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1. Bevezetés 
 

A legtöbb szárazföldi növény gyökerein keresztül mutualista kapcsolatot képez 

valamilyen gombával, ezt az együttélést mikorrhizának nevezzük. A mikorrhiza 

(„gomba-gyökér”) elnevezés Franktól származik, aki a 19. század második felében 

megállapította a szimbiotikus kapcsolat mutualista jellegét (Trappe 2005: Frank 1885-

ben készült munkájának angol fordítása).  

A mikorrhiza-fogalom strukturális és funkcionális irányból egyaránt 

megközelíthető, számos meghatározása létezik. Egy jól használható definíciót közölt 

Trappe (1996), mely szerint: a mikorrhizák „az abszorpció kettős szervei, melyek akkor 

jönnek létre, mikor szimbiotikus gombák kolonizálják a szárazföldi növények 

többségének és számos vízi növény és epifiton egészséges felszívó szerveit”. 

Becslések szerint a szárazföldi növények legalább 90%-a él mikorrhiza-

kapcsolatban (Wang és Qiu 2006, Smith és Read 2008, Brundrett 2009). A 

mikorrhizaképző gomba segíti a növény víz- és ásványi só felvételét, a gombapartner 

pedig szerves anyagokat, vitaminokat és növekedést serkentő anyagokat kap a 

növénytől (Smith és Read 2008). Az ektomikorrhizás gombák termőtestek létrehozására 

csak a növénypartnerükkel együtt élve képesek. 

 

 

1.1. A mikorrhizák típusai 

 

Morfológiai és funkcionális szempontból többféle mikorrhiza-típust 

különíthetünk el, melyekre jellemző, hogy milyen gombák és milyen növények hozzák 

létre őket (1. táblázat). 
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1. táblázat: A főbb mikorrhiza típusok jellemzői (Smith és Read 2008 után) 

Jellemzők 
 

Arbusz-
kuláris 

mikorrhiza 

Ekto-
mikorrhiza 

Ektendo-
mikorrhiza 

Arbutoid 
mikorrhiza 

Monotropoid 
mikorrhiza 

Erikoid 
mikorrhiza 

Orchid 
mikor-
rhiza 

Szeptált 
hifák 

- + + + + + + 

Szeptálatlan 
hifák 

+ - - - - - - 

Intra-
celluláris 

kolonizáció 
+ - + + + + + 

Gomba-
köpeny 
jelenléte 

- + + vagy - + vagy - + - - 

Hartig-háló 
jelenléte 

- + + + + - - 

Klorofill-
mentes 
növény-
partner 

- - - - + - + 

Gombataxon 
Glomero-
mycota 

Basidio-
mycota, 
Asco-

mycota 

Basidio-
mycota, 
Asco-

mycota 

Basidio-
mycota 

Basidiomycota 
Asco-

mycota 
Basidio-
mycota 

Növény-
taxon 

Bryophyta, 
Pterido-
phyta, 

Gymno-
phyta, 
Angio-
phyta 

Gymno-
phyta, 
Angio-
phyta 

Gymno-
phyta, 
Angio-
phyta 

Ericales 
Mono-

tropoideae 
Ericales, 

Bryophyta 
Orchidales 

 

 

A mikorrhizák fő típusai az ekto-, az endo- és az ektendomikorrhizák. 

Ektomikorrhizáknál a gombahifák a növény epidermisz- és kéregsejtjeinek sejtközötti 

járataiban, a gyökér felszínén, illetve innen a talaj felé kiágazva találhatók meg. 

Endomikorrhizák esetében a hifák a növény sejtjeit intracellulárisan is kolonizálják 

(Scannerini és Bonfante-Fasolo 1983, Harrison 1999). Az ektendomikorrhizák átmeneti 

tulajdonságokkal bírnak az ekto-és endomikorrhizákhoz képest, lehet köpenyük és van 

Hartig-hálójuk (a Hartig-hálóval kapcsolatban lásd az 1.3. fejezetet), de rendelkeznek 

intracelluláris képletekkel is. 

A mikorrhizákat anatómiai jellemzőik és a kapcsolatban részt vevő partnerek 

rendszertani hovatartozása alapján sorolják további típusokba (1. táblázat). 
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1.2. Az ektomikorrhiza 

 

Az egyik leggyakoribb és ökológiai szempontból az egyik legfontosabb 

mikorrhizatípus az ektomikorrhiza, melyet általában fásszárú növények hoznak létre 

különböző, sokszor makroszkópikus termőtesteket is képző tömlős és bazídiumos 

gombákkal (Smith és Read 2008, Tedersoo és mtsai 2010a).  

Egyes becslések szerint 7-8 ezerre tehető az ektomikorrhiza képző gombafajok száma 

(Smith és Read 2008). Az ektomikorrhiza képzés képessége a gombák evolúciója során 

egymástól függetlenül több leszármazási vonalon, konvergens evolúció révén 

alakulhatott ki (Hibbett és mtsai 2000, Moncalvo és mtsai 2002, Tedersoo és mtsai 

2010a), erre engednek következtetni az ektomikorrhiza képző gombák 

enzimkészletében, ezáltal növénypartnerüktől való függés mértékében lévő különbségek 

is (Martin és mtsai 2010, Kohler és mtsai 2015). A különböző ektomikorrhiza képző 

gombafajoknál a mikorrhiza/termőtest dominanciaviszonyok alakulása is eltérő lehet 

(Gardes és Bruns 1996, Smith és Read 2008). 

A szimbiózisban részt vevő növénypartnerek fajszáma jóval kevesebb, viszont 

egyedszámuk egyes ökosziszémákban nagy lehet (Wang és Qiu 2006, Brundrett 2009), 

például obligát ektomikorrhiza képző növények a Pinaceae (fenyőfélék) család fajai, 

melyek nagy területeken alkotnak társulásokat a mérsékelt övben.  

 

1.3. Ektomikorrhizák morfológiai és anatómiai képletei 

 

Az ektomikorrhizák fő anatómiai és funkcionális egységei a gyökér 

kéregsejtjeinek sejtközötti járataiban lévő Hartig-háló, a gyökér felszínét borító 

gombaköpeny és a köpeny felszínéről a talajba kiágazó hifák (Peterson és mtsai 2004). 

Az anyagátadás a gyökérsejtek és a Hartig-háló hifái között megy végbe, míg a talajból 

a víz- és tápanyagfelszívást a kiágazó hifák végzik (Agerer 1991, 1995, 2001).  

A gombaköpeny védelmi és raktározó funkciót lát el. Az ektomikorrhizák 

legtöbb morfológiai-anatómiai jellemzőjét, így például a köpeny színét, felszíni 

struktúráit és részben a Hartig-háló szerkezetét a gombapartner határozza meg. Ezeknek 

a morfológiai bélyegeknek a vizsgálatával gyakran nemzetség, ritkán pedig faj szinten 

is meghatározható a gombapartner (Agerer 1986-2008 és 2006, Agerer és mtsai 1996-

2008, De Roman és mtsai 2005, Rinaldi és mtsai 2008). 
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Az ektomikorrhizák köpenyszerkezetét két fő típusba sorolhatjuk. A lazább 

szerkezetű, hifaszerű megnyúlt sejtekből álló köpenyt plektenhimatikusnak, a 

tömöttebb, differenciáltabb, néha izodiametrikus sejtekből álló típust, ahol a hifális 

szerveződés nem szembetűnő, pszeudoparenhimatikusnak nevezik (Agerer 1991, Jakucs 

1996). A két fő típusnak számos altípusát különítik el (1. ábra). Egy gombaköpenyt 

több, különböző típusú réteg is alkothat.  

 

1. ábra: A gombaköpeny 
fénymikroszkópos 
morfológiája 
felülnézetben (Agerer 1991 
és Jakucs 1996 után).  
 
A: Plektenhimatikus, a 
hifakötegek gyűrűszerű 
összenövéseivel,  
B: Plektenhimatikus, a hifák 
szabálytalanul futnak le, nincs 
jellegzetes mintázat, de a hifák 
lefutási iránya a gyökér 
hosszának megfelelő,  
C: Plektenhimatikus, a hifák 
közt zselatinszerű anyaggal,  
D: Plektenhimatikus, a hifák 
hálózatosan helyezkednek el, 
jellegzetes cisztidákkal,  
E: Plektenhimatikus, a hifák 
hálózatosak, gyakran 
szögletesen elágazók,  
F: Plektenhimatikus, helyenként gömbölyű sejtek helyezkednek el a köpeny felszínén,  
G: Plektenhimatikus, a hifák csillagszerűen illeszkednek, szorosan záródnak, H: Átmeneti típus a 
plektenhimatikus és a pszeudoparenhimatikus között, a szabálytalan hifák hálót képeznek,  
I: Plektenhimatikus, a köpeny termőrétegszerű, majdnem merőlegesen álló, vastag, néha enyhén görbült 
hifavégekkel borított, amelyeket olajcseppek töltenek ki, K: Pszeudoparenhimatikus, szögletes sejtekből 
álló, gömbölyű sejtek csoportjaival, L: Pszeudoparenhimatikus, a köpeny szögletes sejtekből áll,  
M: Pszeudoparenhimatikus, a köpenyben epidermoid sejtekkel, N: Pszeudoparenhimatikus, a köpeny 
néhány sejtje cseppeket tartalmaz, amelyek szulfovanillinnel festődnek, a sejtek alakja változatos,  
O: Pszeudoparenhimatikus, a köpenyben szögletes sejtekkel és lapos sejtcsoportokkal,  
P: Pszeudoparenhimatikus, a köpeny sejtjei szögletesek, finom hifahálóval a felszínükön,  
Q: Pszeudoparenhimatikus, epidermoid sejtekkel, finom hifahálózattal. 
 

 

Egyes ektomikorrhizák esetében a köpenyfelszínen cisztídiumok (korlátolt 

növekedésű, speciális alakú kiágazó hifák) vannak, melyek lehetnek hegyesek, palack, 

orsó, vagy bot alakúak, ujj-, vagy gömbszerűek, de akár a normál hifákhoz hasonlóak is 

(Agerer 1991, Jakucs 1996). 

A Hartig-háló morfológiája is többféle lehet, típusát a növény-és a 

gombapartner egyaránt meghatározza. Zárvatermők ektomikorrhizáinál a Hartig-háló a 
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gyökérnek általában csak egy sejtrétegéig, az rizodermiszig hatol be (2. A, B ábra). A 

nyitvatermők képezte ektomikorrhizák Hartig-hálója viszont általában több sejtréteg 

körül fejlődik ki, a gyökér kéregsejtjei között is (2. C, D ábra). 

 

2. ábra: a Hartig-háló fénymikroszkópos morfológiája gyökér hosszmetszetben. 

(http://www.deemy.de/ után) 

 

A: Paraepidermális típus, a gombahifák 

keresztmetszetei a legkülső növényi sejtrétegnek a 

gyökér tengelyéhez képest csak a radiális sejtfalainál 

figyelhetőek meg 

B: Periepidermális típus, a gombahifák a legkülső 
növényi sejtréteg sejtjeit minden oldalról körbeveszik 
C: A gombahifák több sorban találhatóak meg a 
növényi sejtek körül 
D: A gombahifák több sorban, egészen az 
endodermiszig hatolnak be 
 
 
 
 
3. ábra: a Hartig-háló fénymikroszkópos morfológiája felülnézetben 

(http://www.deemy.de/ után) 

 

A: "Palmetti" típusú Hartig-háló  
B: Vastag Hartig-háló, széles, robusztus lebenyekkel 
 

 

 

A köpennyel borított gyökérrészeken a gyökérszőrök hiánya figyelhető meg, itt 

a vízfelvételt a kiágazó gombahifák végzik (Smith és Read 2008). A kiágazó hifák a 

megnövekedett felszívó felület következtében az ektomikorrhiza nélküli gyökerekhez 

képest hatékonyabb vízfelszívást tesznek lehetővé a gazdanövények számára, száraz 

területeken a növénypartnerük szárazságtűrést segíthetik (Morte és mtsai 2000, di Pietro 

és mtsai 2007). 

Egyes gombacsoportoknál a kiágazó hifák kötegekbe rendeződve rizomorfákat 

alkotnak, melyek segítségével nagyobb mennyiségű víz és ásványi anyagok gyorsan 

történő szállítása valósulhat meg a talajból a gyökér felé, vagy a gomba köpenye és a 

termőtest között (Agerer és Iosifidou 2004). A rizomorfáknak többféle típusát 

különítették el (Agerer 1991, Agerer és Iosifidou 2004, Agerer 2006), a kiágazó hifák és 
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rizomorfák nagyban meghatározzák azt, hogy az ektomikorrhiza képző gomba milyen 

távolságokról tud különböző anyagokat felvenni. A kiágazó hifák jelenléte, illetve a 

rizomorfák jelenléte és differenciálódási foka alapján ún. „kihasználási típusokba” 

sorolhatók az ektomikorrhizák (Agerer 2001). 

 

1.4. Mikorrhizás gombaközösségek vizsgálata 

 

Egy terület ektomikorrhizás gombáinak azonosítására klasszikus módszer a 

területen talált termőtestek azonosítása. A termőtestalapú azonosítás előnye, hogy a 

szakemberek sok gombafajt viszonylag gyorsan meg tudnak határozni. A termőtest-

alapú azonosítás hátránya, hogy a mintavétel nagyon időigényes a termőtestképzés 

bizonytalanságai miatt. Ha létre is jön termőtest, ez az autolitikus folyamatok miatt néha 

csak néhány napig felismerhető. Előfordul, hogy sok évnyi gyűjtés után még mindig 

találnak újabb fajokat egy területen (Straatsma és mtsai 2001). Egyes taxonok (pl. 

pókhálósgombák, susulykák) meghatározása csak mikroszkópos bélyegek vizsgálatával 

lehetséges, ez azonban időigényes és komoly szakértelmet kíván.  

Mikorrhizáikat vizsgálva és azonosítva pontosabb képet kaphatunk egy terület 

mikorrhizás gombaközösségéről a termőtestvizsgálatokon alapuló térképezéshez képest, 

egyrészt a termőtestképzés idényjellege miatt, másrészt mert vannak olyan mikorrhiza-

képző gombák is, amelyek nem képeznek termőtestet (pl. Cenococcum geophilum) vagy 

termőtestük nehezen észrevehető (pl. Thelephora, Tomentella, Tuber fajok) (Horton és 

Bruns 2001). 

Az ektomikorrhizák azonosításának egyik lehetősége, amikor sikerül direkt, 

általában rizomorfák általi összeköttetést találni egy ektomikorrhiza és az azt képző 

gomba termőteste között (Agerer 1991), ilyen kapcsolatot viszont ritkán lehet találni, 

különösen a tömlősgombák esetében (Smith és Read 2008, Tedersoo és mtsai 2010a). 

Egyrészt nem biztos, hogy a talajminta felvételével egy időben termőtest is jelen van, 

másrészt sok gomba egyáltalán nem képez rizomorfát és amelyik képez ilyen képletet, 

az nem feltétlenül a termőtesthez kapcsolódik, vagy a talajminta felvételekor vagy 

mosásakor megszakadhat ez az összeköttetés.  

Az ektomikorrhizák morfológiai karaktereit is felhasználhatjuk a gombapartner 

azonosítására (Agerer 1986-2008, 1991 és 2006, Agerer és mtsai 1996-2008, De Roman 

és mtsai 2005, Rinaldi és mtsai 2008). Az ektomikorrhizák legtöbb morfológiai-

anatómiai jellemzőjét, például a gombaköpeny színét, szerkezetét, felszíni struktúráit 
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(kiágazó hifák, cisztídiumok) és részben a Hartig-háló szerkezetét a gombapartner 

határozza meg (Smith és Read 2008).  

Ha azonban sikerül is egy gombafaj ektomikorrhizájának részletes leírását 

elvégezni (Agerer és mtsai 1996-2008), sok gombát nem lehet egyértelműen azonosítani 

az ektomikorrhiza morfológiai-anatómiai jellegzetességei alapján. Előfordul, hogy két 

faj ektomikorrhizája morfológiai alapon megkülönböztethetetlen, ilyen például a 

Lactarius fuliginosus és a Lactarius picinus ektomikorrhizája (Kraigher és mtsai 1995) 

vagy például a fehér szarvasgomba fajok ektomikorrhizái is nagyon hasonlóak 

egymáshoz (Kovács és Jakucs 2006). Ilyen esetekben megoldhatja a problémát az 

ektomikorrhiza képző gombák molekuláris taxonómiai azonosítása, amely többféle 

módszerrel történhet. 

Amennyiben a vizsgált területen találunk morfológiailag egyértelműen 

meghatározható termőtestet, a termőtest alól gyűjtött ektomikorrhizákból és a 

termőtestből is DNS-t izolálva, majd a megfelelő DNS szakaszt polimeráz 

láncreakcióval (polymerase chain reaction, PCR, Mullis és Faloona 1987) felszaporítva 

RFLP (restriction fragment length polimorphism, Henrion és mtsai 1992) analízissel 

kiderülhet, melyik ektomikorrhiza tartozik az adott termőtesthez. Ha nem találunk 

termőtestet, akkor termőtest RFLP adatbázissal is összevethetjük a mintánkat (Horton és 

Bruns 2001). Előfordulhat azonban, hogy egy fajhoz tartozó egyedek esetében DNS 

polimorfizmus miatt eltérő sávmintázatot kapunk (Kåren és mtsai 1997), vagy épp 

ellenkezőleg, több faj is azonos sávmintázatot mutathat (Gardes és mtsai 1991). Utóbbi 

kiküszöbölhető, ha többféle restrikciós endonukleázzal emésztjük a mintát. Az RFLP 

módszert főleg a nehézkes összevethetőség miatt az ektomikorrhiza képző gombák 

azonosítására ma már kevéssé használják. 

Az ektomikorrhizákból izolált teljes genomi DNS-ből polimeráz láncreakcióval 

felszaporított DNS-szakaszok nukleotidsorrendje is meghatározható. 

A világhálón rendelkezésünkre álló nyilvános adatbázisok (GenBank, UNITE, 

emBL, DDBJ) segítségével a szekvenciák alapján azonosíthatjuk (akár faji szinten is) az 

ektomikorrhiza képző gombákat. 

A gombák molekuláris taxonómiai vizsgálatainál a legtöbbször használt 

lókuszok a magi riboszómális RNS génkomplex (nrDNS) egyes szakaszai (White és 

mtsai 1990). Az nrDNS génkomplex egyes régióinak eltérő mértékű a variabilitása, 

ezért az egyes DNS-szakaszokat különböző taxonómiai szintű azonosításokra lehet 

használni (Debaud és mtsai 1999, Buscot és mtsai 2000).  
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Az nrDNS 5,8 S génjét az „internal transcribed spacer” régió határolja két 

oldalról (ITS1 és ITS2) (White és mtsai 1990). Az ITS régió átíródik, utána viszont 

splicing folyamat során kivágódik. Az ITS2 régió másodlagos szerkezeti 

tulajdonságainak fontos szerepe van a splicing-ot irányító enzim kötődésében (van der 

Sande és mtsai 1992), ezért összességében az ITS az nrDNS génkomplexben lévő többi, 

át sem íródó intronhoz (például az IGS-hez) képest konzervatívabb szakasz (Hibbett 

1992). Gombáknál az ITS régió az a hivatalos „vonalkód”, mely a legtöbb 

gombacsoportnál alkalmazható fajszintű azonosításra, mert interspecifikus variabilitása 

nagyobb, mint intraspecifikus variabilitása (Seifert 2008, Schoch és mtsai 2012). A ITS 

szakasz vonalkódként történő alkalmazásának azonban korlátai is vannak (Kiss 2012) és 

a variabilitás mértékében is jelentős különbségek adódhatnak az egyes gombataxonok 

között (Seifert 2008, Schoch és mtsai 2012). Az ITS szakasz előnye még, hogy magas 

kópiaszámban van jelen, ezért viszonylag könnyen felszaporítható az egykópiás 

génekhez képest (Schoch és mtsai 2012).  

Rendelkezésünkre állnak gombaspecifikus ITS primerek (pl. Gardes és Bruns 

1993), melyeknek segítségével az ektomikorrhizát alkotó gomba és növény DNS-éből 

szelektíven felszaporítható a gomba ITS szakasza. Fenti tulajdonságai miatt az ITS 

régiót molekuláris taxonómiai vizsgálatoknál széleskörűen alkalmazzák. 

Az ITS szakasz mellett más géneket is használnak a gombákhoz kapcsolódó 

molekuláris taxonómiai munkákban, ilyenek például az nrRNS 28S (Large Subunit, 

LSU) és 18S (Small Subunit, SSU) alegységét kódoló génjei, melyek azonban az ITS-

nél konzerváltabb, kevésbé variábilis régiók, ezért inkább magasabb taxonómiai szintű 

csoportok elkülönítésére alkalmasak (White és mtsai 1990, Schoch és mtsai 2012).  

Néhány fehérjekódoló gént (mint például aktin, elongációs faktor, kalmodulin, 

tubulin, RNS polimeráz alegységeit kódoló gének) is alkalmaznak filogenetikai 

vizsgálatok során (például Helgason és mtsai 2003, Matheny 2005, Schoch és mtsai 

2012) néhány esetben pedig több gén szekvenciáján alapuló, multilókusz elemzéseket is 

készítenek (például Frøslev és mtsai 2005, Matheny és mtsai 2006). 
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Az egyik gyakran alkalmazott ektomikorrhiza képző gomba azonosítási módszer 

a morfológiai és molekuláris taxonómiai technikák együttes alkalmazásán alapszik. 

Ilyenkor a talajmintából kimosott ektomikorrhizák morfotipizálása (külső 

tulajdonságaik együttese alapján csoportokba rendezése) után az egyes morfotípusok 

reprezentánsaiból külön-külön DNS-t izolálva és a megfelelő szakaszokat felszaporítva 

és szekvenálva más szekvenciákkal való összevetéssel sok esetben azonosítható a 

gomba faji vagy nemzetség szinten (például Rudawska és mtsai 2011, Ryberg és mtsai 

2011). A módszer hátránya, hogy a morfológiailag nagyon hasonló ektomikorrhizák egy 

morfotípusba kerülhetnek. Általában ennek épp az ellenkezője fordul elő, a 

morfotipizáláson alapuló módszerek túlbecsülik egy közösségben az ektomikorrhiza 

képző gombák diverzitását (Burke és mtsai 2005), mert az azonos gombafaj képezte 

ektomikorrhizák morfológiája változhat azok korával (pl. az idősebb ektomikorrhizák 

köpenye általában sötétebb színű), valamint a növénypartner (elágazás típusa, részben a 

Hartig-háló szerkezete) és környezeti tényezők (pl. száraz talaj) is befolyásolhatják azt 

(Izzo és mtsai 2005). 

Az ektomikorrhiza morfotípusok vizsgálatával gyökérmorfológia alapján vagy 

molekuláris taxonómiai módszerekkel azonosítható az ektomikorrhizákban a 

növénypartner is, ez az egyetlen módszer, ahol gazdanövényhez köthető egy-egy 

ektomikorrhiza képző gomba. 

A morfotipizálást elkerülve, az egy talajmintában lévő ektomikorrhizákból 

(vagy akár közvetlenül a talajból) összesítve is történhet a DNS izolálás és például 

molekuláris klónozással és a kapott klónkönyvtár tagjainak Sanger-féle szekvenálásával 

szintén azonosíthatóak a gomba- és növénypartnerek is, viszont nem rendelhetőek 

egymáshoz (például Martin és mtsai 2007).  

A DNS szekvencia alapú módszerek hátránya, hogy az adatbázisok hiányossága 

miatt a szekvenálás után sem derül ki néha, hogy milyen gombáról van szó (Hibbett és 

mtsai 2009). Problémát okozhat az is, hogy az alkalmazott primerek nem egyforma 

intenzitással kötődnek a különböző gombák DNS-éhez (Borneman és Hartin 2000, 

Anderson és mtsai 2003, Kirk és mtsai 2004, Tedersoo és mtsai 2010b). 

Napjainkban egyre elterjedtebb az új generációs szekvenálási módszerek (next 

generation sequencing, NGS) alkalmazása az ektomikorrhiza képző gombaközösségek 

vizsgálatánál (például Buée és mtsai 2009, Tedersoo és mtsai 2010b, Kauserud és mtsai 

2012). 
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Az NGS módszerek három legszéleskörűbben alkalmazott módja a Roche 454 

piroszekvenálás, az Illumina Genome Analyzer-rel és az Applied Biosystems SOLIDTM 

Sequencher-rel történő szekvenálás (Mardis 2008, Voelkerding és mtsai 2009).  

Viszonylag gyorsan nagyon nagy mennyiségű szekvenciához juthatunk ezekkel 

a módszerekkel, de a kapott adatokból nem derül ki, hogy a talajmintában egy adott 

ektomikorrhiza képző gombafaj DNS-e milyen forrásból származott. Egy ilyen elemzés 

során egy gombafaj DNS-e az ektomikorrhizáján kívül származhat hifadarabból, 

spórából, szkleróciumból, termőtest darabból is. A NGS vizsgálatok eredményeként 

rengeteg olyan szekvencia került az adatbázisokba, amelyhez nem tudunk „fizikailag” 

gombafajt rendelni (O' Brien és mtsai 2005, Buée és mtsai 2009, Hibbett és mtsai 2009, 

2011, Nagy és mtsai 2011). A NGS alapján történő azonosítás költségei és az 

adatfeldolgozás nehézségei sok laboratórium számára kizárják ezt a lehetőséget. 

További lehetőség egy még újabb szekvenálási módszer, az Ion Torrent 

Amplicon Sequencing Technology (www.iontorrent.com) alkalmazása. Mivel a 

rendszerben nincs fluoreszcens detektálás, sem képalkotó rendszer (minden nukleotid 

beépülésekor a felszabaduló proton pH-változást indukál, amit egy félvezető szenzor 

mérni tud, majd a kémiai jelet közvetlenül digitális jellé alakítja), így a költségek és a 

szekvenálás ideje nagymértékben csökken (www.iontorrent.com). 

Az egyes molekuláris diverzitási módszerek alkalmazása ugyanazon mintán 

eltérő diverzitásadatokat adhat (például Kauserud és mtsai 2012, Tóth és Barta 2010), 

ezért adott terület ektomikorrhiza képző gombaközösségének felderítésére két vagy 

háromféle módszer együttes használata (például morfotipizáláson alapuló Sanger-féle 

szekvenálás NGS vizsgálatokkal és/vagy termőtest-térképezéssel támogatva) a 

legmegfelelőbb (Mehmann és mtsai 1995, Horton és Bruns 2001, Kauserud és mtsai 

2012).  



13 
 

2. Irodalmi áttekintés 

 
2.1. Magyarországi ektomikorrhiza vizsgálatok 

 

Hazánkban régebben elsősorban erdészeti alkalmazások kapcsán vizsgálták az 

ektomikorrhizákat (Bokor 1959, Kiss 1960, Szántó 1995a, 1995b, 1996, 1997). Bokor 

Rezső ektomikorrhiza képző gombák steril tiszta-tenyészeteiből a talajba való oltással 

növelte a fenyőcsemeték életképességét. Megállapította, hogy mely gombafajok 

együttes alkalmazása a leghatékonyabb a talajoltáshoz, valamint megoldotta az 

oltóanyagok nagyüzemi termelését is (Bokor 1954 és 1959). Bencze és Kiss (1960) 

nyárfákon végzett inokulációs kísérleteket ektomikorrhiza képző gombákkal. 

Fenyő ektomikorrhizák vizsgálatára később terepi mintavételek is történtek 

(Jakucs és mtsai 1998a, Somogyi 2003), melyek során részletes morfológiai-anatómiai 

leírások is készültek hazánkban gyűjtött ektomikorrhizákról. A Rhizopogon vulgaris 

var. intermedius feketefenyővel képzett ektomikorrhizájának részletes anatómiáját 

magyarországi mintából írták le (Jakucs és mtsai 1998a). 

A Bükki Nemzeti Park "Őserdő" nevű területén gyűjtött Pachyphloeus-

Amylascus ektomikorrhizák részletes morfológiai-anatómiai jellemzését készítették el 

Erős-Honti és mtsai 2009-es munkájukban. 

Részletesen jellemeztek Humaria és Genea fajok képezte ektomikorrhizákat is, 

melyeket szintén az "Őserdő" területén, valamint Püspökladány mellett és az Őrségben 

gyűjtöttek (Jakucs és mtsai 1998b, Erős-Honti és mtsai 2008a).  

A Bükk "Őserdőben" és az Őrségben talált Tomentella fajok által képzett hét 

ektomikorrhizát jellemeztek részletesen, melyek közül öt (T. atroarenicolor, T. 

bryophila, T. galzinii, T. lapida, T. subclavigera) esetében sikerült a gombapartnert faj 

szinten azonosítani (Jakucs és mtsai 1997, Kõljalg és mtsai 2001, Jakucs és mtsai 2015). 

A nyári szarvasgomba tölgy és mogyoró magoncokkal in vitro körülmények 

között képzett ektomikorrhizáinak a növény vitalitására kifejtett hatását is vizsgálták 

(Solti és mtsai 2011, Varga és mtsai 2014). 

Tölgy magoncok ektomikorrhizáltsági szintjének környezeti faktorok (avar 

minősége, levél-és makkeltávolítás) általi befolyásoltságának kiderítésére is történtek 

vizsgálatok (Tóth 2013). 
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2.2. Ektomikorrhiza-képző gombák vizsgálata az Alföldön 

 

Az Alföldön több őshonos növény ektomikorrhiza kapcsolatait is vizsgálták, 

ilyen növények például a Populus alba (fehér nyár) és a Quercus robur (kocsányos 

tölgy), a Helianthemum ovatum (ékes napvirág), a Helianthemum canum (szürke 

napvirág) és a Fumana procumbens (heverő naprózsa) (Jakucs és mtsai 1999, Magyar 

és mtsai 1999, Kovács és Jakucs 2001, Jakucs 2002, Kovács 2002, Jakucs és Csiha 

2002-2004, Erős-Honti és mtsai 2008b). A fehér nyár ektomikorrhizáinak vizsgálata 

során morfológiai alapon hetven ektomikorrhiza morfotípust különítettek el, melyek 

közül tizennégyről készült részletes anatómiai jellemzés (Jakucs 2002). Jakucs és Csiha 

(2002-2004) a Quercus robur-nak számos ektomikorrhiza gombapartnerét írta le. 

Jakucs és mtsai (2004) a Tomentella stuposa és vele rokon fajok fehér nyárral és 

csertölggyel képzett ektomikorrhizáinak vizsgálatát végezték. Jakucs és mtsai (2005b) 

további kilenc tomentelloid ektomikorrhiza morfotípust különítettek el Tompa és 

Kelebia, illetve Püspökladány mellől származó talajmintákból, melyek közül öt 

részletes morfológiai-anatómiai leírását készítették el. 

