
5. óra Élőlényismeret I. Az alsóbbrendű szervezetek 
(fito- és zooplankton szervezetek), növényi és állati 

szervezetek

Horgászvízkezelő-Tógazda 

Tanfolyam

(Elméleti képzés)





Termelők szintje

Elsődleges fogyasztók szintje

Másodlagos fogyasztók szintje

Csúcsragadozók szintje

(Főként zooplankton szervezetek)

(Főként ragadozó halak)

(Főként zooplanktont, zoobentoszt, 

és zootektont fogyasztó szervezetek)

Elton féle táplálékpiramis



- széndioxid minden növény számára alkalmas

- legtöbb vízinövény számára a HCO3
– is

- víz

- az egész növény szükségletét ki kell elégíteni!

Makroelemek

• Szén (C)

• Nitrogén (N)

• Kálium (K)

• Kalcium (Ca)

• Foszfor (P)

• Magnézium (Mg)

• Kén (S) 

Mikroelemek

• Vas (Fe)

• Klór (Cl)

• Mangán (Mn)

• Cink (Zn)

• Réz (Cu)

• Bór (B)

• Molibdén (Mo)

Tápanyagok



Növények I.



békaszőlő békatutaj

átokhinár tündérfátyol



Növények II.



Fitoplankton

A vizek nyíltvízi 

tájékának alzat nélküli 

víztömegét a lebegő 

életmódú, korlátozott 

önálló mozgású 

plankton és az aktívan 

úszó, nagytestű nekton

népesíti be.



A planktont bakterio-, 
fito-, és zooplanktonra 
osztják

A primér produkció
szempontjából a 
fitoplankton a 
legjelentősebb



Az algák rendszertani áttekintése

• egy- vagy többsejtű

• változatos felépítésű, klorofilltartalmú 
növények

• a fejlettebb algák teste teleptest

• előfordulnak: édes és sós vízekben

• mindenütt akár szélsőséges körülmények 
között is

• a földtörténet legrégebb korszakaiból is 
kimutathatóak



• minden algára és csak az algára érvényes 

tulajdonságok nincsenek 

• az alga szó a növényvilág III. – IX. törzseit jelölő 

terminus

• rendszerezésük nem egyszerű

• a következő tulajdonságok irányadók



Fejlődési vonalak megállapítása
Ősibb bélyeg

(elsődleges tulajdonság)

• csupasz sejt

• mag nélküli sejt

• egymagvú sejt

• minden sejt egyforma

• ivartalan szaporodás

• izogámia

• nemzedékváltakozás hiánya

• egysejtű szervezet

• sejttársulás

Fejlettebb bélyeg

(másodlagos tulajdonság)

• sejthártyás, sejtfalas sejt

• sejtmagvas sejt

• többmagvú sejt

• a sejtek között működési és 
alaki különbség

• ivaros szaporodás

• konjugáció

• heterogámia, oogámia

• nemzedékváltakozás

• sejttársulás

• telep, teleptest



Az algasejtek felépítése

• méret és alak

• protoplazma

• vakuolumok

• sejtfal

• színtestek

• ostorok

• pigmentek, 

tartalékanyagok, 

sejtfalanyagok





Cianobaktériumok Cyanophyta (kékmoszatok)

• szabadszemmel csak tömeges megjelenésük esetén

• igen kezdetlegesek

• prokarióták

• elnyálkásodva dús kocsonyát hoz létre

• külön szervekkel mozgó ostoros vagy csillós 
alakja nem ismert, bár vannak aktívan mozgó 
fajaik 

• lehetnek fonalasak és nem fonalasak

• szaporodásuk: egyszerű kettéosztódás

• szélsőséges körülmények között is megtalálhatóak



• tavakban gyakran 

okoznak vízvirágzást

• toxintermelésük a törzsek genetikailag kódolt 
tulajdonsága

• egyes fonalas fajok a levegő nitrogénjét is 
megkötik, így jelentős mennyiségű oldott 
nitrogéntartalmú anyagot adnak le 
környezetüknek



Chroococcus sp.



Rhabdoderma sp. Merismopedia sp.



Gomphosphaeria sp.

Tetropedia sp.



Microcystis sp.

Coelosphaerium sp.



Pleurocapsa sp.                     Chamaesiphon sp.



Lyngbya sp.                    Oscillatoria sp.



Spirulina sp.



Anabaena sp.             Aphanizomenon sp.





Chlorophyta (zöldmoszatok)



• színanyagaik megfelelnek a legfejlettebb 
virágos növények színanyagaival

• sejtfal felépítésük ugyancsak azonos a virágos 
növényekéével

• sejtek alakja az algák között a 
legváltozatosabb, méretük ugyancsak nagyon 
változó

• az ősibbek ostorokkal mozognak, a 
fejlettebbek mozdulatlanok

• szaporodásuk vegetatív, ivartalan és ivaros 

• a fejletlenebbek színtestei kehely alakúak, a 
fejlettebbeké hálózatos



Chlamydomonas sp.         Dictyosphaerium sp.



