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Szakmai tevékenység:  
 

A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában munkám három fő részfeladatra terjed 
ki.  

Ezek közül az első, az Algagyűjtemény kezelése, fenntartása, fejlesztése. A több mint 130 éves 
múltra visszatekintő Növénytárban szinte minden magyar algológus munkásságához fellelhetőek 
adatok, gyűjtések irodalmak. Az Algagyűjteményben a klasszikus herbáriumi lapokon kívül 
folyadékos anyagok és kovapreparátumok is találhatók. A gyűjtemény több mint 20 000 tételből áll, 
ezek közül 16 389 leltározott.  

Második fontos munkaterületem az ismeretterjesztés, közművelés. Ez részben a Múzeum 
berkein belül történik, ahol rendszeresen részt veszek a „Múzeumok Hosszú Éjszakája” 
rendezvényeken ill. mikroszkópos bemutatókat tartok a „Műhelytitkaink”-ról. 23 megjelent 
ismeretterjesztő írásom a vizekhez és az algákhoz kapcsolódik. Két nagyobb összefoglalót 
készítettem, amelyek önálló könyvfejezetben is megjelentek. 1996-ban a Pannon Enciklopédiában a 
hazai víztípusok szerint ismertettük a magyar algaflóra néhány jellemző képviselőjét. 2006-ban a 
Kárpát-medencei gombái és növényi kötetben rendszertani sorrendben foglaltam össze 
ismereteinket.  

 A harmadik és a legnagyobb részterület a tudományos munkákra vonatkozik. Az elmúlt 28 
évben hazánk és a Kárpát-medence több élőhelyén végeztem gyűjtéseket, határoztam algákat, 
elsősorban kovaalgákat. Az Algagyűjtemény gyarapodása ezek révén meghaladja a 2500-at. Többek 
között az alábbi élőhelyekről vannak publikált adataim:  

 tavak: Fertő, Velencei-tó, Balaton (Kis-Balaton), Babati halastavak, Szent Anna tó, 
retezáti gleccsertavak 

 folyóvizek Duna mellékágai, Szigetköz 
 barlangok (Lők-völgy, Szeleta, Beremendi barlangok, Kiskőháti zsomboly, 

Szemlőhegyi barlang) 
 lápok (17 hazai 12 erdélyi láp)  

A következő témakörökben, tudományos programban vettem részt. 
 1991-től a Szigetközi változások nyomon követése a diatómákon keresztül, újabban a Víz 

Keretirányelv szellemében 
 gazda-specifitás, vagyis a különböző alzatnövények bevonatai mennyiben térnek el ill. 

hasonlítanak a különböző vizekben. 
 ezen belül a briofita diatómák, vagyis a mohákhoz kötődő fajok vizsgálata 
 az algagyepek diatómái 
 a békalencsefajok és a Lemnicola hungarica koegzisztenciája, 
 bentikus kovaalgák vizsgálata hazai álló- és folyóvizekben 
 a Kobayasiella nemzetség biogeográfiája, 



 Az Aulacoeira nemzetség taxonómiája 
 Nupela-k a Kárpáti régióban 
 
Jelenleg érdeklődésem középpontjában a palaeolimnológia áll. A kovaalga-alapú környezeti 
rekonstrukció jelentős eredményekkel járul hozzá a klímafluktuációra adott biológiai válaszra. A 
Kárpáti régió magashegyi és síkvidéki tavainak elemzésén dolgoztam (Szent Anna tó, Balaton, 
Zalavári víz, Retyezáti tavak). A Retyezát három tavának (Taul dintre Brazi, Gales és Lia tó) 
nagyfelbontású diatóma elemzése készült el az elmúlt években, a 2007-es fúrásokkal kezdődően. 
Közel tízezer fény és szkenning elektronmikroszkópos képpel illusztráltam a mintegy 500 minta 
feldolgozása során készült adatbázist. 
Az Algagyűjteményben őrzött típuspéldányok tanulmányozása (elsősorban a miocén flóra 
vizsgálata) főleg nemzetközi igényre és közreműködéssel egyre nagyobb szerepet játszik a 
munkámban. 
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