A Duna-Tisza közén, köztük mintavételi területünkön, Fülöpházán is történtek 

ektomikorrhiza képző gombák termőtest alapú vizsgálatai (Babos 1999, Nagy 2004, 

Nagy és Gorliczai 2007). 

A Fülöpháza melletti homokpusztagyep Magyarország botanikai szempontból 

egyik legintenzívebben kutatott élőhelye. A területen az ektomikorrhizákra irányuló 

kutatások is folytak. Kovács és Szigetvári (2002) 89 növényfaj, köztük öt 

ektomikorrhizált növényfaj mikorrhizáltsági státuszát vizsgálta ezen a területen. Az 

ékes napvirágnak két ektomikorrhizáját írták le részletesen a területről, az ún. 

„Helianthemirhiza hirsuta”-t (Kovács és Jakucs 2001) és a „Helianthemirhiza 

latihypha”-t (Kovács 2002), amelyek esetében a gombapartner nem azonosított. A 

naprózsa Inocybe heimii (Magyar és mtsai 1999) és Hebeloma ammophilum (Jakucs és 

mtsai 1999) gombafajokkal képzett ektomikorrhizáit szintén erről a területről írták le.  

A Fülöpháza melletti homokpusztagyepet egy ültetett fenyőerdő (Pinus nigra) 

határolja. Az ültetett erdőtől akár több száz méterre is találunk a gyepbe betörő fenyőket 

(4. ábra). Somogyi a területen történt fenyő-ektomikorrhiza vizsgálatai (Somogyi 2003) 

során hat ektomikorrhiza morfotípust különített el, ebből két morfotípus gombapartnerét 

sikerült molekuláris taxonómiai módszerek segítségével azonosítani, melyek a 

Cenococcum geophilum és a Thelephora terrestris fajok voltak. 
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4. ábra: A fülöpházi homokpusztagyepbe 
betörő fenyő (Pinus nigra).  
(Fotó: Kovács M. Gábor) 

 

 

 

 

 

 

2.3. A vizsgált növények ektomikorrhizái 

 

Az általunk vizsgált négy növényfaj (heverő naprózsa, rozmaringlevelű fűz, 

fehér nyár, feketefenyő) ektomikorrhiza partnereivel kapcsolatban relatíve kevés adat áll 

rendelkezésünkre.  

A feketefenyő ektomikorrhiza partnereként írták le a Rhizopogon vulgaris var. 

intermedius-t (Jakucs és mtsai 1998). Fontana és mtsai (1971) feketefenyőt inokuláltak 

Tuber brumale-val és így sikeresen hoztak létre ektomikorrhizát (Fontana és mtsai 

1971). Somogyi (2003) a fülöpházi homokterületen vizsgálta a feketefenyő 

ektomikorrhiza partnereit. Trocha és mtsai (2012) Lengyelországban egy kertben 

tájidegen fajként jelenlévő Pinus nigra és őshonos P. sylvestris ektomikorrhiza 

partnereit hasonlították össze.  

A feketefenyő közeli rokonának, az erdeifenyő (Pinus sylvestris) 

ektomikorrhizáinak azonosítására sok vizsgálat irányult, számos ektomikorrhiza 

partnert azonosítva és részletesen jellemezve például az Amanita, Cortinarius, 

Hebeloma, Inocybe, Lactarius, Paxillus, Rhizopogon, Russula, Suillus és Tomentella 

nemzetségekből (http://www.deemy.de/). Az erdeifenyő ektomikorrhiza partnerek 

diverzitásvizsgálatai során Rudawska és mtsai (2011) 54, O’Hanlon és Harrington 

(2012) 20 ektomikorrhiza partnert azonosított, melyek közül a leggyakrabban 

előfordulók a Cenococcum geophilum, a Wilcoxina rehmii, a Phialophora finlandia, egy 

Russula és két Laccaria faj voltak. Bahram és mtsai (2013) egy telepített, tájidegen 

erdeifenyő állományban vizsgálták az ektomikorrhizákat, összesen 94 ektomikorrhiza 

képző gombát azonosítottak az erdeifenyő partnereként. Ezek közül a csak egyszer 

előforduló parnereket kizárták a további elemzésekből, a többször előforduló partnerek 

közül 55 faj volt közös a területen őshonos növényekkel (Fagus, Carpinus, Quercus 
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spp.) és négy fordult elő kizárólag fenyőn. A domináns fenyő ektomikorrhiza partnerek 

ebben az esetben a Tomentella, Thelephora, Sebacina, Inocybe és Tuber nemzetségekbe 

tartozó fajok voltak (Bahram és mtsai 2013). Leégett, és azzal szomszédos erdeifenyő 

álományok vizsgálatakor Kipfer és mtsai (2011) a Rhizopogon roseolus és a 

Cenococcum geophilum dominanciáját tapasztalták. 

Katanić és mtsai (2008) Szerbiában a Populus alba ektomikorrhizáinak 

diverzitásvizsgálata során hat típust különítettek el, ezek közül kettő gombapartnerét 

sikerült faji szinten (Tuber rufum, Inocybe squamata), kettőt nemzetség szinten 

(Tomentella sp. és Inocybe sp.), további két ektomikorrhiza gombapartnerét pedig 

családszinten (Cortinariaceae és Thelephoraceae) azonosítani. Jakucs a fehér nyár 

ektomikorrhizáinak vizsgálata során morfológiai alapon hetven ektomikorrhiza típust 

különített el, ezek közül tizennégyet jellemzett részletesen (Jakucs 2002).  

A Populus tremula ektomikorrhizáinak vizsgálatával több kutatócsoport 

foglalkozott. Egyetlen P. tremula egyednek 122 ektomikorrhiza gombapartnerét 

azonosították, a partnerek közül a legtöbb a Tomentella, Thelephora, Cortinarius, 

Inocybe, Russula és Lactarius nemzetségekbe tartozott, valamint a Cenococcum 

geophilum volt még jelentős ektomikorrhiza partner, ráadásul többféle ITS genotípussal 

fordult elő (Bahram és mtsai 2011). Nehézfémszennyezett talajban 54 ektomikorrhiza 

gombapartnert találtak a P. tremula gyökerein Ausztriában, melyek közül a domináns 

gombák a C. geophilum és a Thelephoraceae családba tartozó fajok voltak (Krpata és 

mtsai 2008). A Sziklás hegységben ugyanennek a nyár fajnak 43 ektomikorrhiza 

partnerét azonosították, itt a legyakoribb partnerek Inocybe fajok voltak (Cripps és 

Miller 1993). Kaldorf és mtsai (2004) ültetett P. tremula X P. tremuloides hibrid klónok 

ektomikorrhiza kapcsolatait tanulmányozták, ennek során 23 ektomikorrhiza partnert 

találtak, melyek közül leggyakrabban egy Tomentella faj és a Phialocephala fortinii 

ektomikorrhizája fordult elő a gyökereken. Más vizsgálatok kevésbé diverz 

ektomikorrhiza közösségről számolnak be a P. tremula esetében. A P. tremula 12 

ektomikorrhiza partnerét azonosította DeBellis és mtsai (2006), míg Kernaghan és mtsai 

(2003) ennek a növénynek legalább 14 ektomikorrhiza partneret találták meg, de a 

publikációból nem derül ki az erre vonatkozó pontos számadat.  

A rozmaringlevelű fűz (Salix rosmarinifolia) ektomikorrhiza partnereit eddig 

még nem vizsgálták, a Salix alba és más Salix fajok ektomikorrhiza partnereinek 

felderítésére viszont történtek vizsgálatok.  
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Szintén homoktalajjal rendelkező élőhelyen, a hollandiai dűnéken a Salix 

repens-nek 15 különböző ektomikorrhiza partnerét mutatták ki (Van der Heijden és 

mtsai 1999, Van der Heijden és Vosatka 1999), a leggyakoribb partnerek Hebeloma, 

Inocybe és Laccaria fajok voltak. Parádi és Baar (2006), szintén Hollandiában, a Salix 

alba különböző korú állományaiban az ektomikorrhiza gombapartnereket vizsgálták, az 

általuk talált 12 partner között Tuber fajok is voltak, melyek az első, Salix gazdán 

kimutatott Tuber ektomikorrhizák. Az Argentínában tájidegen Salix alba esetén 12 

ektomikorrhiza partnert találtak (Lugo és mtsai 2012). Hashimoto és Higuchi (2003) 

Japánban Salix sachalinensis-en és Salix arbutifolia-n végzett vizsgálatai során négy 

ektomikorrhiza morfotípust talált, melyek közül csak az egyiket, a Cenococcum 

geophilum-ot azonosították. Dhillion Norvégia északi részén hét Salix fajt vizsgált, 

melyek gyökerén hat ektomikorrhiza partner előfordulását figyelte meg, ezek közül a 

leggyakoribb a C. geophilum volt (Dhillion 1994). Az É-i Kaszkád hegységben a Salix 

commutata és a Salix planifolia ektomikorrhiza gombáinak diverzitásvizsgálata során 

Trowbridge és Jumpponen (2004) 12 gombapartnert talált, melyek a Cortinariaceae, 

Russulaceae, Thelephoraceae, Tricholomataceae és Pezizaceae családokba tartoztak. 

Salix herbacea és Salix polaris állományok ektomikorrhiza képző gombaközösségének 

vizsgálatakor Ryberg és mtsai (2011) 34 féle gombapartnert találtak, melyek közül a 

Cenococcum geophilum, valamint Cortinarius, Lactarius és Russula fajok voltak 

többségben. Rövid vágásfordulójú sarjaztatásos Salix viminalis, S. dasyclados és S. 

schwerinii állományok ektomikorrhiza partnereinek vizsgálatakor az derült ki, hogy 

ezekben a többnyire klónokat tartalmazó, ültetett állományokban sokkal kisebb az 

ektomikorrhiza gomba diverzitás, mint természetes állományokban és a gombapartnerek 

fajösszetételében is vannak különbségek (Pütsepp és mtsai 2004, Hrynkiewicz és mtsai 

2010, 2012). A fűz fajok leggyakoribb ektomikorrhiza partnerei az Agaricales, 

Thelephorales, Russulales, Cantharellales, Pezizales és Helotiales rendekbe tartozó 

gombafajok (Hrynkiewicz és mtsai 2012). 

A heverő naprózsának (Fumana procumbens) eddig csak néhány ektomikorrhiza 

partnerét, az Inocybe heimii-t (Magyar és mtsai 1999), a Hebeloma ammophilum-ot 

(Jakucs és mtsai 1999) és három Tuber fajt azonosítottak (Chevalier és mtsai 1975). 

Sikerült azonban a naprózsát Terfezia leptoderma-val inokulálva mesterséges 

endomikorrhizát létrehozni (El-Houaria Zitouni-Haouar és mtsai 2014).  

A Cistaceae családba tartozó Cistus, Helianthemum, Fumana, Tuberaria, 

Hudsonia és Lechia fajok számos ektomikorrhiza partnerét azonosították (Malloch és 
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Thorn 1985 és hivatkozásai). Mintegy negyven gombanemzetség körülbelül kétszáz faja 

asszociált Cistus fajokkal (Comandini és mtsai 2006). A Cistus ektomikorrhiza 

gombapartnerei közül a Cortinariaceae, a Russulaceae és az Inocybaceae család fajai a 

leggyakoribbak, de azonosították még például Terfezia, Tuber, Amanita, Hebeloma, 

Hygrophorus, Lactarius, Tricholoma és Boletus fajok ektomikorrhizáit is Cistus fajok 

gyökerein (Comandini és mtsai 2006). 

A Salicaceae, Cistaceae és Pinaceae család számos faja – így az általunk vizsgált 

növények is – az ektomikorrhiza képzés mellett ektendomikorrhizát és arbuszkuláris 

mikorrhiza-kapcsolatot is képez és néhány faj esetében sötét szeptált endofitonok 

jelenlétét is kimutatták (például Blaschke 1991, Kovács és Szigetvári 2002, Comandini 

és mtsai 2006, Wang és Qiu 2006, Smith és Read 2008, Becerra és mtsai 2009). A 

négyféle szimbiózis közül azonban az ektomikorrhiza képzés a legjelentősebb, 

domináns kapcsolat a vizsgált növényeknél (Kovács és Szigetvári 2002, Pütsepp és 

mtsai 2004, Wang és Qiu 2006). 

 

Röviden jellemzem azokat az ektomikorrhizás gombanemzetségeket és 

ektomikorrhiza kapcsolataikat, amelyek a legnagyobb diverzitást mutatták a fülöpházi 

területen és amelyekről a későbbiekben bővebben lesz szó az általunk készített 

ektomikorrhiza jellemzésekkel vagy a kapott szekvenciáinkat más vizsgálatokból 

származó ITS szekvenciákkal való összevetésével kapcsolatban.  

 

 

2.4. A fülöpházi homokterületen a vizsgált növények legnagyobb diverzitást mutató 

ektomikorrhiza gombapartner nemzetségeinek és az ide tartozó leírt 

ektomikorrhizáknak áttekintése 

 
 
2.4.1. Inocybe (susulyka) ektomikorrhizák 

  

A bazídiumosgombák Inocybaceae családjába tartozó Inocybe nemzetségre 

széles elterjedés jellemző, a hideg mérsékelt területtől az egyenlítői klímájú területekig 

egyaránt találhatóak susulykák (Matheny és mtsai 2009).  

A susulyka nemzetség fajszáma 500 körüli (Kirk és mtsai 2008), de a 

közeljövőben, a még feltáratlan, főleg a déli féltekén lévő területek egyre széleskörűbb 

vizsgálatával várhatóan emelkedik ez a szám (Larsson és mtsai 2009). 
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Az Inocybe fajok határozásánál hagyományosan a termőtestek tulajdonságait 

figyelik annak ellenére, hogy ezek a makroszkópos és mikroszkópos bélyegek erősen 

átfednek a különböző fajok esetében, megnehezítve ezzel az azonosítást.  

A susulyka nemzetségből csupán kilenc ektomikorrhiza részletes jellemzése 

készült el eddig: az I. appendiculata (Beenken 1996a, Beenken és mtsai 1996a), I. 

avellana (Ingleby 1999), I. fuscomarginata (Beenken 1996b, Beenken és mtsai 1996b), 

I. heimii (Magyar és mtsai 1999), I. lacera (Cripps és Miller 1995, Cripps 1997), I. 

lanuginella (Agerer 1995), I. nitidiuscula (Ilyas és mtsai 2013), I. obscurobadia 

(Beenken 1996c, Beenken és mtsai 1996c), I. petiginosa (Ingleby és mtsai 1990, Agerer 

1995) és I. terrigena (Beenken 1996d, Beenken és mtsai 1996d) jellemzése. A susulyka 

ektomikorrhizák morfológiai-anatómiai tulajdonságaikban nagyon hasonlóak, ez is lehet 

az oka a kevés ektomikorrhiza jellemzésnek, annak ellenére, hogy ezek a gombák 

sokféle gazdanövénnyel képeznek ektomikorrhizát, ilyenek például a Betulaceae, 

Casuarinaceae, Cistaceae, Dipterocarpaceae, Fabaceae, Fagaceae, Myrtaceae, 

Nothofagaceae, Pinaceae, Salicaceae családokba tartozó növényfajok (Agerer 1986-

2008, Horak 1977, Glen és mtsai 2001, Matheny és Ammirati 2003, Matheny és 

Watling 2004, Ryberg és mtsai 2008), valamint orchid és arbutoid mikorrhiza-

kapcsolatot is képezhetnek (Wang és Qiu 2006, Ryberg és mtsai 2008).  

A nagy fajszámhoz viszonyítva kevés ektomikorrhiza jellemzés azzal is 

magyarázható, hogy mivel nehezen határozható termőtestekkel rendelkező nemzetségről 

van szó, emiatt a génbanki szekvenciák között más nemzetségekhez képest feltűnően 

sok a fajmegjelölés nélkül vagy rossz fajmegjelöléssel szerepelő szekvencia (Ryberg és 

mtsai 2008), így az ektomikorrhizák azonosítása még több problémába ütközik. A 

helyzetet tovább nehezíti a különböző susulyka fajok ektomikorrhizáinál esetenként 

megfigyelhető fentebb említett nagy morfológiai-anatómiai hasonlóság. 

 

2.4.2. Cortinarius (pókhálósgomba) ektomikorrhizák  

 

A körülbelül 2000 fajt számláló Cortinarius nemzetség a bazídiumosgombák 

Cortinariaceae családjába tartozik (Kirk és mtsai 2008), az ide tartozó fajokat számos 

alnemzetségbe sorolják. Széles elterjedésű nemzetségről van szó, az ide tartozó fajok 

termőtestjei igen nehezen, sokszor csak mikroszkópikus tulajdonságaik alapján, 

spóráikat vizsgálva határozhatók.  
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A susulykákhoz hasonlóan a pókhálósgomba nemzetségre is igaz, hogy nagyon 

sok fajmegjelölés nélküli vagy rossz fajmegjelöléssel deponált szekvencia van a 

nyilvános szekvencia-adatbázisokban. Egy most készülő munka a pókhálósgombák 

egyértelmű, faji szintű azonosítását tűzte ki céljául, melyben a világviszonylatban is 

kevés számú, pókhálósgomba határozásban szakértő kutató a herbáriumokban 

elhelyezett típusanyagok felülvizsgálatát, esetleges határozási hibák helyesbítését, majd 

molekuláris taxonómiai módszerekkel történő feldolgozását végzi (Dima Bálint, 

személyes közlés). 

Eddig 24 gombafaj ektomikorrhizáját jellemezték részletesen a pókhálósgomba 

nemzetségből (Agerer és mtsai 1996-2008, http://www.deemy.de/), ezek közül hét 

tartozik a Telamonia alnemzetségbe, melybe az általunk jellemzett ektomikorrhiza 

gombapartnere, a Cortinarius saturninus is tartozik.  

A Cortinarius ektomikorrhizák növénypartnerei a Betulaceae, Fagaceae, 

Nothofagaceae, Pinaceae, Salicaceae Cistaceae, Dipterocarpaceae, Myrtaceae 

(Eucalyptus fajok) családokba tartoznak (Agerer és mtsai 1996-2008, Frøslev és mtsai 

2005, http://www.deemy.de/). 

A susulyka fajok ektomikorrhizáihoz hasonlóan a pókhálósgomba 

ektomikorrhizákra is nagy morfológiai-anatómiai hasonlóság jellemző. Részletes 

jellemzésüket megnehezíti többrétegű, sűrű „szövésű” plektenhimatikus 

gombaköpenyük, számos kiágazó hifájuk, valamint vattás, zászlószerűen elágazó sok 

rizomorfájuk. 

 

2.4.3. Tomentella ektomikorrhizák 

 

A Tomentella nemzetség a Thelephoraceae családba tartozó széles elterjedésű 

ektomikorrhiza képző csoport (Tedersoo és mtsai 2010a, Tedersoo és Smith 2013).  

Több, mint 30 Tomentella ektomikorrhiza részletes morfológiai-anatómiai 

jellemzése készült el eddig (Jakucs és Erős-Honti 2008; Wei és Agerer 2010; Binder és 

mtsai 2013, Jakucs és mtsai 2015, http://www.deemy.de/). 

Számos gazdanövényen találták meg a tomentelloid ektomikorrhizákat és 

talajból kiinduló gomba-diverzitásvizsgálatok során is gyakran kimutatták őket (például 

Bonito és mtsai 2012, Brown és mtsai 2013, Wu és mtsai 2013), míg 

termőtestvizsgálatok alkalmával nehezebben találhatóak meg talajhoz simuló, apró, 

nehezen észrevehető reszupinátus termőtestjeik miatt (Jakucs és Erős-Honti 2008).  
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2.5. Inváziós növények és gombapartnereik 

 
Világszerte problémát jelent a tájidegen növények és mutualista partnereik 

megjelenése és agresszív terjedése az egyes társulásokban (Nuñez és Dickie 2014). Egy 

növény morfológiai és fiziológiai tulajdonságai mellett például a gombákkal képzett 

mutualista kapcsolatok jellege is jelentősen befolyásolhatja azt, hogy invázióssá válik-e 

a növény, vagy sem. 

Nuñez és Dickie (2014) négyféle stratégiát különített el, ami lehetővé teszi egy 

növény invázióssá válásakor a mikorrhiza partnerektől való függés elkerülését.  

A zárvatermő növényfajok körülbelül 6%-a nem képez mikorrhiza-kapcsolatot 

(Brundrett 2009), ilyenek például a gyakran invázióssá váló tamariska fajok (Tamarix 

spp., Beauchamp és mtsai 2005), a káposztafélék családjába (Brassicaceae) és 

keserűfűfélék nemzetségébe (Polygonum) tartozó növényfajok többsége (Allsopp és 

Holmes 2001, Cipollini és mtsai 2012).  

Másik stratégia az új élőhelyen a helyi gombapartnerekkel való kapcsolatok 

kialakítására való képesség. Erre példaként szolgálhatnak a Seychelles szigetekre 

telepített eukaliptusz fajok őshonos gombákkal kialakított ektomikorrhizái (Tedersoo és 

mtsai 2007). Az is előfordul, hogy tájidegen gomba képez kapcsolatot őshonos 

növénnyel, ez történt a légyölő galóca (Amanita muscaria) az Új-Zélandon őshonos 

Nothofagus fajokkal képzett ektomikorrhizáinak kialakulásakor (Orlovich és Cairney 

2004). A légyölő galóca az Új-Zélandra telepített Eucalyptus nitens-sel is képez 

ektomikorrhizát, ebben az esetben mind a két résztvevő tájidegen a szigeten (Nuñez és 

Dickie 2014).  

Előnyt élveznek azok a növényfajok, melyek eleve kozmopolita gombákkal 

alakítanak ki kapcsolatokat természetes élőhelyükön (Moora és mtsai 2011), ezek a 

növények természetes élőhelyükhöz képest ugyanazon fajokhoz tartozó gombákkal 

tudnak kapcsolatot kialakítani egy új élőhelyen való megtelepedés során. 

Mintavételi területünkön, a Fülöpháza melletti homokterületen végzett 

vizsgálatok során (Kovács és Szigetvári 2002) is azt találták, hogy a legtöbb agresszív 

és – a terület skáláján nézve – inváziós faj (mint pl. az Ailanthus altissima, Ambrosia 

artemisiifolia, Asclepias syriaca, Cleistogenes serotina és Conyza canadensis) 

kozmopolita, arbuszkuláris mikorrhiza képző gombákkal kolonizált. 

Érdekes és gyakori stratégia az ún. koinvázió, mely során a növény új élőhelyre 

történő betörése a mutualista parnerekkel együtt történik (Nuñez és Dickie 2014). 
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Cserepes növényekkel együtt is érkezhetnek mutalista partnereik egy új élőhelyre 

(Nuñez és Dickie 2014), de a gombapartnerek szándékos betelepítésére is van példa 

(Mikola 1970, Vellinga és mtsai 2009). Jó példa a koinvázióra a Hawaii-on történt eset, 

itt betelepített fenyőfélék gyökerein több gombafaj ektomikorrhizáját találták meg 

(Hynson és mtsai 2013). Ez azért érdekes, mert a szigeteken egyáltalán nem volt ezelőtt 

olyan növény, ami ektomikorrhizát képez, így növények és gombák új funkcionális 

csoportjai jelentek meg az ottani életközösségben. 

A koinvázió az ektomikorrhiza képző növényeknél fordul elő gyakrabban, míg 

például arbuszkuláris mikorrhizás növények eleve kozmopolita gombapartnerekkel 

rendelkeznek vagy könnyen alakítanak ki kapcsolatot az új élőhelyen honos 

gombapartnerekkel (Nuñez és Dickie 2014), bár specificitási kérdésekben is érdemes 

ezeknél a gombáknál további vizsgálatokat végezni.  

Néhány növénycsoportnál – ilyenek például a fenyőfélék (Pinaceae) – különösen 

sokszor előfordul a koinvázió jelensége, gyakrabban, mint más növénycsoportoknál 

(Nuñez és mtsai 2009, Dickie és mtsai 2010, Salgado Salomon és mtsai 2011, Hynson 

és mtsai 2013). Ezt okozhatják az egyes növénycsoportok biológiájában, 

alkalmazkodóképességében rejlő különbségek, de ez az észrevétel adódhat mintavételi 

egyenlőtlenségekből is, hiszen sok kutatócsoport foglalkozik fenyő ektomikorrhiza 

vizsgálatokkal, míg más növénycsoportok esetében esetleg kevesebb vizsgálat történt 

(Nuñez és Dickie 2014). Az észak-amerikai fenyőfélék könnyen alakítanak ki 

ektomikorrhiza kapcsolatokat Európában őshonos gombákkal és ez fordítva is igaz, az 

európai fenyők is képezhetnek ektomikorrhizát amerikai gombákkal (Wolfe és mtsai 

2010, Wolfe és Pringle 2012, Nuñez és Dickie 2014). Az Iránban őshonos, ottani Fagus 

fajokkal ektomikorrhizát képző gombák is megjelentek az oda telepített, a Fagus 

fajokkal nem rokon fenyők gyökerein (Bahram és mtsai 2013).  

A Tuber indicum, Amanita muscaria és A. phalloides őshonos növényekkel 

képzett ektomikorrhizáját is kimutatták Észak-Amerikában (Murat és mtsai 2008, Wolfe 

és mtsai 2010, Bonito és mtsai 2011), utóbbi két gombafajt pedig Ausztráliában és Új-

Zélandon is megtalálták (Bagley és Orlovich 2004, Johnston 2010, Dunk és mtsai 

2012). Az Amanita muscaria és az A. phalloides tájidegen előfordulása nem csak azért 

okoz problémát, mert kiszoríthat őshonos gombafajokat, hanem azért is, mert ezek a 

gombák nagy, látványos, de mérgező, akár halálosan mérgező termőtesteket képeznek. 

Az Amanita muscaria, A. phalloides, a Suillus (fenyőtinóru) és Rhizopogon 

(istrángospöffeteg) fajok gyakran fordulnak elő tájidegenként egy-egy élőhelyen 
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(Pringle és mtsai 2009, Nuñez és Dickie 2014). Az invázióra hajlamos ektomikorrhiza 

gombákra jellemző, hogy sok termőtestet, sok spórát képeznek, ami elősegíti hatékony 

terjedésüket, valamint könnyen invázióssá váló növénypartnerekkel alakítanak ki erősen 

gazdaspecifikus mikorrhiza-kapcsolatot (Peay és mtsai 2012). A kevéssé 

gazdaspecifikus ektomikorrhiza gombák szintén sikeres invádorok lehetnek, erre lehet 

példa a Tuber indicum (Bonito és mtsai 2011). 

A tájidegen növény- és gombafajoknak jelentős hatása lehet az adott 

életközösségre, ez a hatás jóval nagyobb lehet, mint ami a biomassza mennyiségi 

változásainak vizsgálatából kiderül (Peltzer és mtsai 2009). Rövidtávon a talaj 

széntartalmának 20%-os csökkenését mérték fenyők betelepítését követően (Chapela és 

mtsai 2001), bár ez részben az ültetés miatti zavarásnak tulajdonítható. Dickie és mtsai 

(2011) Pinus nigra invázió esetén 30%-os széntartalom csökkenést tapasztaltak. 

Hosszútávon sokszor a szervesanyag tartalom növekedése figyelhető meg a talajban, 

ami a növényi CO2 fixáció növekedése, majd az azt követő nagyobb avarmennyiség és a 

talajban lévő tápanyagok arányainak megváltozása miatt jöhet létre (Nuñez és Dickie 

2014). Az invazív faj eltávolításával nem áll vissza a talaj eredeti állapota, a 

megváltozott talaj negatívan befolyásolhatja az eredeti növényzet helyreállítását és új 

invazív fajok megjelenésének kedvezhet (Rook és mtsai 2011). Egy élőhelyen 

megjelenő tájidegen fajok sokszor erős kompetíciós képességgel rendelkeznek és 

kiszoríthatnak őshonos fajokat (Murat és mtsai 2008). Arra is van példa azonban, hogy 

egy-egy invazív gomba megjelenése és elterjedése nem jár együtt a helyi 

ektomikorrhiza gomba diverzitás kimutatható csökkenésével (Wolfe és mtsai 2010). A 

tájidegen növényfajok akkumulálják a kórokozókat maguk körül a talajban, ezzel is 

problémát okoznak az őshonos közösségnek (Diez és mtsai 2010), közös mutualista 

gombapartnereik révén pedig új inváziós növények és a termőtesteket fogyasztó állatok 

megjelenését támogathatják (Nuñez és Dickie 2014). 



24 
 

2.6. Fluoreszcens in situ hibridizáció 

 

Általánosan előforduló jelenség, hogy a növényi szövetek egyszerre többféle 

típusú gombával, például endofitonokkal, patogénekkel és többféle mikorrhizaképző 

partnerrel is kolonizáltak (például Stoyke és mtsai 1992, Kovács és Szigetvári 2002, 

Girlanda és mtsai 2006, Arnold és Lutzoni 2007, Grünig és mtsai 2008, Mandyam és 

Jumpponen 2008, Wagg és mtsai 2008, Tedersoo és mtsai 2009, Regvar és mtsai 2010, 

Kohout és mtsai 2012). 

A növényekben jelenlévő gombapartnerek specifikus jelölése és láthatóvá tétele 

fontos lehet a kapcsolatok vizsgálatában, a gombastruktúrák tanulmányozásában. Nincs 

általánosan használt, jól bevált módszer a növényi szövetekben jelenlévő gombák 

jelölésére, különösen olyan, amellyel specifikus kimutatás lehetséges.  

Alkalmaztak már a gombák sejtfalában lévő specifikus komponensek festésén 

alapuló eljárásokat (például Hood és Shew 1996). Arbuszkuláris mikorrhiza-képző 

gombák képleteinek jelölésére különböző festékeket, például savas fukszint (Diagne és 

mtsai 2011), tripánkéket (Phillips és Hayman 1970) használtak, ezek a festékek azonban 

mérgezőek, karcinogének (Combes és Haveland-Smith 1982). 

A gombák autofluoreszcenciáját kihasználó mikroszkópos technikákat is 

alkalmaztak mikorrhizaképző gomba struktúráinak növényben történő (in planta) 

jelölésére (például Séjalon-Delmas és mtsai 1998, Hoch és mtsai 2005, Vierheilig és 

mtsai 2005).  

A fent említett módszerek nem teszik lehetővé a növényi szöveteket kolonizáló 

gombák specifikus, szelektív in situ lokalizációját.  

Fluoreszcens fehérjét expresszáló gombatörzsek használatával is 

tanulmányozhatóak a gomba-növény kapcsolatok (például Gorfer és mtsai 2007), 

ilyenkor a lokalizáció specifikus vizsgálata megvalósítható, viszont ez a módszer nem 

alkalmas környezeti minták esetén. 