Closterium sp.                     Volvox sp.



Phacotus sp.                           Pandorina sp.

Tetraedron sp.                             Oocystis sp.



Plediastrum sp.



Scenedesmus sp.



Bacillariophyceae kovamoszatok

• egysejtűek vagy kolóniákban élnek

• plazmájukat pektin sejthártya burkolja

• a sejtek alakja változatos

• két alaptípusra vezethető vissza: sugaras és kétoldali 

részarányos

• színtestjeik lehetnek megnyúltak, szalag alakúak, 

• egyes tagjai mozognak a páncélon kiáramló plazma 

segítségével

• ivarosan és ivartalanul egyaránt szaporodnak



Melosira sp. Cyclotella sp. 



Euglenophyta (ostorosmoszatok)



• ostorokkal élénken mozognak, számuk egy vagy 

kettő

• nincs sejtfaluk, a plazma külső rétege tömörebb

• vas és mangán berakódásoktól világossárgás-

feketésbarnás

• felületén lehetnek bordák, tüskék, dudorok

• test elején vakuolumrendszer van

• szaporodásuk egyszerű kettéosztódás

• számos fajuk idéz elő vízvirágzást

• tengerekben ritkák

• szerves anyagokban gazdag édesvizeket kedvelik



Euglena sp. Phacus sp.



Lepocinclis sp.           Trachelomonas sp.  



Strombomonas sp.                Colacium sp.



További moszatok

• Chrysophyta

(sárgásmoszatok)

• Pyrrophyta 

(barázdásmoszatok)

• Conjugatophyceae 

(ostornélküli moszatok)

• Rhodophyta 

(vörösmoszatok



Amur



- Az amur táplálkozó lárva korában (zooplankton

fogyasztása révén) a másodlagos fogyasztók szintjén

helyezkedik el – majd életének első évében visszatér az

elsődleges fogyasztók szintjére – a kis 4-6 cm-es

amurivadék már szívesen fogyasztja a békalencsét.

A kifejlett amur fő táplálékbázisa:

- Submerz és emerz makrofiták – kivéve a vidra

keserűfüvet.

- Széleslevelű és keskenylevelű gyékény, káka,

valamint a nád (főként a fiatal hajtáscsúcsok és vízbe

lógó levelek)

- Alkalmanként állati szervezetek (pl: bentosz,

zootekton)



A hibrid busa táplálékbázisa és 

táplálkozási szokásai 



- A hibrid busa (fehér és a pettyes busa

kereszteződése) fő táplálékbázisát a zooplankton

képezi – tehát főként a másodlagos fogyasztók

szintjén helyezkedik el, viszont fitoplankton

fogyasztása révén az elsődleges fogyasztók szintjén

is megjelenik.

- A plankton szervezetek kiszűrése egy speciális

szűrőszerv segítségével történik.

- Természetes vizekben a hibrid busa a zooplanktont

fogyasztó halivadékok táplálék konkurense lehet



A hibrid busa „szűrőszerve”



A hibrid busa „szűrőszerve”



- Az elsődleges fogyasztók szintjén időszakosan vagy

szezonálisan megjelenő halfajok közé tartozik a

legtöbb pontyféle.

- pl. A keszegfajok és a ponty szívesen fogyasztják egyes

vízinövények, illetve a szárazföldi növények magjait.

- A vörösszárnyú keszeg és a bodorka a biotektonban

lévő állati szervezeteket, gyakran az élőbevonatot

alkotó moszatokkal együtt fogyasztja el, majd az állati

szervezeteket – „kiemészti” belőle.

- A kifejlett domolykó is szívesen fogyasztja a vízbe

pottyant bogyókat, gyümölcsöket – pl. faepret.



Béltartalom vizsgálat – bodorka (fonalas 

zöldmoszat, benne árvaszúnyog lárvák)



Faeperrel csalizott horog…



…és a domolykóteríték

















Zooplankton
/Szekunder produkció/



Rendszertan

Zooplankton: kis egysejtű állatok és többsejtűek (pl. a különféle tengeri 
állatok, halak, meszeshéjú állatok, alsóbbrendű rákok (Crustacae) és 
gyűrűsférgek petéi és lárvái).

