan
összefüggő tápanyag-koncentrálódásra.
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