A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) nevű módszert korábban alkalmazták 

humánpatogén gombák (Lischewski és mtsai 1996), vízben élő gombák (Baschien és 

mtsai 2008) vagy arbuszkuláris mikorrhizaképző gombák gyökéren kívüli hifáinak és 

spóráiban lévő sejtmagoknak a jelölésére (Trouvelot és mtsai 1999).  

A FISH során nukleinsavakhoz hibridizáltatnak fluoreszcens jelöléssel ellátott 

oligonukleotidokat, ezeknek az ún. próbáknak a szekvenciája biztosítja a jelölés 
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specifikusságát (Van der Ploeg 2000). A próbák fluoreszcencia intenzitásának elég 

erősnek kell lennie, hogy jó kontrasztot adjon a háttérhez képest. 

A sejtek citoplazmájában lévő riboszomális RNS-eket is jelölhetjük 

fluoreszcensen az RNS-FISH módszer segítségével (Daims és mtsai 2005), melynek 

során DNS próbák hibridizálnak a komplementer RNS szakaszokkal. Ekkor nem a 

sejtmagban (mint a DNS-FISH alkalmazásakor), hanem az egész sejtplazmában történik 

a jelölődés, mivel a riboszómák az egész sejtben nagy számban, szétszórtan találhatóak 

meg (Amann és mtsai 1996). 

A jelölés intenzitása a riboszómák mennyiségétől is függ, ezért a kapott 

fluoreszcens jel erőssége összefügg a jelölt sejtek metabolikus aktivitásával (Baschien 

és mtsai 2008, Wagner és Haider 2012). 
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3. Célkitűzések 

 
Csoportunk egy hosszabb távú munka során félszáraz homokpusztagyepeken 

őshonos és tájidegen növények nempatogén gyökérkolonizáló gombáinak diverzitását 

és specificitását vizsgálja.  

Jelen dolgozat fő célja a Fülöpháza melletti félszáraz homokpusztagyep 

ektomikorrhiza képző gombáinak diverzitásvizsgálata volt. Munkánk során a területen 

őshonos heverő naprózsa, rozmaringlevelű fűz és fehér nyár, valamint a tájidegen 

feketefenyő ektomikorrhiza képző gombapartnereit azonosítottuk és hasonlítottuk össze.  

Célunk volt kideríteni, hogy a vizsgált növények ektomikorrhiza partnerei közül 

melyek a specialista és generalista gombák. A generalistának bizonyuló 

gombapartnerek a későbbiekben használhatóak inokulációs kísérletekhez. 

Az elegendő mennyiségben talált, jó állapban lévő, morfológiailag-anatómiailag 

még nem jellemzett ektomikorrhizák részletes vizsgálatát is célul tűztük ki. Célunk volt 

a fülöpházi területen is előforduló ektomikorrhizás gombanemzetségek más, 

magyarországi területekről származó mintáival történő molekuláris és/vagy anatómiai 

összehasonlítása. 

Célunk volt a fülöpházi homokpusztagyepből származó ektomikorrhiza képző 

gomba termőtestek azonosítása molekuláris taxonómiai módszerekkel. A termőtestek 

ITS szekvenciáiból adatbázist szerettünk volna létrehozni, és ezeket a szekvenciákat 

összevetni az ektomikorrhizákból nyert gomba ITS szekvenciákkal.  

Céljaink között szerepelt még a megfelelő protokoll adaptálása ektomikorrhiza 

képző gombák fluoreszcens in situ hibridizációs jelölésére. 
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4. Anyag és módszer 

 
4.1. Mintavételi területek 

 

Fő mintavételi területünk a Kiskunsági Nemzeti Parkban a Fülöpháza melletti 

homokterület (É 46° 52' K 19° 24') volt (5. ábra). 

 
5. ábra: A Fülöpháza melletti 
homokpusztagyep nyáras-
borókásokkal. (Fotó: Knapp G. Dániel) 

 

A területen található talaj dunai 

eredetű, szél által szállított, rossz 

vízgazdálkodású bázikus homokkal 

borított váztalaj. A talaj 

humusztartalma 1% alatti és a 

tápanyagok koncentrációja is nagyon alacsony (Várallyai 1993, Borhidi és Sánta 1999, 

Kovács-Láng és mtsai 2000). A K2O-tartalom 20-75 mg/kg, a P2O5-tartalom 20-30 

mg/kg, az NH4-N tartalom 2,3-4 mg/kg, a NO3-N 0,9-3,2 mg/kg, a CaCO3 pedig 10-13 

m/m%-ot tesz ki. A desztillált vízben mért pH 7,5-8,5. A talajminták analízisét az MTA 

ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet szolgáltató laborjában végezték. 

A terület tengerszint feletti magassága 90 és 140 m közötti, éghajlata mérsékelt, 

kontinentális és mediterrán hatásokkal. Az átlagos évi középhőmérséklet 10,5°C, a havi 

középhőmérsékletek -2°C (január) és 21°C (július) között változnak. Az évi 

csapadékmennyiség 550 mm, júniusi maximummal (Borhidi 1993, Kovács-Láng és 

mtsai 2000).  

A Kiskunság növényvilága viszonylag gazdag, 1311 őshonos virágos növényfaj él 

a területen. A homoktalajnak és a félszáraz klímának köszönhetően magas az 

endemikus fajok száma (Szujkó-Lacza 1999, Kovács-Láng és mtsai 2008, Sundseth 

2009). A nagy fajgazdagság az élőhelyek sokszínűsége következtében alakult ki a 

területen. A vízellátottság eltérő mértékű az egyes foltokban, ennek következtében a 

tájon erdőfoltok és homokpusztagyepek mozaikja figyelhető meg.  

A legszárazabb társulástípus a nyílt homokpusztagyep (6. ábra), ahol a domináns 

növényfaj a magyar csenkesz (Festuca vaginata), karakterfajok a fűfélék közül a 
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homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), a fényperje (Koeleria glauca), évelő fűfélék 

után a heverő naprózsa (Fumana procumbens), a báránypirosító (Alkanna tinctoria), a 

kései szegfű (Dianthus serotinus) és a homoki kutyatej (Euphorbia sequieriana) 

(Borhidi és Sánta 1999). A növényborítottság itt mindössze 50-60%-a a felszínnek, 

mégis ez a társulástípus a leggazdagabb endemikus fajokban (Fekete és mtsai 2002). 

6. ábra: Nyílt homokpusztagyep heverő 
naprózsákkal (Fumana procumbens) a 
fülöpházi területen. (Fotó: Knapp G. 
Dániel) 
 

Szintén jellegzetes a tájon a zárt 

homokpusztagyep és a fehér nyár (Populus 

alba) által képzett száraz nyárasok és 

borókások mozaikfoltjai.  

A lankásabb, talajvízhez közelebbi részeken a humusztartalom annyira 

megemelkedhet, hogy a nyílt homokgyephez képest egy fajgazdagabb, magasabb, zárt 

homokpusztagyep (7. ábra) jön létre. Jellemző itt a kunkorgó és pusztai árvalányhaj 

(Stipa capillata és S. pennata) és a Festuca fajok jelenléte (Borhidi és Sánta 1999). 

 

7. ábra: Zárt homokpusztagyep árvalányhaj 
(Stipa) fajokkal a fülöpházi területen. (Fotó: 

Knapp G. Dániel) 
 

A homokbuckák közötti, jobb 

vízellátottságú mélyedésekben a rozmaring-

levelű fűz (Salix rosmarinifolia) alkot 

körülbelül egy méteres magasságú kisebb 

foltokat (8. ábra), amelyhez társulnak a zárt 

homokpusztagyep egyes fajai, mint például a magyar csenkesz (Festuca vaginata), a 

rákosi csenkesz (Festuca wagneri), a deres fényperje (Koeleria glauca), a gyapjas 

bakszakáll (Tragopogon floccosus) és a magyar habszegfű (Silene otites subsp. 

hungarica). Ebben a társulástípusban az uralkodó rozmaringlevelű fűz mellett gyakran 

előfordul például a selymes zanót (Cytisus ratisbonensis), a szürke káka (Holoschoenus 

romanus), a macskafarkú veronika (Veronica spicata), a pannon cickafark (Achillea 
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pannonica), a sima komócsin (Phleum phleoides) és elvétve megjelennek cserjék (pl. 

galagonya) is (Borhidi és Sánta 1999, Borhidi 2003). 

 

8. ábra: Rozmaringlevelű fűz (Salix 

rosmarinifolia) folt a fülöpházi területen. 
(Fotó: Knapp G. Dániel) 

 

A homokbuckákon nyáras-

borókások is kialakulhatnak, melyek 

különböző mértékben záródhatnak, lehetnek 

lazább cserjések, de erdők is. A nyár és a 

boróka mennyiségi arányai eltérőek lehetnek 

az egyes foltokban. A pionír típusnál a talajvíz nem éri el a gyökerek szintjét, így itt 

zártabb erdő kialakulására nincs lehetőség. A borókák foltokban helyezkednek el, 

közöttük néhány sarj eredetű nyár figyelhető meg, a gyepszintben megtalálhatóak a 

homokpusztagyep fajai. A teknőtípus esetében megfigyelhető, hogy a borókák mellett a 

fehér nyár sarjak a kedvezőbb mikroklíma miatt lazán záródó foltokat alkothatnak. 

Idővel a nyár csoportok közül a magas fényigényű borókák kiszorulhatnak, helyüket 

pázsitfüvek veszik át. A völgy- és arénatípusra a gazdag cserjeszinttel rendelkező, 12-16 

méter magasan záródott nyár foltok jellemzőek (9. ábra) (Borhidi és Sánta 1999).  

 

9. ábra: Fehér nyár (Populus alba) folt a 

fülöpházi területen. (Fotó: Knapp G. 

Dániel) 

 

 

 

 

 

A Fülöpháza melletti homok-pusztagyepet egy ültetett fenyőerdő (Pinus nigra) 

határolja. A szomszédos nyílt homokpusztagyepben az erdei ültetvénytől akár több száz 

méter távolságra is találunk fenyőegyedeket (4. ábra). A fenyő a területen egyértelműen 

tájidegennek tekinthető, természetvédelmi szempontból fontos lenne telepítéseinek 
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fehér nyárosokra való lecserélése, vagy a nyílt homokpusztagyep restaurálása. A 

fenyőket 30-40 éve telepítették a területre, a telepítés célja a futóhomok megkötése volt, 

nem számoltak azonban a fenyőknek a szigorúan védett homokpusztagyepbe történő, az 

ott őshonos fajokat veszélyeztető agresszív terjedésével (Tamás 2003).  

 

A Tomentella ektomikorrhizák mintavételi helyei a Bükk "Őserdő" nevű 

területén lévő őshonos hegyvidéki bükkös és az Őrségben a Csörötnek melletti elegyes 

erdő voltak. A területek jellemzése korábbi munkákban megtörtént (Kovács és Jakucs 

2006, Erős-Honti és mtsai 2008a). A fenti két területről származó egyes Tomentella 

ektomikorrhizák jellemzésekor csupán a molekuláris taxonómiai azonosításában vettem 

részt, ezért ezeknek a mintavételi területeknek a bemutatása és a Tomentella 

ektomikorrhizák morfológiai-anatómiai jellemzése nem szerepel a dolgozatban. 

A Cortinarius saturninus Salix alba-val képzett ektomikorrhizáját Budaörsön, 

kertben, termőtest alól gyűjtöttük. 

 

4.2. A vizsgált növények 

 

A heverő naprózsa (Fumana procumbens) kistermetű törpecserje, a 

kiskunsági homokterületek természetes növénytársulásainak őshonos xeroterm reliktum 

növényfaja. Ellentétben e félszáraz területek más, gyakori ektomikorrhiza képző 

fásszárú növényeivel (fehér nyár, rozmaringlevelű fűz) a naprózsa a nyílt 

homokpusztagyepben fordul elő (Borhidi és Sánta 1999). 

A fehér nyár (Populus alba) az Alföld egyik őshonos, szárazságtűrő, 

homoktalajt kedvelő, magas fényigényű fafaja. Erdészeti szempontból jelentős faj és 

dísznövényként is ültetik. Az alföldi erdősítések során a homok megkötésére 

használható (Kremer 1995).  

A rozmaringlevelű fűz (Salix rosmarinifolia, másnéven cinege fűz, serevény 

fűz, Borhidi és Sánta 1999, Király 2009) szintén jellemző, magas fényigényű faj az 

Alföldön, amely a homokbuckák közti mélyedéseiben a talajvíz közelségében fordul elő 

(Borhidi és Sánta 1999). 

A feketefenyő (Pinus nigra) az Alföldön ültetett, tájidegen faj, őshonos 

elterjedési területe Kis-Ázsia és Délkelet-Európa. Hazánkhoz legközelebb a Déli-

Kárpátokban az Al-Duna mentén, a Domogled-hegységben, a Szinice melletti területen 
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és Herkulesfürdő környékén vannak természetes állományai (Roth 1935). A 

magyarországi fenyőtelepítések célja kezdetben a Duna-Tisza közi futóhomok 

megkötése, illetve a talajerózió megakadályozása volt. Később, a II. világháború után 

ipari hasznosításra is történtek telepítések főleg dolomit- és mészkőkopárokra (Tamás 

2003). 

A fehér fűz (Salix alba) ligeterdőkben, folyópartok mentén előforduló őshonos 

faj. Dísznövényként is ültetik és az iparban is felhasználják. A tápanyagokban gazdag, 

nedves (akár időszakosan elárasztott) talajokat kedveli (Bolliger és mtsai 1998). 

A közönséges bükk (Fagus sylvatica) hegyvidéki erdeink őshonos, gyakori, 

fontos erdőalkotó fája. Főként jó vízellátottságú, tápanyagban gazdag talajokon fordul 

elő, a hűvösebb éghajlatot kedveli (Kremer 1995).  

 

4.3. Mintavétel 

 

A Fülöpháza melletti homokterületről származó talaj- és gyökérmintákat 2010. 

szeptember és 2011. november között gyűjtöttük. A mintavételi foltok 

elhelyezkedésének GPS-koordinátái a következőek: naprózsa foltok (É 46° 52' 18" K 

19° 24' 0,8", É 46° 52' 13" K 19° 24' 8"), fenyőfolt (É 46° 51' 52", K 19° 25' 0,8" 

koordinátájú pont és ennek 100-150 m-es körzete), naprózsa + fenyő folt: (É 46° 51' 52" 

K 19° 25' 12"), fehér nyár foltok (É 45° 51' 58" K 19° 25' 5", É 46° 51' 58" K 19° 25' 

5"), rozmaringlevelű fűz foltok (É 46° 51' 47" K 19° 25' 15", É 46° 52' 55" K 19° 25' 

1").  

A morfológiai-anatómiai jellemzéshez használt Inocybe ektomikorrhizákat is 

Fülöpházán gyűjtöttük, részben susulyka termőtestek alól, más esetekben pedig a 

diverzitásvizsgálat során gyűjtött, nagyobb mennyiségben és jó állapotban lévő Inocybe 

ektomikorrhizák részletes jellemzését készítettük el. 

A Cortinarius saturninus Salix alba-val képzett ektomikorrhiza mintavételi 

helyének GPS koordinátái: É 47° 27' 45,3", K 18° 58' 14,5". 

A Tomentella ektomikorrhizák egy része bükkösökből származik (Bükk 

"Őserdő", GPS: É 48° 02' 7,8", K 20° 41' 26,5" és Őrség Csörötnek, GPS: É 46° 55' 

22,1", K 16° 22' 57"). 

A vizsgált fülöpházi növények alól furatokat vettünk föl „talajmintavevő 

fémhenger” (1 1/8" X 12" Plated Soil Recovery Probe with Handle (www.ams-

samplers.com) segítségével.  
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A Tomentella és a Cortinarius saturninus ektomikorrhizák esetében 20x20 

cm-es talajkockák felvétele történt. A talajmintákat nylon zacskóba helyezve 

laboratóriumba szállítottuk, ahol feldolgozásukig 4°C-on tároltuk őket. 

Lukács F. Alena diplomamunkája során a fehér nyár, Németh B. Julianna 

pedig a rozmaringlevelű fűz ektomikorrhiza partnereinek vizsgálatát végezte 

társtémavezetésemmel. Lukács F. Alena az összes feldolgozott fehér nyár 

ektomikorrhiza minta (340 db) közül 237 darabot, Németh B. Julianna az összes 

feldolgozott rozmaringlevelű fűz ektomikorrhiza minta (563 db) közül 395 darabot 

dolgozott fel. Az általuk kapott adatokat együtt elemzem a saját eredményeimmel. 

 
 

4.4. Morfológiai vizsgálatok 

 

A gyökérmintákat legfeljebb négy nap tárolás után csapvízzel rézszitán át 

kimostuk. A maradék homokszemcséktől víz alatt ecsettel tisztítottuk meg a gyökereket, 

majd sztereomikroszkóp (Nikon SMZ 1000) alatt vizsgáltuk őket.  

A feketefenyő, fehér nyár és rozmaringlevelű fűz ektomikorrhizái esetében 

morfológiai alapon típusokat (ún. morfotípusokat) különítettünk el és ezek 

reprezentánsait használtuk a későbbi molekuláris taxonómiai vizsgálatokhoz. A 

véletlenszerű ektomikorrhiza mintavételezés a gyökerek csomóssága miatt nem volt 

lehetséges a fentebbi három növénynél. A naprózsa esetében egy mintából az összes 

ektomikorrhizát legyűjtöttük, a mintákban található kevesebb számú ektomikorrhiza ezt 

lehetővé és indokolttá tette. Az átmeneti területen, ahol a naprózsa és a feketefenyő is 

előfordul, mindkét növény ektomikorrhizáit legyűjtöttük. A két növény gyökere 

morfológiai sajátságai révén nagyon könnyen megkülönböztethető. 

Azokból a morfotípusokból, amelyekből elegendő friss, jó állapotú 

ektomikorrhizát találtunk, későbbi morfológiai-anatómiai vizsgálatokhoz néhány 

ektomikorrhizát FEA (formaldehid: ecetsav: etil-alkohol) oldatban vagy 70 %-os 

etanolban fixáltunk. 

A naprózsa ektomikorrhizákat, a többi vizsgálati növénynél pedig az 

ektomikorrhiza morfotípusok reprezentánsait EZNA Fungal DNA Mini Kit (OMEGA 

Bio-Tek) “FG1” pufferében tároltuk a további feldolgozásig. 
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4.5. Susulyka (Inocybe) és pókhálósgomba (Cortinarius) 

ektomikorrhizák vizsgálata 

 

A morfológiai-anatómiai jellemzéshez a 70 %-os etanolban vagy FEA-ban 

fixált susulyka és pókhálósgomba ektomikorrhiza morfotípusokról szteromikroszkópos 

fotókat készítettünk (Q-Imaging kamera). Részletes ektomikorrhiza leírásaink Agerer 

módszereit és nevezéktanát követik (Agerer 1991), melyek az ektomikorrhizák 

morfológiai és anatómiai vizsgálatában a nemzetközileg elfogadott módszereket 

egyesítik. Az ektomikorrhizák morfológiáján a szabad szemmel, vagy 

sztereomikroszkóppal látható tulajdonságok együttesét értjük, ektomikorrhiza 

anatómián pedig a preparálás után, fénymikroszkóppal látható bélyegeket.  

Megállapítottuk az ektomikorrhizák színét, jellemeztük az elágazási típusaikat, 

a gyökérvégek alakját, a gombaköpeny felszínét, és a rizomorfákat (amennyiben 

voltak). Milliméterpapír segítségével megmértük az ektomikorrhizák hosszát és az el 

nem ágazó végek hosszát és átmérőjét. 

Sztereomikroszkóp alatt az ektomikorrhizákat bonctű segítségével 

„megnyúzva” köpenypreparátumokat készítettünk. A köpenydarabokat PVLG-ben 

(PolyVinyl-Lacto-Glycerol, Omar és mtsai 1979) fedtük le tárgylemezen, 24 x 32 mm-

es fedőlemezt használva, majd Olympus BX51 és Zeiss Axioskop 2 Plus 

fénymikroszkópok Nomarski (DIC) optikájával vizsgáltuk őket. A 

köpenypreparátumokról a fénymikroszkópra szerelt Olympus C-4040Zoom, illetve 

Zeiss AxioCam ICc5 kamerával digitális fényképeket készítettünk. A Cortinarius 

saturninus ektomikorrhiza esetében rajztükör segítségével mikroszkópos rajzokat (lásd 

Eredmények/ 31-33. ábra) is készítettünk a rizomorfáról és a köpeny egyes rétegeiről. A 

gombaköpenyeket Agerer munkája (Agerer 1991) alapján soroltuk típusokba.  

Hosszmetszeteket is készítettünk az ektomikorrhizákból fénymikroszkópos 

vizsgálatokhoz. Az ektomikorrhizák beágyazáshoz Leica Historesin Embedding Kit-et 

használtunk a gyártó által javasolt protokoll szerint. A metszés Microm HM360 

mikrotómmal történt. A 10 mikron vastag metszeteket Entellan-nal (Merck) fedtük le, 

Nikon Eclipse 80i mikroszkóppal vizsgáltuk, majd SPOT RT-KE 1055862-0 kamerával 

fényképeket készítettünk, melyeket az Adobe PhotoShop-pal (CS5 verzió) illesztettünk 

össze (Photomerge funkció). 
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4.6. Termőtest-alapú vizsgálatok 

 

A fülöpházi homokterületről a saját gyűjtésből származó és a Nagy G. László 

által körülbelül tíz év során gyűjtött termőtesteket is azonosítottuk molekuláris 

taxonómiai módszerekkel.  

 

4.7. Molekuláris taxonómiai vizsgálatok 

 

A molekuláris taxonómiai vizsgálatok során a gyűjtött ektomikorrhizákból és 

termőtestekből EZNA Fungal DNA Mini Kittel (OMEGA Bio-Tek) izoláltuk a teljes 

genomi DNS-t a cég protokollját követve, egy kisebb módosítással: a minták 

homogenizálása az „FG1” pufferben történt száraz porítás helyett. 

A PCR amplifikációt ITS1F (5’ CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA, Gardes 

és Bruns 1993) és ITS4 (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC) primerpárral (White és 

mtsai 1990) végeztük. A reakcióelegy 30 �l-nyi térfogata 1-4 �l templát DNS-t, 3 �l 

puffert (Fermentas, 10X (NH4)2SO4-MgCl2  vagy 10X Dream Taq puffer ), 3 �l 2 mM 

dNTP-t (Fermentas), mindkét primerből (10 �M) 1 �l-t, Taq polimerázból LC Taq 

esetén 1 �l-t (1 U/�l, Fermentas LC Taq) Dream Taq használatakor 0,2 �l-t (5 U/�l, 

Fermentas Dream Taq), milli-Q vizet és LC Taq használata esetén 3 �l 25mM MgCl2-ot 

(Fermentas) tartalmazott.  

A Salix és Populus gyökerek megkülönböztetése olykor nehézségekbe 

ütközik, ezért a susulyka termőtestek alól gyűjtött ektomikorrhizák növénypartnerének 

azonosításához ITS1 „forward” (5’ TCCGTAGGTGAACCTGCGG, White és mtsai 

1990) és saját tervezésű, Salix és Populus specifikus reverz primerekkel 

(Populus_ITSrevB: 5’ CAACGAGAGCATCCTAGAATTT, Salix_ITSrevB: 5’ 

GCAACGAGAGCATCCTTGAA) indítottunk PCR-t. A primertervezéshez a Primer3 

programot (http://simgene.com/Primer3) használtuk. A reakcióelegy 20 �l-nyi térfogata 

3 �l templát DNS-t, 2 �l puffert (10X Dream Taq puffer), 2 �l 2 mM dNTP-t 

(Fermentas), mindkét primerből (10 �M) 1 �l-t, Taq polimerázból 0,2 �l-t (5 U/�l, 

Fermentas Dream Taq) és milli-Q vizet tartalmazott. Az Inocybe subporospora Pinus 

nigra-val képzett ektomikorrhizája esetében a fenyő gyökere egyértelműen 

felismerhető, így nem volt szükség a növénypartner molekuláris úton történő 

azonosítására. 
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A PCR-ekhez BIOMETRA TGradient készüléket használtunk a következő 

programmal: 5 perc denaturáció 94°C-on, ezután 35 cikluson keresztül 30 másodperc 

denaturáció 94°C-on, 30 másodperc „annealing” 52°C-on, 90 másodperc „extenzió” 

(lánchosszabbítás) 72°C-on. A ciklusok után 10 perc végső extenzió következett 72°C-

on. A PCR készülék fűtési-hűtési sebességét 1°C/másodpercre állítottuk. 

A PCR termékeket etídium-bromidot tartalmazó 2%-os agaróz gélen TBE 

pufferben futtattuk (BioRad Mini Sub Cell GT) és a géleket UV átvilágítással, BioRad 

géldokumentációs rendszerrel dokumentáltuk. Amennyiben nem kaptunk detektálható 

PCR terméket egy mintáról vagy a gélképen a termék erőssége nem volt megfelelő, a 

templát DNS mennyiségét emelve és csökkentve újabb PCR-t indítottunk, hogy ezáltal 

a szekvenáláshoz elegendő mennyiségű PCR-terméket kapjunk.  

A gombapartnerek azonosítására irányuló vizsgálatok során előfordult, hogy 

több amplikon volt látható egy-egy minta esetében az agaróz gélen, tehát a minták 

kevertek voltak. Feltételezésünk szerint ezeknek a mintáknak a kevertségét kettős vagy 

többszörös gombakolonizáció is okozhatja. Gyakran előfordult, hogy egy-egy 

gyökérvéget egy tömlős és egy bazídiumos gomba is kolonizált. A kevert minták 

esetében egy Basidiomycota-ra specifikus primerpárral ITS1F-(ITS4B, 5’ CAGGAG 

ACTTGTACACGGTCCAG, Gardes és Bruns 1993) is indítottunk PCR-t, így növelve 

ezzel a sikeres amplifikáció esélyét. A kevert mintákat egy diagnosztikus PCR-el is 

vizsgáltuk, ahol egy, a területen gyakran előforduló endofiton gomba, a Cadophora 

jelenlétét próbáltuk kimutatni (a Cadophora-specifikus primereket Knapp G. Dániel 

tervezte). A kevert Salix minták egy részét (190 minta) Németh B. Julianna tesztelte, 

azokét a Salix mintákét, amelyek esetében az ektomikorrhizák morfotipizálását és a 

gombapartner azonosítását is végezte. 

A diagnosztikus PCR során 1,5 �l DNS templáthoz 0,5-0,5 �l CadoF (5’ 

AGTCGTCGAACCTCTCGGAGAA) és CadoR (5’ GACAGGCACCGCCACTGATT) 

primert, 5 �l Dream Taq 2X PCR Master Mix-et (Fermentas) és 2,5 �l milliQ vizet 

adtunk. A PCR program a következő volt: 5 perc denaturáció 94°C-on, majd 35 

cikluson keresztül 45 másodperc denaturáció 94°C-on, 45 másodperc „annealing” 60°C-

on, 1 perc lánchosszabbítás 72°C-on, 8 perc végső extenzió 72°C-on. 

A gélelektroforézis eredményei alapján a megfelelő amplikonokat szekvenáltattuk 

(LGC Genomics KBio Science, Berlin) ITS4 primerrel. A szekvenciák kromatogramjait a 

Staden programcsomag (Staden és mtsai 2000) PreGap és Gap4 programjaival 

ellenőriztük és tisztítottuk.  
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A megfelelő minőségű szekvenciákat a mothur program segítségével (Schloss és 

mtsai, 2009) 3%-os küszöbérték mellett csoportokba (ún. clusterekbe) rendeztük, ez a 

küszöbérték általánosan használt ektomikorrhiza képző gombák ITS szekvenciáinak 

clusterezésénél (például Peay és mtsai 2008, Tedersoo és mtsai 2012, Brown és mtsai 2013, 

Lindahl és mtsai 2013). Ezeket a csoportokat későbbiekben mOTU-nak (Molecular 

Operational Taxonomic Units, molekuláris operatív taxonómiai egység) nevezzük. 

A kapott mOTUk reprezentáns szekvenciáit BLAST kereséssel (Basic Local 

Alignment Search Tool, szekvencia hasonlóságon alapuló keresés, Altschul és mtsai 1990) 

vetettük össze a különböző nyilvános adatbázisokban elhelyezett szekvenciákkal (NCBI 

Blast: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/, UNITE: http://unite.ut.ee/). 

A mOTU és faj kifejezések valójában nem megfeleltethetők egymásnak, a 

dolgozatban azonban nem teszek különbséget köztük, kivéve azokon a részeken, ahol ez 

egyértelműen kiderül a leírásból.  

 

4.8. Diverzitásvizsgálatok 

 

Fajtelítési, ún. „rarefaction” görbéket számítottunk a mothur programmal 

(Schloss és mtsai 2009) a mintavételi foltokra külön-külön és az egy gazdanövényhez 

tartozó mintavételi területeket összesítve is. A „rarefaction” görbék arra szolgálnak, 

hogy kiderüljön, elegendő volt-e a mintavételezés a területen előforduló ektomikorrhiza 

képző gombafajok megismeréséhez.  

A vizsgált növények közös gombapartnereihez és a csak egy-egy növénnyel 

ektomikorrhizát képző gombákhoz tartozó mOTU mennyiségeket a mothur program 

segítségével Venn diagramokban ábrázoltuk, majd az ábrákat az Inkscape program 

segítségével finomítottuk (12., 13. és 14. ábra). 

Oszlopdiagramban ábrázoltuk a furatdarabszámot a talált mOTU-k 

darabszámának függvényében. A diagramot Microsoft Office Excellel készítettük.  

Gazdanövényenként és területenként Shannon-indexet (Shannon és Wiever 

1948), Simpson-dominancia indexet (Simpson 1949) és Chao (Chao 1984) diverzitást 

számoltunk a mothur program segítségével aszerint, hogy egy mOTU hány darab 

szekvenciával van képviseltetve. 

Az egyes furatokat mintavételi egységnek tekintve a Past3 program 3.06-os 

verziójával (Hammer és mtsai 2001) is számoltunk Shannon- és Simpson-dominancia 

indexet. Erre a morfotipizálás hibáinak kiküszöbölése miatt (egy furatban ugyanaz a 
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gombafaj esetlegesen több szekvenciával van képviseltetve, lásd Diszkusszió, 91. oldal) 

és a naprózsa minden ektomikorrhizájának legyűjtése miatt (ami furatonként szintén 

több szekvenciát eredményezhet egy gombafajból) volt szükség. 

Ugyanezzel a programmal Whittaker-féle (Whittaker 1960) β-diverzitást is 

számoltunk. 

A Past3 programmal Bray-Curtis hasonlóság-alapú nem-metrikus 

többdimenziós skálázásos ordinációt (Nonmetric Multidimensional Scaling, NMDS) 

(Taguchi és Oono 2005) készítettünk, hogy ábrázolni tudjuk, mennyire tér el az egyes 

mintavételi foltok gombaközössége (20. ábra). Az NMDS ordinációs ábrán a pontok 

közötti távolságok arányosak az egyes területek ektomikorrhiza közössége közti 

különbségek mértékével. 