Hazai vizenkben a következő rendszertani csoportok képviselői vannak 
jelen a legnagyobb arányban:

• Protozoa (véglények)

• Aschelminthes (villásférgek):

Rotatoria (kerekesférgek)

Gastotricha (csillóshasúak)

• Arthoropoda (ízeltlábúak):

Crustacea (rákok):

*Cladocera (ágascsápú rákok)

*Copepoda (evezőlábú rákok)





Méretük: 40-200 m. A legtöbb faj 

váltivarú, a hímek sokkal kisebbek a 

nőstényeknél, szerveik csökevényesek, 

gyors mozgásúak. 

Hazánk leggyakoribb faja a Rotatoria 

rotatoria. 

Jelentőségük:

A zsenge ivadék legfontosabb tápláléka az 

első pár napban, és a vizek természetes 

tisztulásában is szerepet játszanak azzal, 

hogy a szerves törmelékkel 

táplálkoznak. A környezeti hatásokra jól 

reagálnak, így jó indikátor szervezetek. 

kerekesféreg faj (mérete kb. 

150 mikron)

Rotatoria – Kerekesférgek



Rotatoria – Kerekesférgek

• Alakjuk változatos (orsó, zsák, kör, stb.), testük kétoldalian 
részarányos, valódi szelvényekkel nem rendelkeznek, nincs 
bőrizomtömlőjük és elkülönült légzőszervük. 

• Több faj teste tokot választ ki maga köré, ez lehet kocsonyás 
burok, váladék-tok (szilárd) vagy a kerékszerv segítségével 
idegen anyagból felépített tok.



Kerekesférgek





Ágascsápú rákok



Az ágascsápú rákok testét két félből álló héj burkolja, így a fej 
szabadon marad. 

Két összetett szemük a fejtetőn eggyé olvadt és a fejtetőn található. A 2. 
pár csáp (antenna) kétágú evezőcsáppá alakult. Ezek csapkodása 
eredményezi a vízibolhák mozgását a vízben.

Ez a mozgás sokszor mókás, és sokakat a szárazföldi bolhák mozgására 
emlékeztet. Az ágascsápú rákok többsége az édesvízi plankton tagja.

Első torlábaik egy-egy karommal és hosszú sertével vannak felvértezve. 

A legtöbb ágascsápú rák testét egy a fej hátulsó részéből kiinduló 
bőrkettőzet borítja be kagylóhéjszerűen. A hátoldalon teljesen zárt 
hátpajzsból a feji rész szabadon kiáll.

vízibolha 

(Daphnia sp.)



Ágascsápú rákok

▪ A nőstények a megtermékenyített 
petéket a páncéljuk és testük közt 
elhelyezkedő költőtérben nevelik, 
majd egy költőtasakban a 
felszínre eresztik. 

▪ Hazai fajok között jellegzetes a 
Daphnia magna és a Daphnia 
pulex. 

▪ Daphnia magna nevéhez méltón 
szabad szemmel is jól látható, 
akár 4-6 mm-re is megnőhet. 

▪ Daphnia pulex kisebb méretű 
társát az akvaristák is használják 
haleleségnek.



Daphnia fajok

Daphnia longispina,     Daphnia magna,         Daphnia pulex, 

javascript:void(null)


Moina fajok
Moina macrocopa

Moina micrura

Moina fajok - bár nagyon hasonlóak a 

vízibolhafélékhez, nem a Daphnia nemhez

tartoznak. 

A Daphniákhoz képest kis méretűek (kevesebb, mint 

0,5 milliméter hosszúak), ivadékaik mérete pedig a 

frissen kelt sórákokéhoz hasonló. 

Tartásuk hasonló a Daphnia tenyészetekhez. 

Beszerzésük ugyan nehezebb a Daphniánál, mégis 

sokszor a sórákok helyett az ivadék halak etetésére

használják a tenyésztők.
Moina dubia

javascript:void(null)


Evezőlábú rákok



Az evezőlábú rákok (Copepoda) széles körben elterjedtek a Föld 
édesvizeiben és a tengerekben egyaránt. Apró, néhány mm-es 
állatok, gyakran torpedószerű testalakkal.

kandicsrák (Cyclops sp.)

o Testük hátulsó végén erősen sertézett 

farokvillát (furca) visel. Látószervük páratlan 

homlokszem. Innen ered a kandicsrák 

elnevezés is. Az egyágú, jól fejlett 1. pár 

antenna mozgásszervként szolgál. 

o Legtöbbjük a zooplankton tagja, de vannak 

közöttük aljzaton élők és élősködők is. 

o Két típusukkal találkozhatunk leggyakrabban 

az úszó és a lebegő kandiccsal. Előbbi 

nőstény kettő, míg utóbbié egyetlen 

petecsomót hordoz az oldalán.



Evezőlábú rákok (Copepoda)

• Az ellenálló burokkal védett 
petéiket legtöbbször csomók 
formájában hordozzák magukkal 
a nőstények. 