A talaj mért paramétereinek a hatását is szerettük volna vizsgálni a mintavételi 

területek ektomikorrhiza gombaközösségére nézve. Ehhez kanonikus korreszpondencia 

analízist (CCA) készítettünk (20. ábra) a Past3 programmal. A CCA (Legendre és 

Legendre 1998) egy olyan módszer, amellyel megvizsgálható, hogy az adott területen 

megfigyelhető fajösszetétel leginkább milyen környezeti változókkal magyarázható. A 

talajparaméterek által kijelölt egyenesek hossza és az 1. és 2. tengelyekkel bezárt szöge 

és ehhez képest a mintavételi területeket reprezentáló pontok helyzete arányos az egyes 

talajparaméterek adott területeken lévő gombaközösségére kifejtett hatásával (21. ábra). 

 

4.9. Filogenetikai vizsgálatok 

 

Filogenetikai fákat készítettünk azoknak a gombacsoportoknak az ITS 

szekvenciáit felhasználva, amelyek vagy újonnan kimutatott, vagy sok fajjal képviselt 

csoportok a fülöpházi homokpusztagyepben. A Cortinarius, Geopora, Inocybe, 

Tomentella és Tuber ITS szekvenciáinkhoz további szekvenciákat töltöttünk le a 

GenBankból és a UNITE Database-ből a filogenetikai számításokhoz. 

Az azonosított Cortinarius gombapartnerek közül egy termőtest kivételével a 

az összes a Telamonia alnemzetségbe tartozik, ezért ebbe az alnemzetségbe tartozó 

génbanki szekvenciákat használtunk az elemzéshez. A Tomentella elemzésekhez 

felhasználtuk a korábbi magyarországi ektomikorrhiza gyűjtésekből származó 

Tomentella minták szekvenciáit is (Jakucs és mtsai 1997, Jakucs és mtsai 2005a, b, 

2015, Jakucs és Erős-Honti 2008).  
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Az ITS szekvenciák illesztését a MAFFT program (online 7-es verzió) (Katoh 

és Standley 2013) alapbeállításaival (automatikus algoritmusválasztás) végeztük. 

Maximum likelihood (ML) elemzést futtattunk a RAxML (Stamatakis 2014) raxmlGUI 

implementációjával (Silvestro és Michalak 2012), alapbeállításokkal GTRGAMMA 

modellt használva. Az elágazások megbízhatóságának meghatározására bootstrap 

módszert (Felsenstein 1985) alkalmaztunk, az elágazások támogatottsági értékeit ezer 

ismétlésből számoltuk. A törzsfákat a TreeGraph 2 programban (Stöver és Müller 2010) 

jelenítettük meg és szerkesztettük. 

Az Inocybe nemzetségből részletesen jellemzett ektomikorrhizákhoz 

kapcsolódó elemzéseket Dima Bálint és Kovács M. Gábor készítette. Az ITS 

szekvenciák illesztését a MAFFT program (online 7-es verzió) E-INS-i opciójával, 

alapbeállításokkal végezték és manuálisan finomították a SeaView (Gouy és mtsai 

2010) programmal. Az indelkarakterek hozzáadása a szekvenciaillesztéshez növeli az 

ITS alapú filogenetikai analízisek robosztusságát (Nagy és mtsai 2012). Az 

indelpozíciók kódolása egy egyszerű indelkódoló algoritmust (Simmons és mtsai 2001) 

használó programmal, a GapCoder-rel (Young és Healy 2003) történt. A Bayes analízis 

a MrBayes 3.1.2 programmal (Huelsenbeck és Ronquist 2001, Ronquist és Huelsenbeck 

2003) készült, a szekvenciák és az indelkarakterek elkülönítésével, az első esetben 

GTR+G, az utóbbiban két paraméteres Markov (Mk2 Lewis) modellt használva. Négy, 

egyenként 10 millió generáción át futó Markov láncból minden ezredik lépésnél történt 

mintavétel. Az első ötezer mintázott fa nem lett figyelembe véve („burn in"). A Bayes 

filogenetikai analízis láncainak konvergencia-ellenőrzése az AWTY online programmal 

(Nylander és mtsai 2007) történt.  

A maximum likelihood filogenetikai elemzés a többi ML elemzésnél 

ismertetett módon történt azzal a különbséggel, hogy a bináris (indel) adatok is 

bekerültek az elemzésbe (alapbeállításokkal). Az ágak támogatottsága ezer ismétléses 

gyors bootstrap analízissel lett elemezve. A törzsfákat megjelenítése és szerkesztése a 

MEGA6 program (Tamura és mtsai 2013) segítségével történt. 



39 
 

4.10. FISH 

 

A fluoreszcens in situ hibridizációs vizsgálatokhoz Populus alba, Salix 

rosmarinifolia, Fumana procumbens és Pinus nigra ektomikorrhizákat gyűjtöttünk a 

fülöpházi homokterületen.  

A fenti növényekről ektomikorrhiza nélküli gyökérdarabokat is gyűjtöttünk 

autofluoreszcencia vizsgálatokhoz. A növények autofluoreszcenciája problémát okoz a 

FISH-nél, ezért különböző ektomikorrhiza képző növények gyökérhomogenizátumainak 

excitációs/emissziós spektrumát vizsgálva meghatároztuk azt a jellemző 

hullámhossztartományt, ami a vizsgált növények többségénél eléggé gyenge ahhoz, 

hogy a fluorofórokból emittált fény detektálását ne zavarja. A gyökér-

autofluoreszcencia méréseket Kósa Annamária végezte. 

Az ektomikorrhiza gombahifák jelöléséhez a Bas_ITS4B_af488 (5′-[A488] 

CAGGAGACT TGTACACGGTCCAG-3′, PCR primer, Gardes and Bruns 1993.) 

bazídiumos gombákra specifikus primert használtuk. Olyan specifikus próbákat 

kerestünk, amelyek lehetővé teszik többféle gomba szimultán jelölését egy-egy növényi 

gyökérben. 

 

4.10.1. A minták elkészítése 

 

Az ektomikorrhizákat csapvízzel mosva megtisztítottuk a talajszemcséktől, 

desztillált vízzel öblítettük, majd a membránok permeabilizálásához és a lipidek 

eltávollításához CSK pufferbe (100 mM NaCl, 300 mM szacharóz, 3 mM MgCl2, 10 

mM PIPES, 1% Triton X100, 1 mM EGTA, deszt. vízben oldva, pH=6,8) helyeztük 

őket. Ezután 30 perc vákumban való infiltrálás, majd 60 perc inkubálás következett 

fixáló oldatban [(4% paraformaldehid foszfátpufferelt sóoldatban (PBS) (0.07 M, 

pH=7,2)], mindkét folyamat szobahőmérsékleten ment végbe. 

A fixált ektomikorrhizákat 3x10 percig mostuk PBS oldatban, majd utófixáltuk 

őket 70%-os etanolban és −20°C-on tároltuk felhasználásig, legfeljebb 4 hétig. Az 

ektomikorrhizákat 30 perc PBS oldatban való mosás után Peltier elemmel működő 

hűtőblokkra fagyasztottuk, majd Reichert-Jung szánkamikrotóm (Reichert, Ausztria) 

segítségével 90-120 �m vastagságú hossz-és keresztmetszeteket készítettünk belőlük. 

Egy órán át infiltráltuk a metszeteket a hibridizációs pufferben [20 ml oldat tartalmaz: 2 

ml 20× SSC (3 M NaCl, 0,3 M nátrium citrát, pH=7,0), 2 g dextrán szulfát (Sigma), 2 
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mg marha szérum albumin (Sigma), 8 ml desztillált víz és 50% dimetilformamid 

(Sigma)] szobahőmérsékleten. 

Problémákat okozhat a sejtfal aspecifikus jelölődése, ezért teszteltük, hogy a 

sejtfal enzimatikus úton való eltávolítása segíti-e a próbák bejutását vagy csökkentheti-e 

a mosási lépések időigényét. A sejtfal bontására használt oldatban (1 térfogatszázalék 

Trichoderma harzianum-ból izolált celluláz enzim (Sigma) 1 ml PBS-ben) 30 percig 

inkubáltuk a mintákat 20°C-on, majd 10 perces mosás következett a hibridizációs 

pufferben a hibridizációs lépéseket megelőzve. 

 

4.10.2. A hibridizációs paraméterek optimalizálása 

 

A hibridizációs paraméterek optimalizálásához endofiton gombák tiszta 

tenyészeteit használtuk (DSE1049 Cadophora sp., Knapp és mtsai 2012). A megfelelő 

specificitás érdekében két különböző próba keverékét alkalmaztuk, amelyek közül az 

egyik próba tökéletesen specifikus a targetre, másik pedig a targethez nem kötődő 

próba. A hibridizációs puffer 400 �l-ét kiegészítettük 1 �l RN-áz inhibitorral (RiboLock 

RNase Inhibitor 40 U/�l, Fermentas), 60 �l lazacspermából származó egyszálú DNS-sel 

(10 mg/1ml víz, Sigma) és a próbával. A próba törzsoldata 20 �g DNS próbát 

tartalmazott 5 �l TE pufferben (10 mM Tris–HCl, 1 mM EDTA, pH=7,5), ebből 5 �l-

nyi mennyiségeket adtunk 400 �l-nyi hibridizációs pufferhez, majd az így elkészült 

oldatot 0,2-ml-es PCR csövekbe osztottuk szét, majd ezekbe tettük a mintákat. 50%-os 

formamid koncentráció mellett 32 és 72°C között változtattuk a hibridizációs és a 

mosási hőmérsékleteket, 10°C -onként emelve azt. Olyan mosási hőmérséklet és idő 

kombinációkkal dolgoztunk, melyek estén a nem-target minta nem mutatta a jelet, a 

megfelelő target pedig erős jelet adott megfelelő kontraszttal. A hibridizációs pufferben 

az optimális formamid koncentráció 10 és 20% közöttinek bizonyult. A hibridizáció egy 

éjszaka alatt PCR gépben (Hybaid PCR Sprint) ment végbe a megfelelő 

hőmérsékleteken. 

Egy másik módszert is kipróbáltunk, amely során a hibridizációs pufferben a 

formamid koncentrációját változtattuk (Daims és mtsai 2005), ebben az esetben a 

hibridizáció 46 °C-on történt. 
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4.10.3. Poszthibridizációs lépések 

 

A hibridizációt követően a mosási lépéseket 1,5-ml-es Eppendorf csövekben 

végeztük, melyeket szárazblokkban (M.R.C. Ltd) inkubáltunk a megfelelő 

hőmérsékleten. A metszeteket háromszor mostuk előmelegített mosópufferrel, melynek 

összetétele megegyezik a hibridizációs pufferrel, de nem tartalmaz dextrán szulfátot, 

RNáz inhibitort, próba DNS-t és lazacspermából származó DNS-t. Ezt követően kétszer 

mostuk 2xSSC-ben az ektomikorrhizákból készült metszeteket, majd 4xSSC-ben 

tároltuk őket, ezután a fakulásgátló Fluoroshield-ben (Sigma) fedtük le őket. Az első 

mosópufferben való mosás időtartamát 3x10 perctől 3x120-percig terjedően 

változtattuk. 

 

4.10.4. Fluoreszcens mikroszkópia 

 

Epifluoreszcens (Nikon Eclipse 80i) és konfokális lézer szkenning 

mikroszkópot (CLSM, Zeiss LSM 410) használtunk az ektomikorrhizákból készült 

metszetek vizsgálatához. A CLS mikroszkóppal vastag metszetek esetén 3D-s képek 

készítése volt a célunk a konfokális rendszer segítségével. A metszeteket először 

Nomarski optikával és az Alexa Fluor 488-al jelölt próba excitációs és emissziós 

spektrumához megfelelő szűrőkkel felszerelt epifluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk. 

A háromdimenziós rekonstrukciókhoz 1,024X1,024 pixel méretű, 8 bit mélységű 

szürkeárnyalatos képek sorozata készült CLS mikroszkóppal. Ehhez 488 nm-es argon 

lézert, FT 510 dikroikus tükröt és HQ 525/50 zárószűrőt használtunk. A Z-tengely 

irányában az LSM szoftver által az adott objektív, immerziós olaj és lefedőszer 

figyelembevételével javasolt mélységi lépésekben készültek a felvételek. A projekciók 

további feldolgozása a Zeiss LSM szoftverével és Adobe Photoshop-pal történt, 

melynek során a képeket az adott próbák tényleges emissziós hullámhosszának 

megfelelően színeztük.  
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5. Eredmények 

 

5.1. Talaj- és ektomikorrhiza minták, diverzitásvizsgálat 

 

A munka során 177 talajfurat feldolgozása történt meg. Az átmeneti, ún. 

"FumPin+FPin" terület furataiból a naprózsa és a feketefenyő ektomikorrhizákat is 

kiválogattuk.  

Összesen 882 megfelelő minőségű szekvenciát kaptunk (Fumana: 316, Salix: 

271, Populus: 177, Pinus: 118). 

 

10. ábra. Fajtelítési („rarefaction”) görbék gazdanövényenként. Kék vonal = telítési 
görbe, lila vonal = 5%-os szignifikancia tartomány felső értéke, sárga vonal = 5%-os 
szignifikancia tartomány alsó értéke. 

 

A fajtelítési „rarefaction” görbék (10. ábra) növényenként közelítettek a 

telítéshez, tehát az egyes gazdanövényekre vonatkoztatva elegendő mintánk van ahhoz, 

hogy megfelelően magas arányban detektáljuk a területen megtalálható ektomikorrhiza 

gombafajokat. Viszont ha az egyes mintavételi foltokat külön-külön nézzük, egyes 

területeken ("Populus B" és "Salix B" folt) nem teljes a telítés (Függelék F1. és F2. 

ábra). 
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Az ITS szekvenciák a csoportosításnál 3%-os küszöbérték mellett összesen 101 

mOTU-ba rendeződtek. Ebből a Fumana ektomikorrhiza partnerek 35 mOTU-ban, a 

Salix ektomikorrhiza partnerei 54, Populus partnerek 50, a Pinus partnerek pedig 36 

mOTU-ban fordultak elő. 

 

11. ábra. A furatdarabszám ábrázolása a talált mOTU-k darabszámának függvényében.  
 

 

 
 
 

 

A 11. ábra azt mutatja, hogy hány furat (y tengely) tartalmazott az x tengelyen 

ábrázolt számú mOTU-t. 

Az öt legdiverzebb furatból 14-14, 11, illetve 10-10 mOTU-t kaptunk (11. 

ábra), ezeket a furatokat a a "Salix A" (legdiverzebb és 2. legdiverzebb), a "Populus A" 

mOTU darabszám 

fu
ra

t d
ar

ab
sz

ám
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(legdiverzebb és 3. legdiverzebb) és a "FumPin+FPin" (3. legdiverzebb) területekről 

vettük föl. Voltak olyan furatok (összesesen 18), amiben nem találtunk ektomikorrhizát 

a gyökérek elhelyezkedése és az ektomikorrhizák előfordulása miatt. A legyakoribbak 

az egy mOTU-t tartalmazó furatok voltak (41 db), valamint 38, illetve 29 olyan furat 

volt, amiből 2, illetve 3 mOTU-t kaptunk (11. ábra). Kevés mOTU-t tartalmazó furatok 

mind a négy vizsgált növény alól felvett furatok között előfordultak. 

A leggyakoribb mOTU 33 furatból került elő, ez a mOTU 14 (Cenococcum 

geophilum), a második leggyakoribb 27 furatból (mOTU 1, Hydnobolites sp.), a 

harmadik leggyakoribb pedig 25 furatból (mOTU 6, Hydnobolites sp.). Egy Geopora faj 

(mOTU 11) 18 furatból került elő, egy Pachyphloeus faj (mOTU 5) pedig 16 furatból. 

A ritkábban előforduló csoportok a következő számú furatokban fordultak elő: 9 olyan 

mOTU volt, ami 3 furatból, 24 olyan mOTU, ami két furatból és 26 mOTU, amit 

mindössze egy furatból kaptunk meg. 

A mothur programmal számított fajgazdagság értékek Fumana esetében 17, a 

Populus-nál 41, a Salix-nál 48, a Pinus-nál 27. Az egyes területekhez külön-külön 

tartozó tapasztalt fajgazdagság értékek a 2. táblázatban láthatóak. 

A mothur programmal számított, szekvenciaalapú (2. táblázat) és a Past3 

programmal számított furatalapú Shannon-index és Simpson-dominancia index értékek 

(3. táblázat) között vannak ugyan különbségek, de az egyes növények, illetve területek 

ektomikorrhiza képző gomba diverzitási értékeinek sorrendje egy kivételt leszámítva 

megegyező. A diverzitási értékek sorrendjében való egyetlen eltérés a "TF" és a 

"FumPin" területek Simpson-dominancia index értékeinél tapasztalhatóak. 

A gazdanövényeket tekintve a Shannon-diverzitás értékek esetén a 

rozmaringlevelű fűznél tapasztalható az ektomikorrhiza partnerek legnagyobb 

diverzitása, következő a sorban a fehér nyár ektomikorrhiza partnereire kapott diverzitás 

érték, ezt követi a feketefenyő, és a naprózsa ektomikorrhiza partnerközössége a 

legkevésbé diverz (2., 3. táblázat). 

Az egyes területeket nézve a "Populus A", a "Salix A" és a "Pin" terület 

Shannon-diverzitás értékei a legnagyobbak és egymáshoz hasonlóak, ezt követi a "Salix 

B", "Populus B", "FPin" területeké, míg a naprózsa területek a legkevésbé diverzek, 

azon belül is a "Fum2" terület a legszegényebb az ektomikorrhiza gombaközösségét 

tekintve (2., 3. táblázat). 
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2. táblázat. Gazdanövényenkénti és területenkénti α-diverzitás értékek a mOTU-k 
alapján a mothur programmal számítva.  
 

Gazdanövények/ 

Területek 

Shannon- 

index 

Simpson-

dominancia 

index 

Chao 1-

diverzitás 

mOTU-k alapján 

számított 

fajgazdagság 

Fumana 1,847 ± 0,12 0,223 ± 0,029 19 17 

TF terület 1,309 ± 0,158 0,336 ± 0,075 6 6 

Fum2 terület 0,623 ± 0,241 0,739 ± 0,117 6 6 

FumPin terület 1,592 ± 0,184 0,273 ± 0,049 14 11 

Populus 3,106 ± 0,332 0,064 ± 0,015 47,5 41 

Populus A terület 2,99 ± 0,167 0,064 ± 0,016 36,09 32 

Populus B terület 2,536 ± 0,267 0,078 ± 0,036 26 17 

Salix 3,399 ± 0,117 0,046 ± 0,01 55,33 48 

Salix A terület 3,134 ± 0,143 0,064 ± 0,018 42,14 37 

Salix B terület 2,69 ± 0,223 0,085 ± 0,036 31 22 

Pinus 2,87 ± 0,173 0,072 ± 0,022 32,6 27 

Pin terület 2,83 ± 0,179 0,062 ± 0,019 30 23 

FPin terület 1,843 ± 0,269 0,176 ± 0,066 10,5 9 

 

3. táblázat. Az egyes furatokat mintavételi egységnek tekintve a Past3 programmal 
számított α- és β-diverzitás értékek. A konfidenciaintervallum alsó és felső értékei 
zárójelben vannak feltüntetve. 
 

Minták Shannon-index Simpson-dominancia index 

 Whittaker-féle 

ß-diverzitás 

Fumana (3,016)-3,087-(3,285) (0,07233)-0,09253-(0,1098) 1,2048 

TF terület (1,876)-2,072-(2,209) (0,07226)-0,09142-(0,1054)   

Fum2 terület (1,526)-1,796-(2,041) (0,2082)-0,2829-(0,3634)   

FumPin terület (2,645)-2,943-(3,135) (0,08414)-0,1284-(0,1759)   

Populus (3,79)-3,983-(4,089) (0,02512)-0,03559-(0,05104) 0,78947 

Populus A terület (3,573)-3,781-(3,907) (0,02844)-0,04055-(0,05969)   

Populus B terület (2,682)-3,133-(3,134) (0,04938)-0,05294-(0,09578)   

Salix (3,794)-3,956-(4,034) (0,02708)-0,03408-(0,0459) 0,7451 

Salix A terület (3,526)-3,724-(3,818) (0,03462)-0,04715-(0,06805)   

Salix B terület (2,892)-3,185-(3,238) 0,04745)-0,0544-(0,07832)   

Pinus (3,75)-3,976-(3,974) (0,02185)-0,02336-(0,03108) 0,73333 

Pin terület (3,476)-3,772-(3,757) (0,02663)-0,02991-(0,04109)   

Fpin terület (2,69)-3,03-(3,044) (0,05186)-0,05332-(0,08692)   

 

A kapott Simpson-dominancia index értékek a Shannon-diverzitási adatokhoz 

hasonló sorrendet mutatnak, a fentebb említett "TF" és a "FumPin" területekhez tartozó 

értékek kivételével (2., 3. táblázat).  
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A Chao 1 értékek (2. táblázat) növényenként a Shannon-diverzitási adatokhoz 

szintén hasonló sorrendet mutatnak, területenként nézve az adatokat, a "Salix B" és a 

"Pin" területekhez tartozó értékek sorrendjében van különbség. 

A naprózsa három területét összehasonlítva 1,2 körüli, a másik három növény 

két-két területét egymással összehasonlítva pedig 0,7-0,8 körüli β-diverzitás értékeket 

kaptunk (3. táblázat). Mind a négy növény összes mintázott területének ektomikorrhiza 

gombaközösségét összehasonlítva 4,6 körüli a β-diverzitás. 

 

5.2 A vizsgált növények ektomikorrhiza gombapartnerei 

 
 

Magasnak adódott a csak egy gazdanövényen előforduló ektomikorrhiza 

partnerek száma, míg a mOTU csoportosítás szerint összesen négy olyan partner volt, 

amelyik mindegyik gazdanövényen megtalálható (12. ábra). 

 
12. ábra. A vizsgált növények közös gombapartnereinek és a csak egy-egy növényhez 
tartozó ektomikorrhiza partnerek mOTU-jainak mennyisége Venn-diagramban 
ábrázolva. 
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5.2.1. A fehér nyár és a rozmaringlevelű fűz közös ektomikorrhiza partnerei 

 

A fehér nyár és a rozmaringlevelű fűz ektomikorrhiza partnereinek szekvenciái 

szerint 24 olyan mOTU volt, amihez a hozzárendelhető gombák mindkét növényen 

előfordultak, ebből 14 olyan, ami csak ennek a két növénynek a partnereihez tartozó 

mOTU. Utóbbiak az Inocybe psammophila (mOTU 8), a Cenococcum geophilum 

(mOTU 14), a Geopora arenicola (mOTU 87), a Cortinarius decipiens (mOTU 17, 53), 

az Inocybe aeruginascens (mOTU 26), két, csak nemzetségszinten azonosított Inocybe 

(mOTU 18, 52), a Tomentella atramentaria (mOTU 60), két másik Tomentella faj 

(mOTU 51 és 89), egy Sebacinaceae faj (mOTU 22) és egy Pezizaceae faj (mOTU 49) 

mOTU-jai voltak.  

 

Kevés azoknak az ektomikorrhiza gombapartnereknek a száma, melyek csak a 

fehér nyáron és feketefenyőn, valamint csak a fehér nyáron és naprózsán fordulnak elő 

(12. ábra). 

  

5.2.2. A naprózsa és a feketefenyő csak ezen a két növényen előforduló közös ekto-

mikorrhiza partnerei (13., 14. ábra, Függelék F4. táblázat) 

 

Az összes Fumana és Pinus mintavételi területen előfordult a mOTU 1-hez 

(Pezizales rend) és mOTU 11-hez tartozó gomba (Geopora sp.). 

A "TF" területen és az átmeneti "FumPin+FPin" területen találtunk meg egy 

Hydnobolites fajt (mOTU 2). 

Csak a "FumPin" és "Pin" területekről került elő egy Pachyphloeus faj (mOTU 

65). A naprózsa foltok közül csak a "Fum2", a fenyő területek közül csak a "Pin" 

területen volt megtalálható a 73-as mOTU-hoz tartozó gomba (Pezizaceae sp.), illetve a 

"TF" és "Pin" területek közös gombapartnere a 79-es mOTU-hoz rendelhető, szintén a 

Pezizaceae családba tartozó faj (F1 táblázat). Ezek a gombák az átmeneti területen nem 

voltak megtalálhatóak.  

Habár a "FumPin+FPin" területen az ott előforduló naprózsának és fenyőnek 

11 közös ektomikorrhiza partnere van, nem találtunk ezek között olyan gombapartnert, 

amely csak erre az átmeneti területre jellemző. 
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13. ábra. A csak naprózsán és/vagy feketefenyőn előforduló ektomikorrhiza partnerek 
mOTU-jainak mennyisége mintavételi területenként Venn-diagramban ábrázolva. A 
naprózsa esetében a "TF" és a "Fum2" területek nagymértékű hasonlóságuk miatt 
összevontan vannak ábrázolva. 

 
 

 

14. ábra. A csak naprózsán és/vagy feketefenyőn előforduló ektomikorrhiza partnerek 
mOTU-jainak mennyisége mintavételi területenként Venn-diagramban ábrázolva. Az 
átmeneti terület ("FumPin+FPin") a könnyebb átláthatóság érdekében összevontan van 
ábrázolva. 
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5.2.3. A naprózsa és a rozmaringlevelű fűz csak ezen a két növényen előforduló 

közös ektomikorrhiza partnerei 

 

A kizárólag naprózsán és rozmarinlevelű fűzön előforduló közös 

ektomikorrhiza gombapartnerek száma 7 (12. ábra), ezek a következők voltak: 3 

Geopora faj (mOTU 32, 63, 66), egy Hydnobolites faj (mOTU 80), valamint egy-egy a 

Pezizaceae családba (mOTU 78) és az Ascomycota törzsbe (mOTU 3) tartozó faj (F1 

táblázat). 

 

5.2.4. A feketefenyő és a rozmaringlevelű fűz csak ezen a két növényen előforduló 

közös ektomikorrhiza partnerei 

 

Összesen öt olyan ektomikorrhiza gombapartner volt (12. ábra), amely a 

feketefenyőn és a rozmaringlevelű fűzön közös, de más vizsgált növényen nem fordult 

elő, ezek egy Cortinarius faj (mOTU 56), egy Hydnobolites faj (mOTU 74), egy 

Tomentella faj (mOTU 88), egy Geopora faj (mOTU 76) és egy Ascomycota faj 

(mOTU 10) voltak (F1 táblázat). 

 

 

5.2.3. A vizsgált növények domináns ektomikorrhiza partnerei 

 

A naprózsa leggyakrabban előforduló ektomikorrrhiza partnerei Fülöpházán a 

Hydnobolites (129 ektomikorrhiza), Geopora (75 ektomikorrhiza) és Inocybe (22 

ektomikorrhiza) nemzetségek fajai, a feketefenyő esetében ezek a Hydnobolites (18 

leszekvenált minta reprezentálja a nemzetséget), Inocybe (16 szekvenált minta), Suillus 

(15 szekvenált minta) és Pachyphloeus (15 szekvenált minta) nemzetségek fajai voltak. 

A rozmaringlevelű fűz leggyakrabban előforduló ektomikorrrhiza partnerei 

Inocybe (85 szekvenált minta), Geopora (39 szekvenált minta), Tomentella (37 

szekvenált minta), és Cortinarius (33 szekvenált minta) fajok voltak, a fehér nyár 

esetében pedig Inocybe (64 szekvenált minta), Tomentella (30 szekvenált minta) 

nemzetségek fajai és a Cenococcum geophilum (27 szekvenált minta) voltak. 
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5.2.4. Generalista ektomikorrhiza partnerek 

 

A gombapartnerek generalista kategóriába sorolása több szinten is 

értelmezhető. Vannak olyan gombák, amelyek a terület összes ektomikorrhiza képző 

őshonos növényének a partnerei. Abszolút generalistáknak viszont azokat a gombákat 

tekintjük, amelyek az összes őshonos növény gyökerén és a tájidegen fenyők gyökerein 

is megtalálhatóak. 

Azt, ha egy gombapartner generalista, egyértelműen megállapíthatjuk (hiszen, 

ha megtaláltuk adott helyen, akkor biztos, hogy ott van), viszont a specialista státusz 

nem bizonyítható 100%-osan még akkor sem, ha a vizsgált területen a fajtelítési 

„rarefaction” görbék elérik a telítést (ha nem találtuk meg adott területen, nem biztos, 

hogy nincs ott az adott gombapartner, esetleg nagyon ritkán fordul elő). 

Abszolút generalistaként mind a négy vizsgált növény gyökerein megtaláltunk 

két Pachyphloeus fajt (mOTU 5 és 39), egy Inocybe fajt (mOTU 23) és a Geopora 

arenicola-t (mOTU 13).  

A mOTU-kat nézve négy olyan partner volt, ami fűzön, nyáron és fenyőn is 

előfordult ektomikorrhiza partnerként, de a naprózsán nem találtuk, ezek a Hebeloma 

mesophaeum (mOTU 16), az Inocybe phaeoleuca (mOTU 19), egy Tomentella faj 

(mOTU 46) és egy Tuber faj (mOTU 44) voltak.  

Négy olyan ektomikorrhiza gomba volt mOTU-szinten, ami a rozmaringlevelű 

fűz kivételével a másik három növény partnere volt, ezek egy Hydnobolites faj (mOTU 

6), egy Inocybe faj (mOTU 21), egy Geopora faj (mOTU 37) és egy Pezizales rendbe 

tartozó faj (mOTU 75). Szintén négy közös mOTU tartozott a naprózsához, a fűzhöz és 

a feketefenyőhöz (Geopora arenicola, Hebeloma sp., Pachyphloeus sp., Inocybe sp., 

mOTU-k: 27, 33, 36 és 97, Függelék F1 táblázat).  

Egy olyan gombapartner volt, amely mindhárom őshonos növénnyel képzett 

ektomikorrhizát, a feketefenyővel viszont nem (Mallocybe sp., mOTU 25). A csak két 

őshonos növényhez tartozó gombapartnerek száma 24 (mOTU), ezek többségében 

Geopora, Inocybe, Tomentella és Pezizales fajok voltak, de volt még köztük 

Hydnobolites, Cortinarius, Sebacina, Thelephoraceae faj és a Cenococcum geophilum 

is.  
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5.2.5. Specialista ektomikorrhiza partnerek 

 

A specialista ektomikorrhiza partnerek kizárólag egy növényfaj, vagy tágabban 

értelmezve egy fajcsoport vagy növénynemzetség egyedeivel képeznek mikorrhizát. A 

vizsgálat során csak egy alkalommal előforduló gombákat nem tekintettük 

specialistának.  

Csak a feketefenyővel képeztek ektomikorrhizát a területen tájidegen 

Rhizopogon (mOTU 34) és Suillus (mOTU 28, 31) fajok. A csak a feketefenyőn 

előforduló ektomikorrhiza gombákhoz tartozó mOTU-k száma összesen 8, de ezek 

közül 3 mOTU-nak megfelelő ektomikorrhiza gombát csak egyszer találtunk meg, ezért 

ezeket nem tekintjük specialistának. A többször előforduló, csak fenyővel 

ektomikorrhizát képző gombák még egy Agaricomycetes (mOTU 29) és egy Agaricales 

faj (mOTU 72), amelyeket nem sikerült még nemzetség szinten sem azonosítani (4. 

táblázat). 

A csak a fehér nyáron előforduló ektomikorrhiza partnerek a Cadophora, 

Cortinarius, Entoloma, Geopora, Inocybe, Lactarius, Pseudotomentella, Sebacina, 

Tomentella és Tricholoma nemzetségekbe tartoznak, melyek közül a specialista 

partnerek Lactarius (mOTU 7), Inocybe (mOTU 41, 50, 55, 94, 98, 99), Sebacina 

(mOTU 42) és Tomentella (mOTU 43, 45, 47) fajok voltak (4. táblázat). 

A rozmaringlevelű fűz specialistái a Geopora (mOTU 24), Inocybe (mOTU 77, 

85 és 91), Tomentella (mOTU 84) nemzetségekbe, illetve az Ascomycota (mOTU 15 és 

96) törzsbe tartoznak (4. táblázat). 

A csak Salix ektomikorrhizákból származó szingleton mOTU-k között 

találhatóak még Cadophora, Cortinarius, Geopora, Hygrocybe, Sebacina, Tomentella 

és Ascomycota szekvenciák is. 

A naprózsának összesen két specialista ektomikorrhiza partnere (4. táblázat) a 

a Hydnobolites (mOTU 4) és a Pezizaceae (mOTU 38) csoportokba tartozik. Csak 

naprózsáról előkerült ektomikorrhiza partnerek még a Peziza és Tuber nemzetségekből 

is voltak (4. táblázat). 
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4. táblázat. A vizsgált növények specialista ektomikorrhizáihoz tartozó mOTU-k listája 

Növény 
pont-
szám 

átfedés 
(%) 

hason-
lóság 
(%) 

génbanki 
szám név SH UNITE-SH név OTU 

         

Pinus  1116 100 100 DQ440568.1 Suillus luteus SH176742.07FU 
Suillus 
pseudobrevipes 28 

Pinus  911 100 99 AB634277.1 Fungal sp. SH206583.07FU Agaricomycetes sp. 29 

Pinus  1046 93 100 KF482481.1 
Suillus 

granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 31 

Pinus  1123 99 99 AJ810056.1 
Rhizopogon 

roseolus SH221090.07FU Rhizopogon roseolus 34 

Pinus  1098 97 98 AM882931.2 
Inocybe 

subporospora SH032980.07FU Agaricales sp. 72 

Populus 1038 90 98 FJ904134.1 
Inocybe 
arenicola SH222044.07FU Inocybe arenicola 41 

Populus 874 91 97 AY296254.1 
Sebacinaceae 

sp. SH027628.07FU Sebacina sp. 42 

Populus 891 92 95 EF644116.1 
Tomentella 

sp. SH184400.07FU Tomentella sp. 43 

Populus 885 92 94 EF644116.1 
Tomentella 

sp. SH184400.07FU Tomentella sp. 45 

Populus 915 100 93 AJ534912.1 
Tomentella 

sp. SH189576.07FU 
Tomentella 
lilacinogrisea 47 

Populus 1092 98 99 KJ399959.1 
Inocybe 

splendens     50 

Populus 1205 97 100 DQ658882.1 
Lactarius 
evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 7 

Populus 1046 100 100 JX983593.1 
Inocybe 

hygrophana SH480548.07FU Inocybe hygrophana 55 

Populus 863 99 92 AJ889954.1 
Inocybe 
godeyi SH176623.07FU Inocybe godeyi 94 

Populus 756 100 99 JF908262.1 
Inocybe 
dunensis SH202435.07FU Inocybe dunensis 98 

Populus 761 100 99 AM882912.1 
Inocybe cf. 
nitidiuscula SH179835.07FU Agaricales sp. 99 

Salix  891 100 94 FM206453.1 
Geopora 
arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 24 

Salix  540 96 96 JX910080.1 
Lecythophora 

sp. SH200070.07FU Ascomycota sp. 15 

Salix  950 99 95 KR019826.1 
Tomentella 

coerulea     84 

Salix  1205 100 100 HM209796.1 
Inocybe 

umbrinella SH221721.07FU Inocybe umbrinella 85 

Salix  472 99 85 JX910080.1 
Lecythophora 

sp. SH200070.07FU Ascomycota sp. 96 

Salix  1057 98 96 GU980623.1 
Inocybe 

leucoloma  SH209539.07FU Inocybe leucoloma  91 

Salix 278 278 95 LC013757.1 Inocybe sp.   77 

Fumana 252 26 96 JN102460.1 
Hydnobolites 

sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  4 

Fumana 270 27 96 KM576473.1 
Pezizaceae 

sp.     38 
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5.2.6. Diverz ektomikorrhiza képző gombacsoportok a területen 

 

Magas volt a tömlősgombák aránya az ektomikorrhiza gombapartnerek közt. 

Összesen 482 aszkuszos gombából származó ITS szekvenciát kaptunk, melyek 48 

mOTU-ba csoportosultak, ez 54,65%-át teszi ki az összes szekvenciának és 47,52%-át 

az összes mOTU-nak. A talált tömlősgomba képezte ektomikorrhizák között a földalatti 

(Hydnobolites, Pachyphloeus, Tuber spp.: 14 mOTU, 203 szekvenált minta) illetve 

részlegesen földalatti termőtestet képző fajok (Geopora spp.: 14 mOTU, 127 

szekvencia) aránya is magas volt, valamint egy bazídiumos, részlegesen földalatti 

termőtestet képző gombapartnert (Rhizopogon sp.: 1 mOTU) is találtunk. A földalatti 

vagy részlegesen földalatti termőtesttel rendelkező gombák ektomikorrhizáiból 

származó szekvenciák együttesen az összes szekvencia 37,87%-át és az összes mOTU 

28,71 %-át teszik ki).  

A tömlős Hydnobolites minták esetén a 3%-os határértéken alapuló 

szekvencia-csoportosítással kapott mOTU-k száma 8 db, a UNITE Database „Species 

Hypothesis” (SH, Kõljalg és mtsai 2013) szerint azonban ezek csak 2 vagy 3 fajba 

csoportosulnak (F1 táblázat).  

Tuber fajok mind a négy vizsgált növénnyel képzett ektomikorrhizáit is 

megtaláltuk. Legalább két Tuber fajról van szó, amelyek közül az egyiket csak 

nemzetség szinten sikerült azonosítani, a másik faj a T. gennadii-nak bizonyult (19. 

ábra). Sokféle Inocybe (19 mOTU, 19+/4 faj termőtest/, 16. ábra) Tomentella (13 

mOTU, 8 faj, 15. ábra) és Cortinarius (6 mOTU, 6+/1 faj termőtest/, 17. ábra) 

ektomikorrhizát találtunk a területen, köztük olyan gombafajokét is, amelyeknek a 

termőtestjét eddig itt még nem találták meg (pl. I. semifulva, I. subporospora, 

Tomentella spp.). A kapott Geopora ITS szekvenciák mOTU szinten nagy diverzitást 

mutatnak (14 mOTU), de ezek a mOTU-k csupán öt fajhoz csoportosulnak (18. ábra), 

tehát nagyfokú (3%-nál nagyobb) az ITS szakasz genetikai variabilitása a fajokon belül.  

A Tomentella ITS szekvenciák felhasználásával készült filogenetikai fán (15. 

ábra) látható, hogy a fülöpházi homokpusztagyep Tomentella-közössége nagyban eltér 

az elemzésbe szintén bevett "Bükk-Őserdőben" lévő, őrségi, és más alföldi területek 

(Püspökladány, Tompa, Kelebia) Tomentella-közösségétől (Jakucs és mtsai 2005a, b, 

2015). Összesen 3 közös Tomentella fajt (T. ferruginea, T. fuscocinerea, T. 

atramentaria) találtunk a korábban Magyarországról leírt ektomikorrhizák 

gombapartnereinek az általunk Fülöpházán talált gombapartnerekkel való összevetése 
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során, ezek mindegyike a fehér nyár partnere volt (15. ábra). A korábbi munkában a 

fehér nyár partnereként leírt Tomentella fajok közül viszont hatot nem találtunk meg 

Fülöpházán (15. ábra) (T. ellisii, T. pilosa, T. stuposa, T. galzinii, T. subtestacea, 

Tomentella sp.). A bükkről és tölgyről leírt Tomentella ektomikorrhiza partnereket egy 

esetben sem találtuk meg a vizsgált fülöpházi növényeken (15. ábra).
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15. ábra 
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15. ábra. A Tomentella nemzetségbe tartozó ektomikorrhiza (ECM) gombapartnerek 
ITS szekvenciái alapján maximum likelihood módszerrel készített filogenetikai fa. 
Az elemzés során a gazdanövényenkénti és területenkénti reprezentáns ITS 
szekvenciákat vetettük össze korábbi magyarországi gyűjtésekből származó és 
GenBank-ból származó ITS szekvenciákkal. Külcsoport: Hydnellum ferrugineum - 
Hydnellum caeruleum. A bootstrap támogatottság mértékét 1000 ismétlésből 
számítottuk, a 70% alatti bootstrap értékek nincsenek feltüntetve. A fajnév a 
termőtestekből származó szekvenciák esetében van kiírva. Ektomikorrhizából származó 
szekvencia esetén a gazdanövény neve és származási országa a génbanki adatok és az 
eredeti pubklikációk alapján van feltüntetve. Saját gyűjtésű minták (zárójelben a 
laboratóriumban használt mintanevek): kék: rozmaringlevelű fűz ECM partner 
szekvencia, zöld: fehér nyár ECM partner szekvencia, piros: feketefenyő ECM partner 
szekvencia, lila: korábbi magyarországi ektomikorrhiza gyűjtésekből származó 
szekvencia (Agerer 1996, Jakucs és mtsai 1997, 2005a, 2008, 2015). A mérce 0,1 
várható változást jelöl pozíciónként és áganként. 
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16. ábra. (58. oldal) Az Inocybe nemzetségbe tartozó ektomikorrhiza (ECM) 
gombapartnerek ITS szekvenciái alapján maximum likelihood módszerrel készített 
filogenetikai fa. 
Az elemzés során a gazdanövényenkénti és területenkénti reprezentáns ITS 
szekvenciákat vetettük össze saját gyűjtésű termőtestekből származó és GenBank-ból 
származó szekvenciákkal. Külcsoport: Conocybe spp. A bootstrap támogatottság 
mértékét 1000 ismétlésből számítottuk, a 70% alatti bootstrap értékek nincsenek 
feltüntetve. A fajnév a termőtestekből származó szekvenciák esetében van kiírva. 
Ektomikorrhizából származó szekvencia esetén a gazdanövény neve és származási 
országa a génbanki adatok és az eredeti pubklikációk alapján van feltüntetve. Saját 
gyűjtésű minták (zárójelben a laboratóriumban használt mintanevek): narancssárga: 
naprózsa ECM partner szekvencia, kék: rozmaringlevelű fűz ECM partner szekvencia, 
zöld: fehér nyár ECM partner szekvencia, piros: feketefenyő ECM partner szekvencia, 
barna: saját gyűjtésű, vagy Nagy G. László által gyűjtött termőtestből származó 
szekvencia. A mérce 0,1 várható változást jelöl pozíciónként és áganként. 
 
17. ábra. (59. oldal) A Cortinarius nemzetségbe tartozó ektomikorrhiza (ECM) 
gombapartnerek ITS szekvenciái alapján maximum likelihood módszerrel készített 
filogenetikai fa. 
Az elemzés során a gazdanövényenkénti és területenkénti reprezentáns ITS 
szekvenciákat vetettük össze saját gyűjtésű termőtestekből származó és GenBank-ból 
származó szekvenciákkal. Külcsoport: Cortinarius paracephalixus. A bootstrap 
támogatottság mértékét 1000 ismétlésből számítottuk, a 70% alatti bootstrap értékek 
nincsenek feltüntetve. A fajnév a termőtestekből származó szekvenciák esetében van 
kiírva. Ektomikorrhizából származó szekvencia esetén a gazdanövény neve és 
származási országa a génbanki adatok és az eredeti pubklikációk alapján van 
feltüntetve. Saját gyűjtésű minták (zárójelben a laboratóriumban használt mintanevek): 
kék: rozmaringlevelű fűz ECM partner szekvencia, zöld: fehér nyár ECM partner 
szekvencia, piros: feketefenyő ECM partner szekvencia, barna: saját gyűjtésű, vagy 
Nagy G. László által gyűjtött termőtestből származó szekvencia. A mérce 0,1 várható 
változást jelöl pozíciónként és áganként.  
 
18. ábra. (60. oldal) A Geopora nemzetségbe tartozó ektomikorrhiza (ECM) 
gombapartnerek ITS szekvenciái alapján maximum likelihood módszerrel készített 
filogenetikai fa. 
Az elemzés során a gazdanövényenkénti és területenkénti reprezentáns ITS 
szekvenciákat vetettük össze saját gyűjtésű termőtestekből származó és GenBank-ból 
származó szekvenciákkal. Külcsoport: Hydnocystis piligera - Tarzetta catinus. A 
bootstrap támogatottság mértékét 1000 ismétlésből számítottuk, a 70% alatti bootstrap 
értékek nincsenek feltüntetve. A fajnév a termőtestekből származó szekvenciák esetében 
van kiírva. Ektomikorrhizából származó szekvencia esetén a gazdanövény neve és 
származási országa a génbanki adatok és az eredeti pubklikációk alapján van 
feltüntetve. Saját gyűjtésű Saját gyűjtésű minták (zárójelben a laboratóriumban használt 
mintanevek):  narancssárga: naprózsa ECM partner szekvencia, kék: rozmaringlevelű 
fűz ECM partner szekvencia, zöld: fehér nyár ECM partner szekvencia, piros: 
feketefenyő ECM partner szekvencia, barna: saját gyűjtésű, vagy Nagy G. László által 
gyűjtött termőtestből származó szekvencia. A mérce 0,1 várható változást jelöl 
pozíciónként és áganként. 
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16. ábra
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17. ábra
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18. ábra
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19. ábra. A Tuber nemzetségbe tartozó ektomikorrhiza gombapartnerek ITS 
szekvenciái alapján maximum likelihood módszerrel készített filogenetikai fa. 
Az elemzés során a gazdanövényenkénti és területenkénti reprezentáns ITS 
szekvenciákat vetettük össze GenBank-ból származó szekvenciákkal. Külcsoport: 
Choiromyces alveolatus - Choiromyces meandriformis. A bootstrap támogatottság 
mértékét 1000 ismétlésből számítottuk, a 70% alatti bootstrap értékek nincsenek 
feltüntetve. A fajnév a termőtestekből származó szekvenciák esetében van kiírva. Saját 
gyűjtésű minták (zárójelben a laboratóriumban használt mintanevek): narancssárga: 
naprózsa ECM partner szekvencia, kék: rozmaringlevelű fűz ECM partner szekvencia, 
zöld: fehér nyár ECM partner szekvencia, piros: feketefenyő ECM partner szekvencia. 
A mérce 0,1 várható változást jelöl pozíciónként és áganként. 
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5.2.7. Cadophora-specifikus tesztek 

 

A naprózsa esetében 601 mintából 100 kevert, gélképen több amplikont mutató 

minta volt, a rozmaringlevelű fűznél 563 mintából 288, a fehér nyár esetében 340 

mintából 89, a feketefenyőnél pedig 187 mintából 35 volt a kevertek száma. Összesen 

tehát 512 kevert minta volt. 

A Cadophora endofiton gomba kimutatására irányuló specifikus PCR teszt 

alapján az 512 kevert mintából összesen 104 pozitív (20,31%) eredményt kaptunk. Az 

egyes növénypartnereket külön-külön vizsgálva azonban jelentős különbségek 

figyelhetőek meg a Cadophora kolonizáció mértékében (5. táblázat). A feketefenyő 

esetében 35 vizsgált kevert mintából 6 adott Cadophora-ra nézve pozitív eredményt 

(17,14%-os kolonizáltság, az összes mintára vonatkoztatva 3,2%), a naprózsánál 100 

mintából 11 (11%-os kolonizáltság, az összes mintára vonatkoztatva 1,83%), a fehér 

nyárnál 89 mintából 4 (4,5%-os kolonizáltság, az összes mintára vonatkoztatva 1,17%), 

a rozmaringlevelű fűznél pedig 288 vizsgált mintából 83 db adott pozitív jelet (28,82%-

os kolonizáltság, az összes mintára vonatkoztatva 14,74%). 

A rozmaringlevelű fűz esetében mind a kevert minták száma, mind a 

Cadophora-kolonizáció mértéke jóval magasabb volt, mint a többi vizsgált növénynél. 

A legalacsonyabb Cadophora-kolonizáció a fehér nyár ektomikorrhizáinál volt 

megfigyelhető. 

 

5. táblázat. Az ektomikorrhizákból származó kevert gomba DNS minták Cadophora-
specifikus PCR tesztjének eredménye 
 
               Növénypartnerek  

Minták       
Pinus Fumana Populus Salix 

Összes vizsgált kevert 

minta/összes minta 
35/187 100/601 89/340 288/563 

száma 6 11 4 83 Cadophora

-pozitív 

minták 

aránya az összes 

mintára nézve  
3,2% 1,83% 1,17% 14,74% 
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5.3. A mintavételi területek gombaközösségének összevetése és 

talajparaméterek általi befolyásoltsága 

 

Az NMDS ordináció szerint (20. ábra) azoknak a mintavételi foltoknak a 

leghasonlóbb egymáshoz a gombaközössége, ahol a Fumana procumbens egyedüli 

ektomikorrhiza képző növényként fordul elő ("TF" és "Fum2" területek). A 

"FumPin+FPin" terület (a 20. ábrán gazdanövények szerint külön pontokként ábrázolva) 

gombaközössége hasonlít a "Pin" terület közösségére és a "tiszta Fumana-s" 

területekére is, azok között átmenetet képez, hiszen a "FumPin+FPin" átmeneti terület, 

ahol mindkét faj, a naprózsa és a feketefenyő is jelen vannak. A Salix és a Populus 

területek ektomikorrhiza gombaközössége a naprózsa területekéhez képest eléggé 

különböző, egymáshoz viszont jobban hasonlít. Mindhárom őshonos növény 

ektomikorrhiza partnerközössége közötti átmeneti jellegűnek tűnik az az ektomikorrhiza 

partnerközösség, amire a tájidegen feketefenyő térhódításával szert tett. 

 
20. ábra. A Fülöpházi homokpusztagyepben az egyes mintavételi foltok 
ektomikorrhiza-képző gombaközössége NMDS ordináció szerint. Naprózsa területek: 
"TF", "Fum"="Fum2", "FumPin". Fehér nyár területek: "Apop"="Populus A" terület, 
"Bpop"="Populus B" terület. Rozmaringlevelű fűz területek: "Asal"="Salix A" terület, 
"Bsal"="Salix B" terület. Feketefenyő területek: "Pin", "FPin". Az egyes pontok közötti 
távolság arányos az egyes területek ektomikorrhiza gombaközössége közti különbség 
mértékével. 
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21. ábra. A Fülöpházi homokpusztagyepben az egyes mintavételi foltok 
ektomikorrhiza-képző gombaközösségének hasonlósága és a talaj egyes paramétereitől 
való függése kanonikus korreszpondencia analízis (CCA) szerint. Naprózsa területek: 
"TF", "Fum"="Fum2", "FumPin". Fehér nyár területek: "Apop"="Populus A" terület, 
"Bpop"="Populus B" terület. Rozmaringlevelű fűz területek: "Asal"="Salix A" terület, 
"Bsal"="Salix B" terület. Feketefenyő területek: "Pin", "FPin". Talajparaméterek: 
"AL- K2O" = a talaj K2O-tartalma. "AL-P2O5" = a talaj P2O5-tartalma. "NH4-NH" = a 
talaj NH4-N -tartalma. "NO3N" = a talaj NO3-N -tartalma. "CaCO3" = a talaj CaCO3-
tartalma. "pH-H2O" = desztillált vízben mért pH. 

 

A CCA analízissel készült ábrán (21. ábra) látható, hogy az ektomikorrhiza 

közösségre a talajparaméterek közül leginkább a pH van hatással. A talaj CaCO3, K2O 

és NO3-N tartalmának főleg a Salix és Populus területek ektomikorrhiza közösségére 

van hatása. 
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 5.4. Susulyka (Inocybe) és pókhálósgomba (Cortinarius) ektomikorrhizák 

vizsgálata 

 

Jelen munkában nyolc Inocybe ektomikorrhiza [I. phaeoleuca (Mt. 1.), I. 

splendens (Mt. 2.), I. subporospora (Mt. 3.), I. semifulva (Mt. 4.), I. psammophila (Mt. 

5.), I. sp. (Mt. 6.), Inocybe sp. (Mt. 7.), Inocybe sp. (Mt. 8.)] részletes jellemzését 

készítettük el (Seress és mtsai 2015). Három morfotípust (Mt. 6., Mt. 7. és Mt. 8.) csak 

nemzetségszinten sikerült azonosítani (30. ábra). 

A saját tervezésű Salix, illetve Populus-specifikus primerek segítségével kérdéses 

esetekben egyértelműen azonosítható volt az ektomikorrhizák növénypartnere. 

Az egyik morfotípusnak (I. subporospora) a mintavételi területen tájidegen 

feketefenyővel képzett ektomikorrhizáját jellemeztük, a többi susulyka faj a területen 

őshonos fehér nyárral és rozmaringlevelű fűzzel képzett ektomikorrhizát. 

 

 

5.4.1. A susulyka ektomikorrhizák morfológiai-anatómiai jellemzése 
 
 
5.4.1.1. Inocybe phaeoleuca + Populus alba (Mt. 1.) (22. ábra) 

Morfológia (22. a ábra) 

A 2-2,5 mm hosszú, szabálytalanul fésűs elágazású ektomikorrhiza 

rendszerben 2-3 elágazás található centiméterenként. A tengely 0,2-0,3 mm átmérőjű, az 

el nem ágazó végek hossza 0,8-1,5 mm, átmérője 0,2-0,3 mm. A köpenyfelszín enyhén 

vattás, jól elkülönül, a köpeny kismértékben átlátszó. A mikorrhizák okkersárgák, 

idősödve kicsit sötétednek, hullámos alakúak, elkeskenyedő végűek.  

 

Anatómia (22. b, c, d, f, g ábrák)  

A gombaköpeny külső rétege plektenhimatikus, zselatinszerű mátrix kis 

mértékben megfigyelhető (B vagy C típus, Agerer 1991), a köpenyhifák 2-3 �m 

átmérőjűek (22. b ábra). A belső köpenyrétegben a hifák szélesebbek (5-6 �m), inkább 

plektenhimatikus-pszeudoparenhimatikus átmeneti jelleget mutatnak (22. c ábra). A 

köpeny sejtjei színtelenek, nem csatosak egyik rétegben sem. 

A kiágazó hifák 2-3 �m átmérőjűek, egyenesek vagy hajlottak, láthatóak 

rajtuk csatok (22. d ábra) és Y-alakú elágazások is megfigyelhetőek. A hifák vége 

gyakran bunkós és visszakunkorodó hifavégek is előfordulnak (22. f és g ábra). 
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Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (22. e ábra) 

A gombaköpeny 13-50 �m vastag, plektenhimatikus szerveződésű, nem 

különíthetőek el benne különböző rétegek. A köpenyhifák sejtjei tangenciálisan 2-10 

�m-esek, radiálisan 1-3 �m-esek. Az ektomikorrhiza csúcsán a köpeny 25-30 �m 

vastag.  

A növény rizodermiszsejtjei radiálisan oválisak vagy elliptikusak, a gyökér 

hossztengelyéhez képest ferdén orientáltak, tangenciálisan 15-30 �m-esek, radiálisan 

23-75 �m-esek.  

A Hartig háló paraepidermális típusú. A rizodermiszsejtek körül a gombahifák 

sejtjei hengeresek, 1-1,5 �m-esek, egy sorban helyezkednek el. Felülnézetben a Hartig-

háló a „palmetti” típusba sorolható, lebenyei 1-3 �m-esek. 
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22. ábra. Inocybe phaeoleuca + Populus alba ektomikorrhiza (Mt. 1.) 

A: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. B: Külső köpeny (DIC). Mérce = 20 
�m. C: Belső köpeny (DIC). Mérce = 20 �m. D: Csatos kiágazó hifák (DIC). Mérce = 
10 �m. E: Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m. F: Visszakunkorodó hifavég 
(DIC). Mérce = 10 �m. G: Bunkós hifavég (DIC). Mérce = 10 �m 
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5.4.1.2. Inocybe splendens + Populus alba (Mt. 2.) (23. ábra) 

 

Morfológia (23. a ábra) 

Az ektomikorrhiza-rendszer elágazásmódja monopodiális piramidális, 

hosszúsága 8 mm, a tengelyátmérő 0,3-0,4 mm, centiméterenként 2-3 elágazás 

figyelhető meg rajta. A köpenyfelszín jól elkülönül, kissé vagy egyáltalán nem átlátszó, 

barna-sötétbarna színű, néha rózsaszínes árnyalattal, enyhén ezüstös csillogású, néhol 

pedig fekete foltok vannak rajta. Az el nem ágazó végek 1-2,5 mm hosszúak és 0,2-0,3 

mm átmérőjűek, alakjuk egyenes, hajlott vagy hullámos, végük elkeskenyedő, felszínük 

enyhén vattás.  

 

Anatómia (23. c és d ábra) 

A gombaköpeny külső rétege plektenhimatikus, a hifák hálózatosak, gyakran 

szögletesen elágazók (E-típus, Agerer 1991). A köpeny belső rétege átmeneti típust 

mutat a plektenhimatikus és pszeudoparenhimatikus köpenytípusok között, a 

szabálytalan hifák hálót képeznek.  

Mátrix egyik rétegben sincs jelen, a hifák 3-4 �m (külső köpeny), illetve 4-5 

�m (belső köpeny) átmérőjűek, színtelenek, nem csatosak, néhol a szeptumok mindkét 

oldalán ampullaszerűen kiszélesedők.  

A kiágazó hifák színtelenek, egyenesek, csatosak, átmérőjük 2-4 �m közötti, a 

szeptumoknál befűzöttek.  

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (23. b, e ábra) 

A gombaköpeny 20-40 �m vastag, plektenhimatikus típusú, nem különül 

különböző rétegekre. A hifák sejtjei tangenciálisan 5-20 �m-esek, radiálisan 1-5 �m-

esek. Az ektomikorrhiza csúcsán a köpeny vastagsága 80-100 �m.  

A növény rizodermiszsejtjei oválisak vagy elliptikusak, a gyökér tengelyéhez 

képest ferdén orientáltak, tangenciálisan 25-50 �m-esek, radiálisan 8-20 �m-esek.  

A Hartig háló paraepidermális típusú (23. e ábra). A rizodermiszsejtek körül 

az egy sorban elhelyezkedő gombahifák sejtjei 2-3 �m-esek, kerekded alakúak. 

Felülnézetben a Hartig-háló „palmetti” típusú, lebenyei 2-4 �m-esek.  
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23. ábra. Inocybe splendens + Populus alba ektomikorrhiza (Mt. 2.) 

a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce 
= 100 �m. c: Külső köpeny (DIC). Mérce = 20 �m. d: Belső köpeny (DIC). Mérce = 20 
�m. e: Hartig-háló ránézeti képe az ektomikorrhizából készült hosszmetszeten 
(fáziskontraszt). Mérce = 10 �m 
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5.4.1.3. Inocybe subporospora + Pinus nigra (Mt. 3.) (24. ábra) 

 

Morfológia (24. a ábra) 

Az ektomikorrhizák elágazásmódja szabálytalanul fésűs, dichotomikushoz 

hasonló. Az ektomikorrhizák alakja hullámos vagy görbült, a fiatal és idős részek közti 

befűződéssel. Hosszuk 2-3 mm között van, átmérőjük 0,2-0,3 mm. A tengely 

ugyanilyen átmérőjű. A köpenyfelszín jól elkülönül, kismértékben átlátszó. A köpeny 

felszíne enyhén vattás, barna, a csúcsnál világosabb narancssárgás-barna színű. Idősebb 

korban sötétebb, feketésbarna a mikorrhiza. A mikorrhizavégek elkeskenyedők.  

 

Anatómia (24. b és d ábra) 

A gombaköpeny plektenhimatikus, a hifák között zselatinszerű anyag van jelen 

(C-típusú köpeny, Agerer 1991). A hifák 5-6 �m átmérőjűek, színtelenek, csat nélküliek 

és a szeptumoknál nem befűzöttek. 

A kiágazó hifák is színtelenek, egyenesek, 2-3 �m átmérőjűek, a szeptumoknál 

nem befűzöttek, csatosak. Anasztomózisok nem láthatóak. 

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (24. c ábra) 

A gombaköpeny 8-35 �m vastagságú, nem különül el rétegekre, átmeneti 

típust mutat a plektenhimatikus és pszeudoparenhimatikus köpenytípusok között. A 

hifák sejtjei tangenciálisan 3-8 �m-esek, radiálisan 2-4 �m-esek. Az ektomikorrhiza 

csúcsán a köpeny ugyanolyan szerveződésű, 30-40 �m vastag.  

A növény rizodermiszsejtjei eléggé szabálytalan, szögletes alakúak, a gyökér 

tengelyéhez képest általában ferdén, ritkábban párhuzamosan orientáltak, tangenciálisan 

8-20 �m-esek, radiálisan 25-33 �m-esek.  

A Hartig háló az endodermiszig terjed. Az rizodermiszsejtek körül a 

gombahifák sejtjei hengeresek, 4-5 �m-esek, egy sort alkotnak. A Hartig-háló hifái 

felülnézetét tekintve a „palmetti” típusba sorolható, melyben a lebenyek 3-4 �m 

szélesek.  
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24. ábra. Inocybe subporospora + Pinus nigra ektomikorrhiza (Mt. 3.) 
a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Külső köpeny (DIC). Mérce = 20 �m. 
c: Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m. d: Belső köpeny (DIC). Mérce = 20 
�m. e: Hartig-háló keresztmetszeti képe az ektomikorrhizából készült hosszmetszeten 
(fáziskontraszt). Mérce = 10 �m 
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5.4.1.4. Inocybe semifulva + Salix rosmarinifolia (Mt. 4.) (25. ábra) 
 

Morfológia (25. a ábra) 

Az 1,5-3,5 mm hosszúságú, monopodiálisan fésűs elágazású ektomikorrhiza 

rendszerben centiméterenként 2-3 elágazás figyelhető meg. A tengely 0,2-0,3 mm 

átmérőjű, az el nem ágazó végek hossza 0,2-1,2 mm, átmérője 0,1-0,2 mm, felszínük 

nagyon ritkásan vattás. A köpenyfelszín jól elkülönül, a köpeny nem átlátszó. A 

mikorrhizák sárgák, alakjuk egyenes vagy hajlott, végük lekerekített.  