• A petékből lapított, tojásdad 
alakú fejlárvák vagy naupliusz 
lárvák  kelnek ki.

• A testükön három pár nyúlvány, 
az első és második pár csáp és a 
rágók kezdeményei találhatók, 
amelyek csapkodásaival gyorsan 
változtatják a helyüket.



Evezőlábú rákok (Copepoda)

A nőstények 

petéiket 

egyesével rakják 

le, vagy két 

petecsomó 

formájában 

viszik magukkal. 



Másodlagos fogyasztók szintje  

A pontyfélék családjába tartozó halfajok

kifejlett egyedeinek többsége is a

másodlagos fogyasztók közé tartozik

A folyók felső szinttájain előforduló, kifejlett

pontyfélék táplálékforrásai: főleg a pataki és a tüskés

bolharák kifejlett egyedei, illetve az élőbevonatban

(biotekton) található tegzeslárvák. Utóbbiak a

pisztrángfélék családjába tartozó halfajok egyik fő

táplálékbázisát is alkotják. Ezen kívül a puhatestűek, és a

külső forrásból a folyóba került állati eredetű

táplálékféleségek is jelentős arányt képviselhetnek.

A márna esetében igen fontos táplálék a kérészlárva, és

szinte minden halfaj, fogyasztja a kifejlett kérészeket, a

néhány napig tartó kérészrajzás idején.



Másodlagos fogyasztók szintje   

Tegzeslárvák

Tüskés bolharák



Kérészrajzás (Dunavirág rajzás) a felső Sebes-Körösön

Másodlagos fogyasztók szintje   



Másodlagos fogyasztók szintje   

Táplálkozó domolykók, kérészrajzás idején



Másodlagos fogyasztók szintje   

A folyók alsó szakaszain (főleg a dévér szinttájon) és

az állóvizekben előforduló, kifejlett pontyfélék

táplálékforrásai:

Folyóvizek esetében a táplálékkínálatot nagyfokú

szezonalitás jellemzi, illetve igen nagy eltérések vannak

az egyes fajok, illetve az azonos fajba tartozó

halkorosztályok táplálék igénye között (Ez a

keszegfajokra különösen igaz).



Másodlagos fogyasztók szintje    

A halbölcsőkben felnőtt, egy hónapos körüli halivadék a

folyó visszahúzódása után a plankton fogyasztásról

fokozatosan tér át bentosz és zootekton fogyasztására,

így számukra a legfontosabb táplálékforrást a vörös

árvaszúnyog lárvája (Chironomus) és a csővájó féreg

(tubifex) jelentik.

Árvaszúnyog lárva

Csővájó féreg



Másodlagos fogyasztók szintje   

Keszegfajokból a néhány (1-3) éves korosztály, pontyból pedig

a másodnyaras példányok táplálékbázisának döntő részét,

még mindig az üledékben illetve az élőbevonatban található

árvaszúnyog lárvák, illetve csővájó férgek alkotják, de már

magasabb rendű ízeltlábúakat (pl. szitakötőlárva), és

alkalmanként kis méretű mészvázas puhatestűeket is

fogyasztanak. Erre a halkorosztályra – folyóvizekben - még

nem jellemző a táplálékbázis eloszlásának különbségéből

adódó évközi vándorlás.



Másodlagos fogyasztók szintje   

Az idősebb keszegkorosztály, és a kétnyarasnál idősebb pontyok –

főleg folyóvízben - egyre inkább áttérnek a mészvázas puhatestűek

fogyasztására (keszegek közül leghamarabb a bodorka). Emellett,

kisebb mértékben fogyasztják az előbb említett táplálékformákat is.

Ennél a korosztálynál a mészvázas puhatestűek ciklikus

elszaporodása, időszakos táplálékhiányt, illetve táplálékbőséget

eredményezhet, így igen gyakori ezeknek a halaknak a évközi

ciklikus vándorlása (akár több 10 km) a táplálékban bő

folyószakaszok felé. (Leginkább a dévér,- és a bagolykeszeg

hajlamos vándorlása, de ponty is sokat „utazik”).



Csúcsragadozók szintje    

Ez a csuka és 

ez a süllő…

…már biztosan 

áttért a ragadozó 

életmódra



Csúcsragadozók szintje    

Ez a harcsa és 

ez a balin…

…is ragadozik



Csúcsragadozók szintje    

Hasonlóképpen

ez a kősüllő…

…és ez a sügér 

is



Csúcsragadozók szintje    

Ez a sebes-körösi domolykó is sok halat megevett már



Csúcsragadozók szintje    

Ez a pergetve fogott, fokozottan védett magyar bucó is megtizedelte 

már a küllőket



Rákok II.







Rovarok



Kérészek, álkérészek, tegzesek



Puhatestűek