 

Anatómia (25. b ábra)  

A gombaköpeny minden rétegében a hifák lefutása szabálytalan, jellegzetes 

mintázat nélküli (B-típusú köpeny, Agerer 1991) (25. b ábra). A hifák hengeresek, a 

szeptumoknál nem csökken az átmérőjük, a köpeny sejtjei színtelenek, mátrix nincs. 

A kevés számú kiágazó hifa 2-3 �m átmérőjű, csatos, egyenes vagy hajlott, Y-

alakú elágazások is megfigyelhetőek. Anasztomózisok nem láthatóak. 

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (25. c, d és e ábra) 

A gombaköpeny 10-50 �m vastagságú, plektenhimatikus típusú, nem különül 

különböző rétegekre, a hifák radiálisan 1-5 �m-esek. Az ektomikorrhiza csúcsán a többi 

részéhez képest vékonyabb a plektenhimatikus köpeny, vastagsága mindössze 5-8 �m.  

A növény rizodermiszsejtjei oválisak vagy elliptikusak, a gyökér tengelyéhez 

képest párhuzamosan vagy ferdén orientáltak, tangenciálisan 29-40 �m-esek, radiálisan 

41-60 �m-esek.  

A Hartig háló periepidermális típusú (26. d ábra). A rizodermiszsejtek körül a 

gombahifák sejtjei hengeresek, 2-3 �m-esek, egy sorban helyezkednek el. Felülnézetben 

a Hartig-háló a „palmetti” típusba sorolható, lebenyei 2-5 �m-esek (26. e ábra).  
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25. ábra. Inocybe semifulva + Salix rosmarinifolia ektomikorrhiza (Mt. 4.) 

a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Köpeny (DIC). Mérce = 20 �m. c: 
Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m. d: Hartig-háló kersztmetszeti képe az 
ektomikorrhizából készült hosszmetszeten (fáziskontraszt). Mérce = 10 �m. e: Hartig-
háló ránézeti képe az ektomikorrhizából készült hosszmetszeten (fáziskontraszt). Mérce 
= 10 �m 
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5.4.1.5. Inocybe psammophila + Populus alba (Mt. 5.) (26. ábra) 
 

Morfológia (26. a ábra) 

Az 3-4 mm hosszú és 0,2-0,3 mm tengelyátmérővel rendelkező ektomikorrhiza 

rendszer elágazásmódja szabálytalanul fésűs, centiméterenként 2-3 elágazással. A 

köpenyfelszín jól elkülönül, a köpeny kismértékben átlátszó, barna színű, felszíne 

vattás, talajszemcsékkel borított. Az el nem ágazó végek alakja görbült, átmérőjük 0,1-

0,3 mm közötti, hosszuk 1,3-2,5 mm, végük elkeskenyedő.  

 

Anatómia (26. b és c ábra) 

A gombaköpeny plektenhimatikus, a zselatinszerű mátrix miatt nehezen 

látható a szerkezete (C típus, Agerer 1991) (26. c ábra). A hifák 3-5 �m átmérőjűek, 

színtelenek, nem csatosak, a szeptumoknál csökken az átmérőjük.  

A kiágazó hifák (27. b ábra) színtelenek, egyenesek, csatosak, átmérőjük 2-4 

�m közötti, a szeptumoknál befűzöttek.  

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (26. e ábra) 

A gombaköpeny igen vékony, 5-12 �m-es, plektenhimatikus típusú, nem 

különül el rétegekre. A hifák sejtjei tangenciálisan 5-10 �m-esek, radiálisan 1-2 �m-

esek. Az ektomikorrhiza csúcsán is plektenhimatikus szerkezetű a köpeny, vastagsága 

20-25 �m.  

A gyökér tengelyéhez képest ferdén orientáltak növény rizodermiszsejtjei, 

alakjuk téglalaphoz hasonló, tangenciálisan 8-23 �m-esek, radiálisan 25-50 �m-esek.  

A Hartig háló paraepidermális, az rizodermiszsejtek körül a gombahifák sejtjei 

kerekdedek, 2-7 �m-esek, egy sorban helyezkednek el. Felülnézetben a Hartig-háló 

nagyobb lebenyei figyelhetőek meg, melyek 4-6 �m szélesek.  
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26. ábra. Inocybe psammophila + Populus alba ektomikorrhiza (Mt. 5.) 

a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Csatos kiágazó hifa (DIC). Mérce = 
20 �m. c: Gombaöpeny szerkezete (DIC). Mérce = 20 �m. d: Hartig-háló ránézeti képe 
az ektomikorrhizából készült hosszmetszeten (fáziskontraszt). Mérce = 10 �m. e: 
Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m  
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5.4.1.6. Inocybe sp. + Salix rosmarinifolia (Mt. 6.) (27. ábra) 
 

Morfológia (27. a ábra) 

Az ektomikorrhiza végek elágazás nélküliek, magányosan vagy kisebb 

csoportokban állnak, felszínük enyhén vattás. Az ektomikorrhizák alakja hullámos, 

hosszuk 1-3 mm közötti, átmérőjük 0,1-0,2 mm, végük bunkósan kiszélesedő. A 

mikorrhizák egyszínű barnák, idősebb korukban színük sötétebb. A köpenyfelszín jól 

elkülönül, de a köpeny nem átlátszó. 

 

Anatómia 

A gombaköpeny plektenhimatikus (27. b és c ábra), a hifák hálózatosak, 

gyakran szögletesen elágazók (E-típusú köpeny, Agerer 1991), a köpeny sejtjei 

színtelenek. A hifák 3-5 �m átmérőjűek, nem csatosak, nincs mátrix a hifák közt. 

A kiágazó elemek anatómiai felépítésére jellemzőek a nyitott anasztomózisok, 

amelyek rövid hidakkal kapcsolódnak, a hidaknál a hifák kiszélesednek, a sejtfalak 

viszont ugyanolyan vastagok. 

A kiágazó hifák egyenesek vagy hullámosak, 2-3 �m átmérőjűek, színtelenek, 

csatok megfigyelhetőek rajtuk. 

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (27. d, e, f ábra) 

A gombaköpeny 8-15 �m vastagságú, plektenhimatikus típusú, nem különül el 

eltérő rétegekre. A hifák sejtjei tangenciálisan 5-15 �m-esek, radiálisan 1-1,5 �m-esek. 

Az ektomikorrhiza csúcsán is plektenhimatikus, 15-20 �m vastag köpeny figyelhető 

meg. 

A növény rizodermiszsejtjei ovális-elliptikus alakúak, a gyökér tengelyéhez 

képest ferdén orientáltak, tangenciálisan 15-33 �m-esek, radiálisan 30-67 �m-esek. 

A Hartig háló paraepidermális típusú (27. d és f ábra). Az rizodermiszsejtek 

körül a gombahifák sejtjei kerekdedek, 2-3 �m-esek, egy, vagy ritkán két sorban 

helyezkednek el. A Hartig-háló hifái felülnézetét tekintve a „palmetti” típusba 

sorolható, melyben a lebenyek 2-4 �m szélesek.  
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27. ábra. Inocybe sp. + Salix rosmarinifolia ektomikorrhiza (Mt. 6.) 

a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Külső köpeny (DIC). Mérce = 20 �m. 
c: Belső köpeny, (DIC). Mérce = 20 �m. d: Köpenyrészlet és a Hartig-háló 
keresztmetszeti képe az ektomikorrhizából készült hosszmetszeten (DIC) Mérce = 20 
�m. e: Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m. f: Hartig-háló ránézeti képe az 
ektomikorrhizából készült hosszmetszetben (fáziskontraszt). Mérce = 10 �m 
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5.4.1.7. Inocybe sp. + Salix rosmarinifolia (Mt. 7.) (28. ábra) 

 

Morfológia (28. a ábra) 

A magányosan vagy kisebb csoportokban álló ektomikorrhiza végek elágazás 

nélküliek, hullámosak, hosszuk 2-4 mm közötti, átmérőjük 0,1-0,2 mm, végük 

elkeskenyedik. A mikorrhizák alapszíne barna, csúcsa okkersárga, az idősebb 

mikorrhizák egyöntetű barnák. A vattás köpenyfelszín jól elkülönül, de a köpeny nem 

látszik át, a gyökér sejtjei így nem láthatóak.  

 

Anatómia (28. b, d, f és g ábra) 

A gombaköpeny külső rétege plektenhimatikus, a hifák szabálytalanul, 

jellegzetes mintázat nélkül futnak le (B-típusú köpeny, Agerer 1991) (28. b ábra), a 

köpeny sejtjei színtelenek. A belső köpenyrétegek is plektenhimatikusak, de a hifák 

elhelyezkedése inkább hálózatos, gyakoriak benne a szögletes elágazások (E-típusú 

köpeny, Agerer 1991) (28. d ábra). A köpeny hifái mindkét rétegben 3-4 �m 

átmérőjűek, nem csatosak, mátrix nem figyelhető meg a hifák közt. 

A kiágazó elemek (29. f, g ábra) anatómiai felépítésére jellemzőek a nyitott 

anasztomózisok, amelyek rövid hidakkal kapcsolódnak, a hidaknál a hifaátmérő azonos 

a többi hifáéval és a sejtfalak is ugyanolyan vastagok. A kiágazó hifák egyenesek vagy 

hullámosak, színtelenek és sima felszínűek, átmérőjük 2-3 �m közötti, csatok láthatóak 

rajtuk.  

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (28. c, e ábra) 

A gombaköpeny 8-20 �m vastagságú, plektenhimatikus, két különböző rétegre 

különíthető el. A külső rétegben a hifák sejtjei tangenciálisan 5-50 �m hosszúak, 

radiálisan 1-3 �m-esek, a belső rétegben a hifák sejtjei kisebbek, szorosabban 

illeszkednek, méreteik rendre 3-8 és 2-4 �m. Az ektomikorrhiza csúcsán is 

plektenhimatikus a köpeny, sokkal vastagabb, mint a többi részen (40-50 �m).  

A növény rizodermiszsejtjei szögletesek, a gyökér tengelyéhez képest ferdén 

helyezkednek el, tangenciálisan 18-43 �m-esek, radiálisan 7-17 �m-esek.  

A Hartig háló paraepidermális típusú (28. c ábra). Az rizodermiszsejtek körül 

a gombahifák sejtjei 2-3 �m-esek, kerekdedek vagy hengeresek, egy sorban 

helyezkednek el. A Hartig-háló hifái felülnézetben néhány nagyobb lebenyre 

tagolódnak, melyek 4-5 �m szélesek.  
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28. ábra. Inocybe sp. + Salix rosmarinifolia ektomikorrhiza (Mt. 7.) 

a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Külső köpeny (DIC). Mérce = 20 �m. 
c: Hartig-háló kersztmetszeti és ránézeti képe ektomikorrhizából készült hosszmetszeten 
(fáziskontraszt). Mérce = 10 �m. d: Belső köpeny, (DIC). Mérce = 20 �m. e: 
Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m. f: Csatos kiágazó hifa. Mérce = 10 �m. 
g: Kiágazó hifa elágazással. Mérce = 10 �m.   
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5.4.1.8. „Azonosítatlan” gombafaj + Salix rosmarinifolia (Mt. 8.) (29. ábra) 
 

Bár az ITS szekvencia BLAST alapján Inocybe faj a gombapartner ennél a 

morfotípusnál is, a megfigyelhető szokatlan képletek miatt mégis kérdéses, hogy 

valóban susulyka ektomikorrhizáról van-e szó (lásd Diszkusszió, 110. oldal). 

 

Morfológia (29. a ábra) 

Az ektomikorrhiza rendszer elágazásmódja szabálytalanul fésűs, villás, 

hosszúsága 4-5,5 mm, a tengelyátmérő 0,2-0,3 mm. Az el nem ágazó végek 2-2,5 mm 

hosszúak és 0,2-0,3 mm átmérőjűek, hajlottak vagy hullámosak, végük elkeskenyedő, 

felszínük nagyon ritkásan vattás.  

A köpenyfelszín jól elkülönül, kissé átlátszó, okkerszínű.  

 

Anatómia  

Az ektomikorrhiza köpenyének vizsgálata nehézségekbe ütközik, mert nagyon 

vékony, felszakadozott, több helyen hiányos köpeny található az ektomikorrhizán, ez a 

hosszmetszeteken is látszik. Többszöri próbálkozás során sem sikerült jó minőségű, 

szerkezetvizsgálatra, mérésre alkalmas köpenypreparátumot készíteni ebből az 

ektomikorrhizából. Egy kis köpenydarabról sikerült csupán fényképet készíteni, ez 

alapján úgy tűnik, a köpeny valamelyik rétege P-típusú lehet. 

A kiágazó hifák egyenesek és csatosak, 5-6 �m az átmérőjük, ez a 

szeptumoknál sem változik. 

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (29. c ábra) 

Gombaköpeny csak néhány helyen figyelhető meg az ektomikorrhizán, itt 5-

15 �m vastagságú, plektenhimatikus típusú, nem különül különböző rétegekre. A hifák 

sejtjei tangenciálisan 10-15 �m-esek, radiálisan 4-6 �m-esek.  

A növény rizodermiszsejtjei tangenciálisan 24-50 �m-esek, radiálisan 23-47 

�m-esek, radiálisan oválisak vagy hengeresek, többnyire a gyökér tengelyével 

párhuzamosan orientáltak, néhol viszont a tengelyhez képest ferdén helyezkedik el egy-

egy sejt.  

A Hartig háló paraepidermális (29. b ábra). Az rizodermiszsejtek körül az egy 

sorban elhelyezkedő gombahifák sejtjei 4-5 �m-esek, kerekded alakúak. Felülnézetben 

a Hartig-háló szélesebb lebenyeket alkot, melyek 4-6 �m-esek. 
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29. ábra. „Azonosítatlan” gombafaj+ Salix rosmarinifolia ektomikorrhiza (Mt. 8.)  

a: Az ektomikorrhiza habitusa. Mérce = 1 mm. b: Hartig-háló keresztmetszeti és 
ránézeti képe az ektomikorrhizából készült hosszmetszeten (fáziskontraszt). Mérce = 10 
�m. c: Hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 100 �m. d: Furcsa, inkább aszkuszos 
gombákra jellemző képletek. Mérce = 20 �m. e: Csatos hifák. Mérce = 20 �m.  
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30. ábra. 50% többségi konszenzus fa a Bayes analízis fáiból, melyhez a részletesen 
jellemzett Inocybe morfotípusok (Mt. 1.-7.) gombapartnereinek ITS szekvenciáit 
(félkövér szekvencia- és klád nevek), valamint saját gyűjtésű termőtestek és GenBank-
ból származó ITS szekvenciákat használtunk fel. Külcsoport: Conocybe alboradicans. 
A vastagított vonalak azokat az ágakat jelölik, amelyeknél a posterior valószínűség 
értékek 0,90 vagy afelettiek és a bootstrap támogatottság 70% vagy afeletti. A fajnév a 
termőtestekből származó szekvenciák esetében van kiírva. A szekvenciák eredete, 
származási országa, ektomikorrhizából származó szekvencia esetén a gazdanövény neve 
a génbanki adatok és az eredeti pubklikációk alapján van feltüntetve. A mérce 0,1 
várható változást jelöl pozíciónként és áganként. 
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5.4.2. Cortinarius saturninus ektomikorrhiza morfológiai-anatómiai jellemzése 

 

Cortinarius saturninus + Salix alba (31-34. ábra, Seress és mtsai 2012) 

 

Morfológia (31. a, 34. a ábra) 

A mikorrhizarendszer hossza 10-50 mm közötti, az ektomikorrhizák sűrűn, 

sokszor fészekszerűen helyezkednek el, hifacsomókat képeznek. Az elágazási rendszer 

szabálytalanul fésűs, 10 mm-enként 4-6 el nem ágazó véggel. A főtengelyek 1.5-2 mm 

átmérőjűek, az el nem ágazó végek 1,5-3 mm hosszúak és 0,1-0,3 mm átmérőjűek, 

hajlottak vagy görbülőek, végük elkeskenyedik. A mikorrhiza színe fehér, ezüstösen 

csillogó, felszíne vattás, a köpenyfelszín jól elkülönül. A köpeny nem átlátszó, a gyökér 

kortex sejtjei így nem láthatóak.  

Jellemzően sok a kiágazó hifa és rizomorfa. A rizomorfák 0,1-0,3 mm 

átmérőjűek, keresztmetszetben laposak, illetve legyezőszerűek, lapos kötegben vagy 

zászlószerűen kapcsolódnak az ektomikorrhiza tengelyéhez és végeihez. Színük a 

köpeny színével megegyezően fehér, szélük legyezőszerű, kisebb fonalakra szétágazó.  

 
Anatómia (32. b, c, d, 33., 34. b ábra) 

A gombaköpeny külső rétege (31. c ábra) plektenhimatikus, a hifák jellegzetes 

mintázat nélkül, szabálytalanul futnak le, a hifák között zselatinszerű anyag figyelhető 

meg (C-típusú köpeny, Agerer 1991). A hifarendszer differenciálatlan, bár néhány 

hifában szemcsék figyelhetőek meg. A hifák lekerekítettek, a szeptumoknál nincs 

befűződés. A sejtek színtelenek, 3-6 �m átmérőjűek, 10-100 �m hosszúak, 0,2 �m 

vastagságú sejtfalakkal. A szeptumok a sejtfalakkal azonos vastagságúak, csatok 

megfigyelhetőek, a hifák elágazásainál a szögek 45°-nál általában kisebbek. A belső 

köpenyrétegek (32. ábra) is plektenhimatikusak, a külső réteghez hasonló felépítésűek.  

A kiágazó elemek (32. b, 34. ábra) anatómiai felépítésére jellemzőek a nyitott 

anasztomózisok, melyek a hifákkal megegyezően vastag, rövid hidakkal kapcsolódnak, 

a sejtfalak az anasztomózisoknál a többi sejtfallal azonos vastagságúak.  

A kiágazó hifák (31. b ábra) színtelenek, sima felszínűek, alakjuk egyenes 

vagy hullámos. Átmérőjük 3-5 �m közötti, a sejtek 10-100 �m hosszúak, a sejtfalak 0,2 

�m vastagok, a hifaelágazódások Y-alakúak, a hifavégek simák. Csatok és másodlagos 

szeptumok gyakran előfordulnak. A csatok dorzális nézetben oválisak, a hifával 

megegyező szélességűek, nem lyukasak, oldalnézetben pedig félgömb alakúak.  
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31. ábra. Cortinarius saturninus + Salix alba ektomikorrhiza 

a: Az ektomikorrhiza habitusa, sztereomikroszkóp segítségével készített rajz. Mérce= 2 
mm. b: Kiágazó hifák és anasztomózisaik. Mérce= 20µm. c: A gombaköpeny külső 
rétege. Mérce= 20µm. d: A gombaköpeny középső rétege, rajztükör segítségével 
készített mikroszkópos rajz. Mérce= 20µm 
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32. ábra. Cortinarius 

saturninus + Salix alba 
ektomikorrhiza köpeny 
belső rétege. Mérce= 20µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rizomorfák (33., 34. d ábra) differenciálatlanok, a hifák egyenlő átmérőjűek 

(4-5 �m) és lazán helyezkednek el (A-típusú rizomorfa, Agerer 1991), mátrix és 

szemcsék a köpenyhez hasonlóan megfigyelhetőek. A hifák sima felszínűek, 

színtelenek, alakjuk nem jellegzetes. A sejtek 10-40 �m hosszúak, a sejtfalak és a 

szeptumok 0.2 �m vastagok. 

 

Hosszmetszeten látható anatómiai tulajdonságok (34. c ábra) 

A gombaköpeny 50-100 �m vastag, két különböző réteg figyelhető meg rajta. 

A külső köpenyréteg 40-80 �m vastag, plektenhimatikus, a hifák sejtjei tangenciálisan 

28-100 (átlagosan 45) �m hosszúak, radiálisan 2-5 �m-esek. A belső köpenyréteg 10-20 

�m vastag, szintén plektenhimatikus, a sejtek 5-14 �m-esek tangenciálisan, 1-3 �m 

hossúak radiálisan. Az ektomikorrhiza csúcsán is plektenhimatikus a köpeny, 16-20 �m 

vastagságú.  

A növény epidermiszsejtjei tangenciálisan 18-53 �m-esek, ovális, elliptikus, 

vagy gömbölyded alakúak, a gyökér tengelyével párhuzamosan orientáltak, radiálisan 6-

17 �m-esek.  

A Hartig-háló paraepidermális típusú, gyengén fejlett. Az epidermiszsejtek 

körül a gombahifák sejtjei 1-7 �m-esek, kerekdedek és egy sorban helyezkednek el. A 

Hartig-háló hifái felülnézetben néhány lebenyre tagolódnak, melyek 4-7 �m szélesek.  
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Autofluoreszcencia 

A gombaköpeny 254 nm-en (UV) és 366 nm-en kék, 450-490 nm-en (kék 

szűrő) zöld, 530-560 nm-en (zöld szűrő) pedig pirosas-narancssárgás 

autofluoreszcenciát mutat. 

 

33. ábra. Cortinarius saturninus rizomorfája. Mérce = 20µm 
 
a: külső rész. b: belső rész. 
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34. ábra. Cortinarius saturninus + Salix alba ektomikorrhiza 

a: Az ektomikorrhiza habitusa, sztereomikroszkóppal készült kép. Mérce = 1 mm. b: Az 
Gombaköpeny felszíne (DIC). Mérce = 20 �m. c: Hosszmetszet (fáziskontraszt). 
Mérce= 20 �m. d: Rizomorfa hosszmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 20 �m. e: 
Keresztmetszet (fáziskontraszt). Mérce = 20 �m 
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5.5. Termőtest alapú vizsgálatok 

 

A területen gyűjtött összesen 60 ektomikorrhiza képző gomba termőtestet és 

76 nem ektomikorrhiza képző gomba termőtestet azonosítottunk molekuláris 

taxonómiai módszerekkel.  

Az ektomikorrhiza képző gombák termőtestjeiből nyert szekvenciák 39 

mOTU-ba (Függelék F2. táblázat), a nem ektomikorrhiza képző gombák szekvenciái 64 

mOTU-ba rendeződtek (Függelék F3. táblázat). 

Találtunk a területen olyan ektomikorrhiza képző gomba fajok termőtestjeit, 

amelyeket nem találtunk meg egyik vizsgált növény ektomikorrhiza gombapartnerei 

között sem, ilyenek a Paxillus ammoniavirescens (mOTU 244), a Clavariadelphus 

pistillaris (mOTU 228), a Peziza ammophila (mOTU 234), a Cortinarius rosargutus 

(mOTU 226) és a C. saturninus (mOTU 236), a Russula versicolor (mOTU 230), egy 

Boletus (mOTU 232), három Entoloma (mOTU 238, 239, 240) és öt Inocybe taxon 

(mOTU 224, 225, 241, 243, 247).  
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5.6. FISH 

 

5.6.1. Mintakészítés és próbapenetráció 

 

Az ektomikorrhizákból készített metszetek vastagsága miatt az általános, 

tárgylemezen kivitelezett FISH protokoll helyett PCR csövekben mentek végbe a 

hibridizációs és mosási lépések, melyek időtartamát néhány órára növeltük, így az egész 

procedúra jelentősen több időt vett igénybe. Konfokális lézer szkenning mikroszkóp 

használatával az ektomikorrhizákból készült vastag metszetek esetében is meg lehetett 

csinálni a 3D-s rekonstrukciót (35. ábra). 

 

 

35. ábra. Salix rosmarinifolia 
ektomikorrhizás gyökérvég 
Bas_ITS4B_af488 próbával jelölve, 
konfokális kép (Vági és mtsai 2014).  
A Hartig-háló metabolikus 
aktivitásának köszönhetően erős 
fluoreszcenciát mutat ellentétben a 
gombaköpeny gyengébb jelölődésével. 
Mérce = 100 �m. (Fotó: Vági Pál) 

 

 

 

 

 

A sejtfalbontó enzimek használatával gyengébb jeleket adtak a próbák a 

citoplazmában a mosási lépések után, a sejtfal megnövekedett áteresztőképessége 

okozhatta az eltérést. Ráadásul a sejtfalemésztésnek köszönhetően a metszetek puhává 

váltak, megnehezítve ezzel a minták kezelését, ezért a továbbiakban nem alkalmaztunk 

sejtfalbontó enzimeket.  
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5.6.2. Hibridizációs és poszthibridizációs lépések 

 

A legtöbb esetben azt tapasztaltuk, hogy a jelölődés pontossága növekszik a 

hosszabb mosási időkkel és a próba által adott jel intenzitása gyengébb a magasabb 

hőmérsékleteken.  

A tesztek során optimalizált protokollt sikeresen használtuk fel ektomikorrhiza 

képző gombák FISH jelölésére. A bazídiumos gombákra specifikus ITS4-B PCR 

primerből (Gardes és Bruns 1993) készített Bas_ITS4B_af488 fluoreszcens próba 

megfelelően jelölte az ektomikorrhizák köpenyét, Hartig-hálóját és kiágazó hifáit (35. 

és 36. ábra). 

 

36. ábra. Ektomikorrhiza képző gombák képletei Bas_ITS4B_af488 próbával jelölve, 
konfokális képek. Mércék = 50 µm (Vági és mtsai 2014). (Fotó: Vági Pál)  
a: Bazídiumos gomba hifái Pinus nigra gyökerén 
b: Csatos hifák (nyíllal jelölve) alkotta rizomorfa 
c: Populus alba gyökérkeresztmetszet ektomikorrhizás gombaköpennyel 
d: Salix rosmarinifolia gyökér hosszmetszet, melyen látható a gombköpeny (nyíl) és a 
Hartig-háló (csillag).  
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6. Diszkusszió 

 

6.1. Ektomikorrhiza képző gombák diverzitásvizsgálata Fülöpházán 

 

A diverzitási indexek számításakor a mOTU-kat, illetve a furatokat tekintettük 

mintavételi egységnek. A furat alapú számításokra egyrészt azért volt szükség, mert a 

naprózsa minden ektomikorrhizáját legyűjtöttük, így a naprózsa területekről származó 

furatokban gyakran előfordult, hogy egy gombafaj több szekvenciával van képviseltetve 

egy furatban. A többi vizsgált növény esetében ha egy furatból többször is előkerül 

ugyanannak a gombafajnak az ektomikorrhizájából származó szekvencia, az a 

morfotipizáláson alapuló módszer hibájából adódik, ami azért fordulhat elő, mert 

némely gombák ektomikorrhizája (pl. Geopora, Lactarius) nagy morfológiai 

változatosságot mutat, valamint ugyanazon ektomikorrhizák morfológiája például 

idősödve változhat (pl. színe sötétedik, Izzo és mtsai 2005). Ha a morfotipizálás hibája 

miatt a nagy morfológiai változatosságot mutató gombák sok szekvenciával vannak 

egy-egy furaton belül képviseltetve, az téves adatot eredményezhet. A szekvencia-alapú 

(2. táblázat) és a furat-alapú (3. táblázat) diverzitásértékek közt vannak különbségek, de 

azok egyes növényekhez/területekhez tartozó értékeinek sorrendje egy kivételt 

leszámítva megegyező, tehát a morfotipizálásból adódó esetleges hibák nem 

befolyásolták az egyes növények ektomikorrhiza partnereinek diverzitására számolt, 

egymáshoz viszonyított értékeit. 

A Simpson dominancia index esetén a kisebb értékek jelölnek nagyobb 

diverzitást, mert a definícióból (lásd Smith és Wilson 1996) következően az értéke 

csökken, ha az adott egyedszám mellett több faj van jelen, mivel ebben az esetben az 

egyes fajok abundanciája alacsonyabb érték. Ez az index egy valószínűség alapú index, 

arányos annak a valószínűségével, hogy egy területről véletlenszerűen választott két 

minta ugyanabba a fajba tartozik. A területen kapott értékek a Shannon-diverzitási 

adatokkal összhangban vannak.  

A Chao 1 diverzitásbecslés az adott területen ezesetben egyetlen szekvenciával 

szereplő (ún. szingletonok) és a két szekvenciával szereplő (ún. dupletonok) számának 

függvénye (Chao 1984, Colwell és Coddington 1994). A Chao 1 diverzitásbecsléssel 

kapott értékek általában jóval meghaladják a tapasztalt fajgazdagságot, ha a 

szingletonok aránya magas az adott mintában (Coddington és mtsai 1996). A mi 

mintáinknál is sok a szingleton szekvencia és a várakozásnak megfelelően ténylegesen 
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nagyobbak voltak a Chao becsléssel kapott értékek a tapasztalt fajgazdagságnál, kivéve 

a "TF" és a "Fum2" területek esetében, ahol megegyeztek ezek az értékek (2. táblázat). 

A vizsgált növények, illetve rokonaik ektomikorrhiza partnerközösségére 

vonatkozóan csak kevés tanulmány során számítottak diverzitásértékeket. Trocha és 

mtsai (2012) munkájában Pinus nigra és P. sylvestris ektomikorrhiza partnereire kapott 

Shannon és Simpson-dominancia érték jóval alacsonyabb diverzitást mutatnak az 

általunk kapott értékeknél. Kernaghan és mtsai (2003) Pinus banksiana és Populus 

tremuloides ektomikorrhiza partnereinek Shannon diverzitására az általunk kapott 

megfelelő értékekhez képest magasabb (4,7 ill. 4,6) értékeket kaptak. Esetükben az 

azonosított partnerfajok száma mindkét növénynél alacsonyabb volt a mi adatainkhoz 

képest, így valószínűleg a partnerek taxonon belüli egyenletesebb eloszlása miatt voltak 

magasabbak az általuk kapott diverzitásértékek. Krpata és mtsai (2008) a Populus 

tremula esetén adatainkhoz képest kevesebb ektomikorrhiza partnert és ennek 

megfelelően alacsonyabb diverzitásra utaló Simpson (0,19) és Shannon (2) értékeket 

kaptak.  

A Whittaker-féle β-diverzitás értékekből (3. táblázat, Whittaker 1960) kiderül, 

hogy a naprózsa esetében a leginkább különböző az egyes mintavételi foltok 

ektomikorrhiza képző gombaközössége, a másik három növénynél nagyfokú átfedés 

van az ektomikorrhiza gombapartnereket illetően a területek között. Mivel az 

ektomikorrhiza képző gombaközösség nagyon hasonló azokon a területeken, ahol csak a 

naprózsa fordul elő a vizsgált növények közül ("TF" és "Fum2" terület) (lásd NMDS 

ordináció, 20. ábra), így a β-diverzitás értéket valószínűleg a "FumPin" terület „növeli”, 

ahol a naprózsa a feketefenyővel együtt fordul elő.  

A Salix fajok esetén irodalmi adatok szerint az ektomikorrhiza 

partnerközösségének nagyfokú eltérése jellemző a különböző mintavételi területek 

között (Hrynkiewicz és mtsai 2012), Fülöpházán ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk, bár 

a két Salix mintavételi folt nem volt messze egymástól. A többi vizsgált növény 

esetében nem találtam erre vonatkozó irodalmi adatot. 

A vizsgált növények összes területének ektomikorrhiza gombaközösségére 

kapott 4,6 körüli β-diverzitás érték elég magasnak számít, a vizsgált növények 

ektomikorrhiza partnereinek sokféleségét, az egyes területek különbözőségét mutatja.  
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6.2. A vizsgált növények ektomikorrhiza gombapartnerei 

 

A naprózsa eddigi öt azonosított ektomikorrhiza partneréhez képest (Chevalier 

és mtsai 1975, Jakucs és mtsai 1999, Magyar és mtsai 1999) jóval több partnert (35 

mOTU) találtunk. Eredményeink szerint a területen a naprózsa leggyakrabban 

tömlősgombákkal alakít ki ektomikorrhiza kapcsolatot, viszont a szintén Cistaceae 

családba tartozó Cistus fajok ektomikorrhizáinak vizsgálatakor (habár aszkuszos 

gombák is szép számmal akadtak) bazídiumosgombák voltak a domináns partnerek 

(Comadini és mtsai 2006). A tömlősgombák dominanciája a naprózsa ektomikorrhiza 

partnerei között a mintavételi területnek tudható be. Az Inocybe fajokkal képzett 

ektomikorrhizák más vizsgálat szerint is gyakoriak a Cistaceae család egyes fajainak 

esetében (Comadini és mtsai 2006). 

A fehér nyár esetében a Katanić és mtsai (2008) által kapott eredményekhez 

képest (6 ektomikorrhiza partner) jóval több ektomikorrhiza partnert találtunk (50 

mOTU), Jakucs (2002) viszont szintén magas diverzitást tapasztalt az Alföldön a fehér 

nyár ektomikorrhiza gombáira vonatkozóan (70 morfotípus, de nem derül ki a 

munkából, hány faj lehet). A Populus tremula esetében két vizsgálat során szintén az 

ektomikorrhiza partnerek sokféleségét tapasztalták (Krpata és mtsai 2008, Bahram és 

mtsai 2011), más esetekben viszont csak kevés partnert találtak (Kernaghan és mtsai 

2003, DeBellis és mtsai 2006). Eredményeinkhez hasonlóan más vizsgálatok is a 

Cenococcum geophilum, az Inocybe és Tomentella fajok gyakori előfordulását mutatták 

ki a Populus spp. ektomikorrhiza partnerek között (Cripps és Miller 1993, Kaldorf és 

mtsai 2004, Krpata és mtsai 2008, Bahram és mtsai 2011). 

A rozmaringlevelű fűz ektomikorrhiza partnerköre a legbővebb (54 mOTU) a 

vizsgált növények között. Habár a rozmaringlevelű fűz ektomikorrhiza partnereit eddig 

még nem vizsgálták, más Salix fajokra vonatkozó tanulmányokhoz képest (Dhillion 

1994, Van der Heijden és mtsai 1999a, b, Hashimoto és Higuchi 2003, Pütsepp és mtsai 

2004, Trowbridge és Jumpponen 2004, Parádi és Baar 2006, Becerra és mtsai 2009) 

sokkal több ektomikorrhiza partnert találtunk. Fülöpházán a rozmaringlevelű fűz 

leggyakoribb ektomikorrrhiza partnerei az Inocybe, Geopora Tomentella és Cortinarius 

nemzetségekbe tartozó fajok voltak, ezeknek a nemzetségeknek a fajai más Salix fajok 

esetében is gyakori ektomikorrhiza partnerek (Hrynkiewicz és mtsai 2012). A Salix 

fajokra általában a generalista, kozmopolita ektomikorrhiza kapcsolatok jellemzőek 

(Nara 2006, Tedersoo és mtsai 2010a, 2013, Ryberg és mtsai 2011). Irodalmi adatok 
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alapján jellemző a Salix fajokra a sokféle ektomikorrhiza partner és az egyes mintavételi 

területek nagyfokú különbözősége ezeket a partnereket illetően, valamint a 

tömlősgombák és a thelephoroid gombák dominanciája a partnerek között (Ryberg és 

mtsai 2011, Hrynkiewicz és mtsai 2012, Tedersoo és Smith 2013). A fülöpházi 

vizsgálatok során a Salix rosmarinifolia ektomikorrhiza partnereivel kapcsolatban 

kapott eredményeink ezekkel nagyrészt összhangban vannak, viszont az Inocybe fajok 

is dominánsak voltak az ektomikorrhiza képző gombapartnerek között. 

Egy galambgomba (Russula) faj termőtestjeit megtaláltuk Fülöpházán, viszont 

egyik őshonos növény és a feketefenyő ektomikorrhiza partnerei közt sem találtunk 

Russula fajokat, pedig irodalmi adatok szerint Pinus, Populus, Salix és Cistaceae 

családba tartozó fajokkal is gyakran képeznek ektomikorrhiza kapcsolatot 

(http://www.deemy.de/, Comandini és mtsai 2006), a fehér nyár ektomikorrhiza 

partnerei közt pedig az Alföldön is megtalálták a Russula amoenolens-t (Jakucs 2002). 

Egy másik Russula faj termőtestjeit Fülöpházán is megtalálták (Nagy és Gorliczai 

2007). 

A feketefenyőn magyarországi mintákból eddig csak hét, természetes 

körülmények között létrejövő ektomikorrhiza partnert találtak (Jakucs és mtsai 1998, 

Somogyi 2003), Trocha és mtsai (2012) pedig 11 ektomikorrhiza partnert azonosítottak 

egy lengyelországi kertben felvett mintáikból. Vizsgálataink szerint azonban a növény 

ennél jóval bővebb ektomikorrhiza képző gomba partnerkörrel rendelkezhet (36 

mOTU). A közeli rokon erdeifenyő ektomikorrhiza gombáinak diverzitásvizsgálatai 

során két esetben diverzebb közösséget mutattak ki (54 partner: Rudawska és mtsai 

2011; 94 partner: Bahram és mtsai 2013), más esetekben viszont csak 20, illetve 12 

partnert azonosítottak (O'Hanlon és Harrington 2012, Trocha és mtsai 2012). Trocha és 

mtsai (2012) a vizsgált területen tájidegen feketefenyő és őshonos erdeifenyő 

ektomikorrhiza partnerközösségét vetették össze és azt tapasztalták, hogy az őshonos 

fajnak 30%-kal több partnere van. O'Hanlon és Harrington (2012) viszont azt találták, 

hogy tájidegen és őshonos erdeifenyő állományokban az ektomikorrhiza partnerek 

diverzitása nem különbözik, a fajösszetétel viszont eltérő, így az ektomikorrhiza 

partnerek magas számát nem feltétlenül okozza az, hogy egy fenyő állomány tájidegen 

környezetben fordul elő. 

A Fülöpházán valószínűsíthetően őshonos gombafajok között vannak olyanok, 

amelyek a feketefenyővel is képeznek ektomikorrhizát (pl. Geopora sp., Pachyphloeus 

sp.). Mivel a fenyő nem őshonos növény a területen, az új ektomikorrhiza kapcsolatok 
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kialakulását az adott gombák gazdakör bővülésének tekinthetjük, amennyiben más 

területeken, ahol mind a feketefenyő, mind az adott gombák őshonosak, nem képeznek 

együtt ektomikorrhizát (Dickie és mtsai 2010).  

Ha más, mindkét partner számára őshonos élőhelyen képeznek ezek a fajok 

együtt ektomikorrhizát, akkor kozmopolita asszociációról van szó (Nuñez és Dickie 

2014). Irodalmi adatok szerint például a Cortinarius, Hebeloma, Inocybe, Tuber 

nemzetségek egyes fajai képeznek Pinus fajokkal ektomikorrhizát 

(http://www.deemy.de/), így ez a lehetőség is fennáll. 

Az általunk talált Inocybe fajok feketefenyővel képzett ektomikorrhizái 

példákkal szolgálhatnak a gazdakör bővülésre. Az Inocybe nemzetség fajainál úgy 

tűnik, hogy konzervatív tulajdonság az, hogy milyen növénypartnerekkel képesek 

ektomikorrhizát képezni (Ryberg és Matheny 2012). Egy hipotézis szerint az 

Inocybaceae család egy fiatalabb, eredetileg zárvatermőkkel asszociált csoport, 

amelynél a szétágazás a Paleotrópuson történt (Matheny és mtsai 2009, Ryberg és 

Matheny 2012). A Inocybe nemzetségen belül a nagyobb leszármazási vonalak közül 

egy olyat tartanak számon (Mallocybe alnemzetség), amelynek a fajai fenyőfélékkel 

képeznek ektomikorrhizát (Matheny és mtsai 2009). Az általunk talált Inocybe fajok 

közül hat képez Pinus nigra-val ektomikorrhizát, ez a kapcsolat valószínűleg 

másodlagos jellemvonás, nemcsak evolúciós szinten a nyitvatermő gazdanövény miatt, 

hanem helyi viszonylatban is, hiszen a feketefenyőt csak az 1950-es évek környékén 

kezdék nagyobb számban betelepíteni a területre a futóhomok megkötéséhez (Tamás 

2003). A fent kifejtett Inocybe leszármazási vonalak és a nyitvatermő és zárvatermő 

partnernövények konzervált kapcsolata miatt nem valószínű, hogy koinvázióról van szó 

a susulykák feketefenyővel képzett ektomikorrhizái esetében. A fentebb említettek miatt 

a susulykák valószínűleg őshonos gombafajok a területen, viszont mivel képesek 

ektomikorrhizát képezni a feketefenyővel, ez a gazdakörük bővülését jelenti. 

Habár az új ektomikorrhiza kapcsolatok a tájidegen növények számára az egyik 

lehetséges stratégia egy új élőhelyen való megtelepedés során (Dickie és mtsai 2010) 

egyes vélemények szerint a fenyőkre inkább a koinvázió jellemző (Nuñez és Dickie 

2014). Több olyan vizsgálat is volt, amelynek a során azt találták, hogy egy-egy 

területet kolonizáló tájidegen fenyők nem képeznek új ektomikorrhiza kapcsolatokat 

(például Tedersoo és mtsai 2007, Nuñez és mtsai 2009, Dickie és mtsai 2010, Hynson 

és mtsai 2013) a területen őshonos gombákkal, bár ezek a vizsgálatok nagyrészt olyan 

területeken folytak, ahol a tájidegen fafaj eredeti élőhelyéhez képest nagyon távoli 
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élőhelyekre tört be, Hawaii-on például olyanba, ahol nincs őshonos ektomikorrhiza 

képző növény (Hynson és mtsai 2013). Tehát az új kapcsolatok kialakulásának 

lehetősége nagy mértékben függ attól, hogy hol történik az invázió. Nagyobb mértékű 

lehet az új ektomikorrhiza kapcsolatok kialakítása amennyiben az invazív növény 

eredeti élőhelyéhez képest azonos féltekén, esetleg még sokkal kisebb léptékben is 

közelebbi és/vagy hasonló élőhelyen terjeszkedik (Cullings és mtsai 2000, Gerbhardt és 

mtsai 2007, Kohout és mtsai 2011), ahol nagy valószínűséggel az eredeti élőhelyéhez 

képest hasonlóbb és/vagy átfedő gombaközösséggel találkozik (Trocha és mtsai 2012). 

A Seychelles szigeteken tájidegen eukaliptusz képzett új ektomikorrhiza 

kapcsolatokat, bár hozzá kell tenni, hogy ebben az esetben az eukaliptuszok 

inokulumforrás nélkül érkeztek az új területre (Tedersooés mtsai 2007). Iránban 

tájidegen fenyők az ottani őshonos Fagus fajok tipikus ektomikorrhiza partnereivel új 

kapcsolatokat alakítottak ki, a többször előforduló partnerek közül 55 faj volt közös a 

területen őshonos növényekkel és csupán négy olyan volt, amit csak a fenyőn találtak 

meg (Bahram és mtsai 2013). Vizsgálati területünkön, Fülöpházán is valószínű, hogy a 

fenyőnek létrejöttek ektomikorrhiza kapcsolatai új partnerekkel.  

Úgy tűnik, hogy az inváziós ektomikorrhizás növények sikerességére a 

koinvázió nagy mértékben van hatással, az új ektomikorrhiza kapcsolatok kialakítása 

pedig különböző mértékben hozzájárulhat a térhódítás sikerességéhez (Nuñez és Dickie 

2014, Trocha és mtsai 2012). A legtöbb ektomikorrhizás növény és gombapartnereinek 

koinváziójával foglalkozó tanulmányban a Pinaceae család fajai szerepelnek (Nuñez és 

mtsai 2009, Dickie és mtsai 2010, Salgado Salomón és mtsai 2011, Hynson és mtsai 

2013) csak néhány tanulmányban mutatták ki azt, hogy ez a jelenség Alnus, Salix és 

Eucalyptus fajoknál is előfordul (Díez 2005, Lugo és mtsai 2012, Bogar és mtsai 2015).  

Azt tapasztaltuk, hogy a fenyő meglévő koinváziós, specifikus ektomikorrhiza 

partnereinek megtartása mellett a szomszédos növények gombapartnerei közül is 

„válogat” az ektomikorrhiza kapcsolatainak kialakításához. Új-Zélandon az inváziós 

Salix fragilis és Alnus glutinosa ektomikorrhiza partnereinek vizsgálatakor is azt 

mutatták ki, hogy vannak a két növénynek közös ektomikorrhiza partnerei, pedig 

őshonos környezetükben nem osztoznak a partnereken (Tedersoo és mtsai 2009, 2013, 

Roy és mtsai 2013, Bogar és mtsai 2015). Más vizsgálatokban is azt találták, hogy a 

szomszédos mikorrhiza képző növények jelenléte a területen befolyásolja azt, hogy egy 

adott növény milyen gombákkal képez kapcsolatot (Cline és mtsai 2005, Kohout és 

mtsai 2011, Kennedy és mtsai 2012, Bahram és mtsai 2013). Trocha és mtsai (2012) 
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vizsgálatuk során azonos területen a tájidegen növényről kevesebb ektomikorrhiza 

partnert azonosítottak, mint az őshonoson. Bahram és mtsai (2013) tájidegen erdeifenyő 

ültetvények ektomikorrhiza képző gombaközösségét vizsgálva pedig azt tapasztalták, 

hogy a partnerek legnagyobb diverzitása az átmeneti területeken volt, ahol az őshonos 

és a tájidegen növény együtt fordult elő, ezt követte az őshonos állományokkal 

szomszédos ültetvény partnerközössége és az őshonos növényektől izolált tájidegen 

ültetvény közössége volt partnerfajokban a legszegényebb. Az izoláció mértéke arányos 

az ektomikorrhiza partnerközösség diverzitáscsökkenésével (Peay és mtsai 2010). Míg 

tapasztalataink a fentiekkel összhangban voltak a nyár és fűz területeket tekintve, a 

naprózsa és feketefenyő esetében részben eltérő tapasztalataink voltak.  

Habár a „tiszta” naprózsa területek ("TF", "Fum2") ektomikorrhiza képző gomba 

partnerköre (20 mOTU) a Bahram és mtsai (2013) által tapasztaltaknak megfelelően 

kisebb volt az átmeneti "FumPin+FPin" területénél (24 mOTU), a „tiszta” fenyő 

területen ("Pin") többféle ektomikorrhiza gombapartnert találtunk (36 mOTU), mint az 

átmeneti területen. 

Az összes mintavételi foltot tekintve a tájidegen feketefenyő eggyel több 

gombapartnerrel képzett ektomikorrhizát (36 mOTU), mint az őshonos naprózsa (35 

mOTU). Ezekre az érdekes tényekre a naprózsa sokkal szárazabb, a nyílt 

homokpusztagyep-részeken való előfordulása adhat magyarázatot, valamint az, hogy 

esetünkben a fenyő mintavételi terület izolációja nem teljesül.  

 

6.2.1. Specialista ektomikorrhiza partnerek 

 

Sok esetben az erősen gazdaspecialista ektomikorrhiza képző gombák 

fenyőkkel képeznek kapcsolatot (Molina és mtsai 1992). Az ún. „interakció hálózat” 

teória szerint a ritka, mutualista kapcsolatot képző élőlények gyakori, könnyen, 

agresszíven terjedő partnerekkel tudják biztosítani fennmaradásukat (Bascompte 2010), 

ez megfigyelhető a specialista mikorrhizaképző gombák és gyakori növénypartnereik 

esetében is (Chagnon és mtsai 2012, Montesinos-Navarro és mtsai 2012). Ez fordítva is 

igaz, azok a növények, melyek erősen specializált ektomikorrhiza partnerekkel 

rendelkeznek, hajlamosabbak a koinvázióra és kozmopolita kapcsolatok kialakítására 

(Diez 2005, Tedersoo és mtsai 2007, Bogar és mtsai 2015). 

A fülöpházi homokpusztagyepben a őshonos fehér nyárnak és a 

rozmaringlevelű fűznek ugyan több specialista partnere van, mint a tájidegen 
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feketefenyőnek, viszont a szintén őshonos naprózsának eggyel kevesebb, ezt akár a 

naprózsa fentebb említett speciális, igen száraz, nyílt homokpusztagyep részeken való 

előfordulásának is okozhatja.  

Trocha és mtsai (2012) vizsgálatában az összes növényen (2 fenyő és 2 tölgy 

faj) előforduló generalisták egyike Thelephoraceae faj volt, vizsgálatainkban viszont a 

Thelephoraceae/Tomentella fajok többsége a Populus-on és Salix-on előforduló 

specialistaként jelent meg, ritkábban két növény, egyszer pedig a Populus és Salix és 

Pinus közös partnereként.  

 

 

6.2.2. Tájidegen gombák a területen 

 

Rendszeresen megtaláltuk a fenyőspecialista Rhizopogon (istrángospöffeteg) és 

Suillus (gyűrűstinóru) nemzetségbe tartozó gombafajok (Molina és mtsai 1992) 

ektomikorrhizáit és termőtestjeit a Fülöpháza melletti homokpusztagyepben (Seress és 

Kovács 2010). 

Korábbi, termőtestekre alapozott vizsgálatok is beszámolnak több Rhizopogon 

és Suillus faj előfordulásáról a Kiskunság területén (Babos 1999, Nagy 2004, Nagy és 

Gorliczai 2007). 

Mindkét gombanemzetség a szigorúan védett homokgyepben egyértelműen 

tájidegennek tekinthető, jelenlétük kizárólag a betelepített fenyőknek tulajdonítható.  

Néhány ektomikorrhiza képző gombafaj esetében egyedi azonosítást lehetővé 

tevő molekuláris markerekkel vizsgálták a „gombaegyedek” által képzett genetek 

méreteit. A Rhizopogon vesiculosus esetében akár húsz méteres genetátmérő is 

előfordult (Beiler és mtsai 2010), míg a Suillus fajoknál hasonló nagyságrendű, 25-30 

méteres genetkiterjedést mértek (Dahlberg 1997, Hirose és mtsai 2004). Habár a 

Rhizopogon fajok eltérést mutatnak a genetképző tulajdonságaikban (Beiler és mtsai 

2010), az irodalmi adatok alapján néhány tíz méteres genetmérettel számolhatunk 

ezeknél a gombafajoknál. A feketefenyő és a Rhizopogon, Suillus fajok viszont nem 

őshonosak az Alföld más területein sem, így a szomszédos területekről micéliummal 

történő terjedés kizárható. 

Fontos kérdés, hogy milyen módon terjedhetnek a területen ezek a gombák. 
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Valamilyen speciális terjedési és propagulum-túlélési módszerrel 

rendelkezhetnek ezek a gombák, amelyek lehetővé teszik számukra olyan élőhelyek 

benépesítését, ahol növénypartnerük eredetileg nincs jelen (Collier és Bidartondo 2009).  

Ismert, hogy Rhizopogon fajok terjesztésében a mikofág kisemlősöknek nagy 

jelentősége van (Maser és mtsai 1978, Molina és mtsai 1999), ezen a módon az 

inokulumforrástól jelentős távolságokra is megjelenhetnek ezeknek a gombáknak a 

propagulumai. Termőtestek fogyasztásával a szarvasok is fontos szerepet játszhatnak a 

gombák terjesztésében, ahogy ezt Suillus és Rhizopogon fajokról igazolták is 

(Ashkannejhad és Horton 2006). 

Az is ismert, hogy különösen természetes fenyőállományok környékén 

működtetett csemetekertekben könnyen történik spontán Rhizopogon-kolonizáció. 

Habár nincsenek ismereteink arról, hogy honnan és hogyan kerültek telepítésre a 

homokpusztagyepben jelenlévő feketefenyők, elképzelhető hogy már a csemetékkel 

együtt érkeztek a specifikus fenyő ektomikorrhiza partner gombák, ráadásul fenyőknél 

nagyon gyakori jelenség a koinvázió (Nuñez és mtsai 2009, Dickie és mtsai 2010, 

Salgado Salomon és mtsai 2011, Hynson és mtsai 2013). 

A tájidegen gombák inaktív formában, például spóraként vagy szkleróciumként 

hosszabb időt is átvészelhetnek a megfelelő „gazdanövényre várakozva” (Torres és 

Honrubia 1997), majd amikor a gazdanövény megjelenik egy új élőhelyen, a rejtett, 

nyugalmi állapotban lévő támogató gombapartnerek „aktiválódva” segítik a tájidegen 

gazdanövényt.  

A Rhizopogon fajokat az erdőkben gyenge kompetítornak tartják, annak 

ellenére, hogy sokszor domináns alkotói a spórabanknak. Amikor viszont tájidegen, a 

Rhizopogon spp. számára partner fafajok törnek be egy egyébként lágyszárúak és 

ektomikorrhiza képző félcserjék által dominált társulásba – ahogy ezt „bio-assay” 

vizsgálatokkal is igazolták – akkor élénk kolonizálónak bizonyulnak (Collier és 

Bidartondo 2009).  

Nuñez és Dickie (2014) szerint azok a gombafajok, melyek nagy tömegben 

képeznek termőtesteket (pl. Suillus, Amanita fajok), hajlamosak invázióra. Néhány 

erősen fenyőspecifikus gomba (pl. Rhizopogon, Suillus spp.) a gazdanövény erős 

invazív volta miatt is hajlamosabb az invázióra (Nuñez és Dickie 2014). 

Ezek a jellegzetességek együttesen magyarázattal szolgálhatnak arra, hogy 

miként kolonizálhatták ezek a specifikus Pinus partner ektomikorrhiza képző gombák a 
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fenyőket egy olyan élőhelyen, mint a fülöpházi homokpusztagyep, ahol a jelenlétük 

egyáltalán nem várt. 

Feltételezhetően ezek a gombák nem képeznek ektomikorrhizát a területen 

őshonos növényekkel (mi sem találtunk ilyen ektomikorrhizákat mintavételeink során), 

de egyértelmű, hogy komoly inokulumpotenciállal rendelkeznek a 

homokpusztagyepben. Arról nincsenek ismereteink, hogy milyen mértékben 

befolyásolják ezek a területen egyértelműen tájidegen gombák a terület őshonos 

ektomikorrhiza képző gombaközösségét és egész talaj (mikro)biótáját, de biztosak 

lehetünk abban, hogy hatást gyakorolnak a mikrobiótára – ahogy azt például 

Rhizopogon fajoknál igazolták is (Molina és mtsai 1999) – kiszoríthatnak például 

őshonos gombákat, ezeken keresztül akár őshonos növényeket is és megváltoztathatják 

a talaj pH-ját, valamint további olyan változásokat indukálhatnak az őshonos 

közösségben amelyek további invazív fajok megtelepedésének kedveznek (Diez 2005, 

Davis 2009). Ha egy területen tájidegen talajlakó mutualista partnerek egyszer 

megtelepednek, eltávolításuk rendkívül nehéz (ha egyáltalán lehetséges), különösen 

igaz ez akkor, ha inaktív formában hosszú ideig képesek fennmaradni (Bruns és mtsai 

2009, Nguyen és mtsai 2012)  

Az itt bemutatott eredmények kimutatták ennek a rejtett potenciálnak a 

meglétét, amely alapján még különösebb figyelmet kellene szentelni annak, hogy a 

lehető leghamarabb irtásra kerüljenek a védett területen lévő fenyők, hiszen azok a 

sokszor figyelmen kívül hagyott gombaközösségekben is tájidegen, elkerülendő 

hatásokat indukálnak. 

 

6.2.3. A vizsgált növények közös ektomikorrhiza partnerei 

 

A Venn-diagram (12. ábra) szerint a legnagyobb átfedés a fehér nyár és a 

rozmaringlevelű fűz partnerei között van (24 mOTU), erre a két növény közeli 

rokonsága, a talajparaméterek és a záródott lombkorona adhat magyarázatot. Ebben az 

esetben tehát a két, közel rokon növény ektomikorrhiza partnerközösségét a 

„gazdahatás” befolyásolja leginkább, a „területhatás” (Bahram és mtsai 2013) nem 

érvényesül. Irodalmi adatok szerint is a közeli rokon fafajok, bár általában vannak 

specifikus partnereik (Rusca és mtsai 2006), hasonló ektomikorrhiza partnerkörrel 

rendelkeznek (Horton és Bruns 1998, Ishida és mtsai 2007). A közeli rokon 

növényfajok és gombapartnereik koevolúciója lehet az egyik tényező, aminek 
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következtében az említett növények ektomikorrhiza partnerközösség szerkezete 

hasonlóan alakul (Kretzer és mtsai 1996).  

Szintén magas átfedés van a naprózsa és a feketefenyő ektomikorrhiza partnerei 

között (17 közös mOTU, 12. ábra), valószínűleg az átmeneti terület ("FumPin+FPin") 

miatt, ahol a 11 közös mOTU-t találtunk. Ebben az esetben tehát a terület az, ami a 

legnagyobb mértékben befolyásolja az ektomikorrhiza képző gombaközösséget (Trocha 

és mtsai 2012, Bahram és mtsai 2013). 

Meglepően magas az átfedés a rozmaringlevelű fűz és a naprózsa 

gombapartnerei esetében (17 közös mOTU, 12. ábra), pedig ezt sem a „gazdahatás”, 

sem a „területhatás” nem indokolja, hiszen a két növény nem közeli rokona egymásnak 

és foltjaik egymástól távol helyezkednek el. 

A Pinus partnereinek átfedése a fűz és a nyár ektomikorrhiza partnereivel (17, 

ill. 14 közös mOTU) is elég magas, a fenyő tehát saját specialista koinvádor 

gombapartnerei mellett „válogat” a szomszédok partnerei közül is, itt tehát egy 

harmadik jelentős hatás, a „szomszédhatás” (pl. Ishida és mtsai 2007) befolyásolja a 

fenyő ektomikorrhiza partnerközösségét. 

Legkisebb mOTU átfedés (13 közös mOTU, 12. ábra) a naprózsa és a fehér nyár 

ektomikorrhiza partnerei között van, ez az adott Populus foltokat tekintve várható is, 

hiszen a két növény nem közeli rokona egymásnak és a fülöpházi területen egymástól 

viszonylag távol helyezkednek el az általunk mintázott foltjaik, előbbi növény a nyílt 

homokpusztagyepben található, utóbbi növény egyedei záródott kis erdőfoltot alkotnak, 

ahol kevésbé szárad ki a talaj (utóbbit nem mértük, de a talajminták feldolgozásánál 

egyértelműen tapasztaltuk). 

Fülöpházán történt ektomikorrhiza vizsgálataink során tehát három jelentős, 

ektomikorrhiza gombaközösséget befolyásoló tényező (gazdahatás, területhatás, 

szomszédok hatása) érvényesülését tapasztaltuk. 
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6.2.4. Generalista ektomikorrhiza partnerek 

 

Érdekes módon csak egy „őshonos-generalista” mOTU volt (Mallocybe sp.), 

amihez a hozzárendelhető gombapartner mind a három őshonos növényen előfordult, de 

a feketefenyőn nem. Tehát a területen található generalista gombapartnerek könnyen 

alakítanak ki ektomikorrhiza kapcsolatot a területre érkező tájidegen gazdával is.  

Az Inocybe és Geopora fajok más vizsgálatok során is generalistának 

bizonyultak, nyitvatermő és zárvatermő fásszárúak számos fajával képeznek 

ektomikorrhizát (Nara 2006, Tedersoo és mtsai 2006, McDonald és mtsai 2010).  

Az abszolút generalista gombapartnerek nem feltétlenül domináns alkotói a 

partnerközösségnek (Smith és mtsai 2009), a mOTU 39-nél (Pachyphloeus sp.) mi is ezt 

tapasztaltuk, mely egyik vizsgált növény esetében sem tartozott a domináns partnerek 

közé. Az is lehetséges, hogy idővel egyre több őshonos gombafaj partnerkört bővítsen 

és megjelenjen a feketefenyő gyökerein is. 

 

 

6.2.5. Diverz ektomikorrhiza képző gombacsoportok a területen 
 

A Tomentella, Inocybe, Geopora és más tömlősgomba nemzetségekből több 

fajt mutattunk ki ektomikorrhiza partnerként, mint ami a területről korábbi gyűjtésekből 

származó termőtestadatok alapján (Babos 1999, Nagy 2004, Nagy és Gorliczai 2007) 

várható volt.  

A Tomentella ferruginea-t és a T. fuscocinerea-t a korábbi vizsgálatok során 

fehér nyár ektomikorrhiza partnereként találták meg (Jakucs 2002), Fülöpházán előbbit 

fenyő és nyár partnereként azonosítottuk, utóbbit ezen kívül még a fűzön is megtaláltuk. 

A fenyővel képzett fent említett ektomikorrhizák esetén valószínűleg gazdakör 

bővülésről van szó. A Tomentella atramentaria által képzett ektomikorrhizát 

Helianthemum canum-ról írták le (Erős-Honti és mtsai 2008b), mi nyár és fűz gyökerein 

találtuk. A fülöpházi homokpusztagyep és más magyarországi területeken talált 

tomentelloid ektomikorrhizák nagyfokú különbözőségének egyik oka a társulástípusok 

különbségében keresendő, a régebben mintázott bükki, őrségi és alföldi területeken zárt 

erdőből gyűjtötték a Tomentella ektomikorrhizákat, más ektomikorrhiza képző 

szomszédos növények mellől. A mintavételi területek tengerszint feletti magassága is 

eltérő és más vizsgálatokban is azt találták, hogy ez befolyásolja az ektomikorrhiza 
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közösséget (Bahram és mtsai 2012, Geml és mtsai 2014). A régebben gyűjtött 

Tomentella ektomikorrhizák gazdanövényei a fehér nyár kivételével nem az általunk 

vizsgált növények és Helianthemum canum-on kívül nem is közeli rokonai azoknak, 

tehát a már említett „gazdahatás” is okozza a közösség különbözőségét.  

A susulykák a korábbi termőtestvizsgálatok alapján is diverz csoportot 

képviselnek a fülöpházi homokpusztagyepben (Babos 1999, Nagy 2004, Nagy és 

Gorliczai 2007)  

Eredményeinkhez hasonlóan más, kezdeti szukcessziós stádiumú társulások 

ektomikorrhiza közösségében, tápanyagszegény talajokban is gyakran a Pezizales 

rendbe tartozó fajok (pl Geopora spp.) dominanciája figyelhető meg (Gehring és mtsai 

1998, Tedersoo és mtsai 2006). Száraz területek ektomikorrhiza képző 

gombaközösségeinek is fontos tagjai a tömlősgombák (Izzo és mtsai 2005), melyek jól 

alkalmazkodnak a szélsőséges környezethez, valamint bolygatás után gyorsan képesek 

regenerálódni (Smith és mtsai 2006). Ennek megfelelően folyóparti fehér füzesekben, 

ahol néha elárasztott a terület, néha pedig aszály van, a Tuber és más Pezizales rendbe 

tartozó fajok képezte ektomikorrhizák dominanciáját figyelték meg (Parádi és Baar 

2006). Adott területen, borókás-fenyvesben száraz körülmények között a tömlősgombák 

44-95%-kal gyakoribb előfordulását tapasztalták az ektomikorrhiza partnerek között 

csapadékos időszakhoz képest (Gordon és Gehring 2011). Tedersoo és mtsai (2006) 

észtországi erdőkben végzett vizsgálataik során azt találták, hogy a taxonok 3,7-13%-a 

tömlősgomba, ami az ektomikorrhizák 4,5-6,%-át jelentette. Sajnos nem derül ki a 

cikkből, hogy a számos mintavételi területük közül a Fülöpházához hasonlóan száraz 

területről mennyi aszkuszos gombafajt találtak. A Pezizales rendbe tartozó fajok 

azonban a zárótársulásokban is fontos partnerei lehetnek az ektomikorrhizás 

növényeknek (Tedersoo és mtsai 2006), ezt mi is tapasztaltuk a fehér nyár erdőben 

felvett mintáink esetében.  

A Hydnobolites minták esetében a nyolc mOTU ellenére az SH csoportosítás 

(Kõljalg és mtsai 2013) alapján két vagy három fajhoz tartozás is mutatja a nem 

megoldott taxonómiai problémákat az aszkuszos gombák körében (Tamm és mtsai 

2010). 

A Tuber-fajok jelenlétét ezelőtt nem mutatták ki Fülöpházán, az itt történt 

termőtestvizsgálatok alkalmával nem találtak termőtesteket ebből a nemzetségből 

(Babos 1999, Nagy 2004, Nagy és Gorliczai 2007). 
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A Cistaceae családba tartozó növények sok faja, így a Fumana procumbens is 

képez mikorrhizát szarvasgomba fajokkal. Terfezia fajokkal természetes körülmények 

között és in vitro kísérletek alkalmával képzett ektomikorrhizáikat is kimutatták (Jamali 

és Banihashemi 2012, El-Houaria Zitouni-Haouar és mtsai 2014). A F. procumbens 

Tuber fajokkal képzett ektomikorrhizáit is kimutatták (Chevalier és mtsai 1975). Az 

általunk ektomikorrhiza partnerként megtalált Tuber gennadii azonban egy mediterrán 

elterjedésű faj (Alvarado és mtsai 2012), eddig Magyarországon nem volt róla adat, 

Fülöpháza így az ismert legészakibb terület, ahol ez a faj előfordul. 

Száraz területeken előnyt élveznek a földalatti, illetve részlegesen földalatti 

termőtestet képző fajok, hiszen kevéssé vannak kitéve az időjárás viszontagságainak a 

termőtestképzés során, a Fülöpházán gyakori előfordulásuk ezzel is magyarázható 

(Thiers 1984).  

A Cenococcum geophilum a fenyőknek nagyon gyakori ektomikorrhiza képző 

partnere (Nara 2008, Rudawska és mtsai 2011, O’Hanlon és Harrington 2012), 

vizsgálataink során azonban érdekes módon egyáltalán nem találtuk meg ezt a gombát a 

feketefenyő gyökerein, a fehér nyár gyökerein viszont sok C. geophilum 

ektomikorrhizát és a talajfuratokban rengeteg szkleróciumot is találtunk, és a 

rozmaringlevelű fűz ektomikorrhiza partnereként is megtaláltuk néhány esetben. Van 

der Heijden és Vosatka (1999) azt tapasztalták, hogy a Cenococcum geophilum a 

hollandiai homokdűnéknek csak azokon a részein fordul elő, ahol több a csapadék és a 

talaj kémhatása inkább savas. A fehér nyár foltokban a lombkorona záródás miatt és a 

rozmaringlevelű fűz esetében is a hajtások nagyon szoros elhelyezkedése és a talajvíz 

közelsége miatt nehezebben szárad ki a talaj, ez magyarázattal szolgálhat a Cenococcum 

geophilum általunk tapasztalt előfordulására. 

 

 

6.2.6. Cadophora-tesztek 
 

Az ektomikorrhiza növénypartnereket külön-külön vizsgálva jelentős 

különbségek figyelhetőek meg a Cadophora kolonizáció mértékében. A 

rozmaringlevelű fűz esetében a sikeresen amplifikált mintákra vonatkoztatva a kevert 

minták száma és azokon belül a Cadophora-kolonizáció mértéke jóval magasabb volt, 

mint a többi vizsgált növénynél. A legalacsonyabb Cadophora-kolonizáció a fehér nyár 

ektomikorrhizáinál volt megfigyelhető (5. táblázat). 
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Korábbi vizsgálatok során kiderült, hogy a Cadophora nemzetség tagjai, melyek 

az ún. sötét szeptált endofitonok (DSE) csoportjába tartoznak (Jumpponen és Trappe 1998), 

a fülöpházi homokpusztagyep egyes növényeinek gyakori gyökérkolonizálói (Knapp és 

mtsai 2012).  

A Cadophora finlandia (szinonim nevén Phialophora finlandia, Harrington és 

McNew 2003) esetében a DSE-ként való előfordulás mellett ektomikorrhiza, 

ektendomikorrhiza és erikoid mikorrhiza képzésről is beszámoltak (Wilcox és Wang 

1987, Monreal és mtsai 1999, Vrålstad és mtsai 2002, Rudawska és mtsai 2011). 

A fülöpházi homokterületen egy Salix és egy Populus ektomikorrhiza 

gombapartnere bizonyult az ITS szekvencia alapján Cadophora fajnak 

(SH214265.07FU: mOTU 54, 57, Függelék F1 táblázat). Ebben a két esetben azonban a 

többi, Cadophora pozitív mintával ellentétben nem láttunk kevert amplikont az agaróz 

gélen és a szekvenciák kromatogramján sem volt kettős kolonizációra utaló jel. Kérdés, 

hogy ezeknél a mintáknál esetleg Cadophora által képzett ektomikorrhizáról van szó, 

vagy a Cadophora endofitonként volt jelen a kevert mintákhoz hasonlóan ezekben a 

mintákban is, az ektomikorrhiza képző gombából pedig nem sikerült a DNS-t 

felszaporítani. Ennek eldöntésére további mintavételezés esetén alkalmazható lenne az 

általunk optimalizált in planta rRNS-FISH. 

 

 

6.3. A mintavételi területek gombaközösségének összevetése 

és talajparaméterek általi befolyásoltsága 

 

Az NMDS ordinációval kapott eredmények (20. ábra) összhangban vannak a 

szekvenciák alapján Venn-diagramban ábrázolt (12. ábra) közös és egy-egy növényhez 

tartozó mOTU mennyiségekkel, miszerint „tiszta Fumana-s” területek gombaközössége 

a leghasonlóbb egymáshoz, a "FumPin+FPin" ektomikorrhiza közössége átmenetet 

képez a „tiszta Fumana-s” területek és a fenyő terület között. 

A Salix és a Populus területek ektomikorrhiza gombaközössége egymáshoz 

valószínűleg a két növény rokonsága (Hrynkiewitz és mtsai 2012) és a lombkorona 

záródás, ill a talajvíz közelsége következtében nehezebben kiszáradó talaj miatt 

hasonlít, a Fumana és Pinus ektomikorrhiza képző gombaközösségének hasonlósága 

pedig a közös terület miatt lehet. 
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Kevéssé ismert, hogy a talaj különböző tulajdonságai hogyan befolyásolják a 

talajmikróbák közösségeinek összetételét és elterjedését (Rousk és mtsai 2010).  

Az általunk CCA elemzéssel kapott eredmények (21. ábra) azonban 

összhangban vannak más vizsgálatok eredményeivel, ahol szintén azt mutatták ki, hogy 

a klimatikus tényezők, különösen a csapadékmennyiség és a talaj pH nagyban 

befolyásolja a gombák elterjedését (Lauber és mtsai 2008, Geml és mtsai 2014, 

Tedersoo és mtsai 2014). A talaj pH és az ektomikorrhizás gombaközösség 

fajösszetétele közötti összefüggés azonban részben indirekt is lehet, például a 

tápanyagok elérhetőségének pH függése miatt vagy a talajbaktériumokkal és más 

talajban élő szervezetekkel való kompetitív kölcsönhatások miatt (Rousk és mtsai 

2008). Irodalmi adatok és más vizsgálatok szerint az ektomikorrhiza képző gombák az 

alacsonyabb talaj pH-t kedvelik (Read 1991, Becerra és mtsai 2005, Geml és mtsai 

2014). 

Többek között a talaj pH gombaközösségre gyakorolt hatása miatt is probléma 

a tájidegen feketefenyő jelenléte a területen, hiszen lassan bomló avarja savanyítja a 

talajt. Más vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a tájidegen növény és 

ektomikorrhiza partnereinek anyagcsereaktivitása következtében a talajban 

megnövekedett foszfortartalom (Levine és mtsai 2004, Dickie és mtsai 2011), fűfélék és 

más növényfajok agresszív növekedését eredményezi (Dickie és mtsai 2011). 

Esetünkben nem tapasztaltuk ezeket a jelenségeket, de elképzelhető, hogy idővel ezzel a 

problémával is számolni kell a területen. 
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6.4. Susulyka (Inocybe) és pókhálósgomba (Cortinarius) ektomikorrhizák vizsgálata 

 

6.4.1. Inocybe ektomikorrhizák 

 

Az Inocybe nemzetség taxonómiai és nomenklatúrai problémákkal terhelt, ezt 

érdemes figyelembe venni az újonnan jellemzett ektomikorrhizák gombapartnerének 

megnevezésekor és a régebben leírt ektomikorrhizákkal való összevetések során is. 

A susulyka nemzetségből eddig tíz faj ektomikorrhizáját írták le részletesen 

(DEEMY: http://www.deemy.de/, Ilyas és mtsai 2013), némely faj esetében több 

gazdanövénnyel képzett ektomikorrhiza részletes leírása készült el (Agerer 1995, 

Beenken és mtsai 1996a).  

A korábban leírt és a jelen munkában jellemzett susulyka ektomikorrhizákra is 

jellemző néhány közös vonás. A csatos kiágazó hifák miatt a köpenyfelszín vattás, így 

mindannyian a rövidtávú „kihasználási típusba” (Agerer 2001) tartoznak, rizomorfát 

nem figyeltek meg esetükben. Plektenhimatikus gombaköpenyük van, amely A, B vagy 

E típusú, zselatinszerű mátrix jelenléte esetén pedig C típusú. Cisztida megléte nem 

jellemző náluk, csatos hifáik kapcsolódásánál gyakran nyitott anasztomózisok 

figyelhetőek meg rövid híddal vagy híd nélkül.  

Az Inocybe appendiculata, az I. avellana, I. fuscomarginata, I. lanuginella, I. 

obscurobadia, és az I. petiginosa fehéres, ezüstösen csillogó ektomikorrhizái (Agerer 

1995, Beenken 1996a, b, c, Beenken és mtsai 1996a, b, c, Ingleby 1999) csupán 

habitusukat tekintve könnyen elkülöníthetőek az újonnan jellemzett Inocybe 

ektomikorrhizáktól.  

Az I. lacera Betula sp.-el képzett ektomikorrhizái is fehér színűek (Agerer 

1995), viszont ugyanennek a gombafajnak a Populus tremuloides gyökerein található 

ektomikorrhizái sárgásbarnák (Cripps és Miller 1995, Cripps 1997) és lehetnek elágazás 

nélküliek, így megkülönböztetésük nehézkes lehet a dolgozatban jellemzett Inocbe sp. 

(Mt. 6.) és Inocybe sp. (Mt. 7.) ektomikorrhizáktól. Mindhárom ektomikorrhiza 

esetében van E-típusú rétege a köpenynek, viszont az I. lacera Populus tremuloides-szel 

képzett ektomikorrhizái esetében olajszemcsék figyelhetőek meg (Cripps és Miller 

1995, Cripps 1997), míg az Inocybe sp. (Mt. 6.) és (Mt. 7.) ektomikorrhizáknál nem 

láthatók ilyen képletek.  

Az I. nitidiuscula-t eredetileg Németországból írták le (Britzelmayr 1891, 

1894), Picea fajokkal mikorrhizát képző fajként tartják számon (Jacobsson és Larsson 
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2012). Kérdéses, hogy a Pakisztánból leírt I. nitidiuscula Alnus nitida-val képzett 

ektomikorrhizájánál (Ilyas és mtsai 2013) megfelelően azonosították-e a gombapartnert. 

A UNITE Species Hypotheses (Kõljalg és mtsai 2013) és a PlutoF adatbázisokban 

(Abarenkov és mtsai 2010) az I. nitidiuscula-hoz tartozó ITS szekvenciák között 

legalább öt, egymástól több, mint 3%-kal különböző szekvenciát találunk. Például a 

Közép- és Észak-Európából származó I. nitidiuscula szekvenciák (SH092815.07FU) 

csak 89%-os hasonlóságot mutatnak az azonos fajnév alatt deponált pakisztáni 

szekvenciával (SH003766.07FU), ezért az elemzéshez az európából származó I. 

nitidiuscula szekvenciákat használtunk, a pakisztáni szekvenciát pedig kihagytuk. 

Az I. nitidiuscula Alnus nitida-val képzett fiatal ektomikorrhizái krémfehér 

színűek, vattásak és A típusú köpennyel rendelkeznek (Ilyas és mtsai 2013). A fiatal 

ektomikorrhizák színük alapján könnyen elkülöníthetőek a jelen munkában jellemzett 

ektomikorrhizáktól, idősebb ektomikorrhizái azonban világosbarna színűek, ezért 

hasonlóak lehetnek az I. psammophila, I. phaeoleuca és az Inocybe spp. (Mt. 6., 7., 8.) 

ektomikorrhizákhoz. Az I. nitidiuscula Alnus nitida-val képzett ektomikorrhizáinak A-

típusú köpenye (bár az A típusú köpeny hasonló a B és E típusú köpenyekhez) és az el 

nem ágazó végek egyenes-befűzött alakja (Ilyas és mtsai 2013) viszont elkülönítő 

bélyeg lehet a fenti ektomikorrhizákhoz képest. 

A jelen dolgozatban tárgyalt I. splendens Populus alba gyökéren igen kiterjedt 

monopodiális piramidális ektomikorrhiza-rendszert képez, melyben a végek barna 

színűek sárgás-okkeres árnyalat nélkül és jellegzetes feketés foltokkal tarkítottak fiatal 

ektomikorrhizák esetén is, így ez a típus morfológiailag könnyen elkülöníthető a többi 

susulyka ektomikorrhizától.  

Az I. subporospora Pinus nigra-val képzett görbült alakú, sötétbarna, 

narancssárgás-barna végű ektomikorrhizái is egyértelműen elkülönülnek habitusuk, 

morfológiájuk alapján a többi susulyka ektomikorrhizától. 

Az I. terrigena ektomikorrhizák sárga színűek, vattás felszínűek és C-típusú 

köpennyel rendelkeznek a hifák közt zselatinszerű anyaggal (Beenken 1996d, Beenken 

és mtsai 1996d), utóbbi két tulajdonságuk azonban megkülönbözteti őket az I. semifulva 

jelen dolgozatban leírt, szintén sárga, enyhén vattás felszínű és B-típusú köpennyel 

rendelkező ektomikorrhizáitól. 

A szintén a fülöpházi homokterületről leírt I. heimii (Magyar és mtsai 1999) és 

az ebben a munkában jellemzett I. phaeoleuca, I. psammophila és Inocybe sp. (Mt. 8.) 

ektomikorrhizák morfológiai-anatómiai tulajdonságaikban nagyon hasonlóak. Mind a 
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négy gomba ektomikorrhizája világosbarna, ritkásan vattás, az Inocybe sp. (Mt. 8.)-nak 

viszont csak részleges köpenye van, míg a másik három ektomikorrhiza az I. heimii-hez 

hasonlóan C-típusú köpennyel rendelkezik, ezért elkülönítésükhöz molekuláris 

taxonómiai módszerekre van szükség. Az I. phaeoleuca esetében viszont a kiágazó 

hifáknál Y-alakú elágazások is megfigyelhetőek, az I. heimii-nél utóbbiak nem 

tapasztalhatók, itt 90 fokos szög van a hifaelágazásoknál (Magyar és mtsai 1999).  

Az I. heimii termőtestet és az alóla gyűjtött talajmintából az ektomikorrhizát 

egy restrikciós enzim (EcoRI) használatával nyert ITS RFLP mintázat alapján 

hasonlították össze és azonosították (Magyar és mtsai 1999). Sajnos nincs sem 

ektomikorrhizából, sem termőtestből származó ITS szekvencia a nyilvános 

adatbázisokban és nem ellenőrizhető, hogy az I. heimii-ként közölt ektomikorrhiza 

jellemzés (Magyar és mtsai 1999) valóban az I. heimii faj ektomikorrhizájáról készült-e. 

Ellenőriztük az I. phaeoleuca és az I. psammophila EcoRI által hasított ITS restrikciós 

mintázatát, mindkét esetben és az I. heimii-hez hasonlóan egy restrikciós hasítási hely 

van az ITS szekvenciában. 

Az I. psammophila és I. phaeoleuca fajok filogenetikailag távol vannak 

egymástól, a jelen dolgozatban jellemzett ektomikorrhizáik morfológiailag mégis 

hasonlóak. Mindkét ektomikorrhizának okkeres enyhén vattás felszíne van, 

zselatinszerű mátrix jelenléte figyelhető meg a köpenyhifák között, de az utóbbi belső 

köpenyrétege átmeneti jelleget mutat a pszeudoparenhimatikus köpenytípusokkal.  

Még három Inocybe ektomikorrhizánál figyelhető meg zselatinszerű mátrix [(I. 

fuscomarginata (Beenken 1996b, Beenken és mtsai 1996b), I. terrigena (Beenken 

1996d, Beenken és mtsai 1996d), I heimii (Magyar és mtsai 1999)]. Utóbbi három 

gombafaj a Mallocybe alnemzetségbe tartozik, míg a most jellemzett, zselatinszerű 

mátrixszal rendelkező két ektomikorrhiza gombapartnere az Inocybe alnemzetség tagja, 

így az első leírt ektomikorrhizák ebből az alnemzetségből, melyeknél a zselatinszerű 

mátrix megfigyelhető. 

A 6. és 7. morfotípusú ektomikorrhizák (Inocybe spp.) morfológiai alapon 

történő megkülönböztetése is nehézségekbe ütközik, talán némi kis segítséget nyújthat a 

csak az Inocybe sp. (Mt. 6.)-nál meglévő H-alakú anasztomózisok megfigyelése, 

valamint ezen ektomikorrhizák köpenyanatómiája. Az Inocybe sp. (Mt. 7.) 

ektomikorrhizánál a köpeny külső rétege B-típusú, míg az Inocybe sp. (Mt. 6.) 

ektomikorrhiza minden rétegében E-típusú köpennyel rendelkezik. Mivel ez a két 

köpenytípus egyaránt a plektenhimatikus köpenyekhez sorolható és hasonlít is 
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egymáshoz, illetve egy ektomikorrhiza köpeny esetében akár mindkét féle típus jelen 

lehet a különböző rétegekben, a két faj ektomikorrhizáinak biztos elkülönítéséhez 

molekuláris taxonómiai módszerekre van szükség. 

A dolgozatban jellemzett Inocybe ektomikorrhiza morfotípusok B és E típusú 

köpenyszerkezetükkel nagyon hasonlóak egymáshoz. Az I. semifulva és az Inocybe sp. 

Mt. 6. és 7. anatómiailag nagyon hasonlít egymáshoz, bár az I. semifulva sárga színe és 

robusztussága az elkülönítő bélyeg. 

Habár a gombaköpenyt különböző típusokba soroljuk az egyes Inocybe 

ektomikorrhizánál, mindegyik esetben plektenhimatikus gombaköpenyről van szó, 

melyek közt az altípusok nagyon hasonlóak és egy-egy ektomikorrhizánál átmeneti 

formák vagy a különböző köpenyrétegekben eltérő plektenhimatikus altípusok is 

előfordulhatnak, mint például Mt. 7-nél vagy az I. appendiculata-nál (B és E típus, 

Beenken és mtsai 1996a) és az I. obscurobadia-nál (A, B, E típusok, Beenken és mtsai 

1996c) is. 

Bár az ITS szekvencia BLAST alapján a Mt. 8. esetében is Inocybe faj a 

gombapartner, anatómiailag nagyon furcsa ez a morfotípus. Nincs az Inocybe 

ektomikorrhizákra jellemző plektenhimatikus gombaköpenye, sőt a gombaköpeny 

hiányos. A belőle készült preparátumokon láthatóak ugyan csatos kiágazó hifák, amik 

egyértelművé teszik egy bazídiumosgomba jelenlétét, azonban tömlősgombákra 

jellemző képletek is láthatóak a preparátumokon (29. d, e ábra). Lehet, hogy valamilyen 

endofiton általi kettős kolonizáció áll a háttérben — azonban nem látható semmilyen 

erre utaló jel a szekvencia kromatogramján — és az is lehet, hogy a gombaköpeny 

hiánya, de a jelenlévő Hartig-háló miatt inkább ektendomikorrhiza ez a morfotípus. 

Mivel Inocybe fajok az ektomikorrhizán kívül más típusú mikorrhizákat is képeznek 

(Wang és Qiu 2006, Ryberg és mtsai 2008), nem kizárt, hogy ektendomikorrhiza-

képzés is előfordul körükben. 
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6.4.2. Cortinarius saturninus + Salix alba ektomikorrhiza jellemzés 

 

A 24 eddig leírt Cortinarius ektomikorrhiza közül hét tartozik a Telamonia 

alnemzetségbe, melybe a Cortinarius saturninus is tartozik. 

A C. saturninus által képzett mikorrhiza az első olyan pókhálósgomba 

ektomikorrhiza, melyet Salix gyökérről írtak le. Ezeken az ektomikorrhizákon is 

megfigyelhetőek az eddig leírt, Telamonia alnemzetségbe tartozó ektomikorrhizák 

jellemző karakterei, mint például a világos színű, ezüstösen csillogó, vattás 

köpenyfelszín, a plektenhimatikus típusú köpeny, melyben a hifák az egyes rétegek közt 

beljebb haladva egyre tömörebben helyezkednek el. A nagyszámú, csatos kiágazó hifa 

és a sok, differenciálatlan, zászlósan elágazó rizomorfa jelenléte is hasonló más 

Telamonia csoportba tartozó ektomikorrhizákhoz. 

A C. saturninus ektomikorrhiza fehér köpenyfelszíne eltér C. alneus-étól 

(Pritsch és mtsai 1997), a C. atropusillus-tól (Wiedmer és Senn-Irlet 1999a), a C. 

badiovestitus-tól (Wiedmer és Senn-Irlet 1999b), valamint a lilás és a kék szín hiánya 

miatt jó megkülönböztethető a C. bibulus-tól (Miller és mtsai 1991, Wiedmer és Senn-

Irlet 2001a) illetve a C. helvelloides-től (Wiedmer és Senn-Irlet 2001b).  

A C. hinnuleus ektomikorrhizája (Kovács és mtsai 2002) szintén fehér, fényes 

köpennyel rendelkezik, de míg ennél az ektomikorrhizánál megfigyelhetőek a 

hifakötegek gyűrűszerű összenövései és a visszafelé irányuló csatok, addig a C. 

saturninus-nál ilyenek nincsenek.  

A C. armillatus által képzett ektomikorrhiza (Cuvelier és Agerer 1991) a 

köpeny belső rétegeiben lévő pszeudoparenhimatikus részek és a szeptumoknál befűzött 

hifák megléte miatt különbözik a C. saturninus ektomikorrhizától. 

A C. saturninus ektomikorrhizánál csatos hifák is megfigyelhetőek a köpeny 

belső rétegeiben, ami nem jellemző az eddig ismert, többi Telamonia ektomikorrhizára. 
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6.5. Termőtest-alapú vizsgálatok 

 

A csak termőtestként megtalált ektomikorrhiza képző gombák vagy nem 

partnerei a vizsgált növényeknek, vagy ritkábban képeznek ektomikorrhizát és nem 

kerültek a furatokba a mintavételezés során.  

A Paxillus ammoniavirescens esetében az előbbi nem valószínű, hiszen ez a 

gombafaj a Paxillus involutus fajkomplex egyik széles elterjedésű tagja (Jarqeat és 

mtsai 2014) és társfajának, a P. involutus-nak a Pinus sylvestris-szel képzett 

ektomikorrhizáját már leírták, részletes jellemzését elkészítették (Mleczko 1997), a 

feketefenyő pedig nagyon közeli rokona az erdeifenyőnek. A P. involutus-t fenyő és 

tölgy fajok közös, generalista ektomikorrhiza partnereként is megtalálták (Trocha és 

mtsai 2012). 

Két Boletus faj Cistaceae családba tartozó, a naprózsával rokon növénnyel 

képzett ektomikorrhizáját is leírták (Hahn 2001, Agueda és mtsai 2008). Voltak olyan 

Peziza, Cortinarius, Inocybe és Entoloma fajok, amiknek az ektomikorrhizáit ugyan 

nem találtuk meg, de ezekből a nemzetségekből más fajok képezte ektomikorrhizákat 

rendszeresen találtunk a vizsgált növényeken. 

A Clavariadelphus pistillaris-nak Fagus sylvatica-val (Iosifidou és Raidl 

2006), a Russula versicolor-nak Betula pubescens-szel (Beenken 2001) képzett 

ektomikorrhizáját írták le, ezek a gazdanövények nem rokonai az általunk vizsgált 

növényeknek.  

A négy vizsgált növényen kívül még a Helianthemum ovatum (a naprózsához 

hasonlóan a Cistaceae családba tartozik) ektomikorrhiza képző növény a 

homokpusztagyepben, viszont kis számban fordul elő, elhelyezkedése nagyon 

szórványos.  

A Nagy G. László által gyűjtött termőtestek a fülöpházi homokpusztagyep 

nagyobb területéről származnak, nem csupán azokból a foltokból, ahol az 

ektomikorrhizákat mintáztuk. Mivel a vizsgált növények esetében (az egyes 

növényekhez tartozó foltokat egybevéve) a „rarefaction” görbék elérték a telítést, a 

termőtestek esetében a nagyobb gyűjtési terület lehet az egyik oka annak, hogy nem 

találtunk a termőtestekhez tartozó ektomikorrhizákat ezeknél a gombáknál.  

Olyan ektomikorrhizákat is találtunk – főleg nehezen észrevehető, vagy föld 

alatti termőtesteket képző fajok ektomikorrhizáit – (pl. Hydnobolites sp., Pachyphloeus 

sp., Tomentella fajok, Tuber fajok), amelyeknek a termőtestei nem kerültek elő a 
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területen tíz év során a rendszeres gyűjtések ellenére sem. A nehezen észrevehető és a 

földalatti termőtestet képző gombák jelenléte az ektomikorrhiza képző közösségben 

eltérést okozhat az ektomikorrhizák és termőtestek vizsgálatával kapott eredményekben 

(például Jonsson és mtsai 2000, Smith és mtsai 2007). Ezek a gombák, valamint a 

termőtestet egyáltalán nem képző Cenococcum geophilum sok esetben pedig domináns 

fajai az ektomikorrhiza közösségnek (Tóth és Barta 2010), ezt Fülöpházán is 

tapasztaltuk.  

A Tomentella fajok reszupinátus termőtesteit nem találták meg a területen 

történt termőtestgyűjtések során (Babos 1999, Nagy 2004, Nagy és Gorliczai 2007), 

azonban biztosan jelen vannak a területen, hiszen mikorrhizáikat sok esetben 

megtaláltuk (9 faj). Kõljalg és mtsai (2000) szerint a tomentelloid ektomikorrhizák egy 

adott ektomikorrhizás gombaközösségének akár 1-8%-át is alkothatják.  

A termőtestképzés erősebb környezeti befolyásoltsága ellenére többnyire 

nagyobb fajgazdagságot mutatnak ki a termőtestekre alapozott vizsgálatok során, mint 

az ektomikorrhizák vizsgálatával (Tóth és Barta 2010). Esetünkben viszont az 

ektomikorrhizák gyűjtése és azonosítása eredményezete sokkal több faj megtalálását a 

termőtestvizsgálatokhoz képest. Ennek a fenti okokon kívül (C. geophilum, nehezen 

észrevehető, ill. földalatti termőtestekkel rendelkező partnerek dominanciája) még a 

száraz környezet is oka lehet, amely nem kedvez a termőtestképzésnek. Tehát egy 

terület ektomikorrhiza képző gombaközösségének vizsgálatakor eltérő eredményeket 

kaphatunk attól függően, hogy termőtesteket vagy ektomikorrhizákat mintázunk. Ez is 

jól mutatja, hogy egy terület ektomikorrhiza gombaközösségét többféle módszerrel 

érdemes vizsgálni, mert az ektomikorrhiza és termőtestvizsgálatok adatai kiegészíthetik 

egymást, de önmagukban nem biztos, hogy elegendőek ahhoz, hogy minden 

ektomikorrhiza képző fajt megtaláljunk egy adott területen (Tóth és Barta 2010). 

 

6.6. FISH 

 

A növények szöveteiben jelenlévő számos gomba specifikus jelölése fontos a 

növény-gomba interakciók tanulmányozásában.  

Ektomikorrhiza képző gombák fluoreszcens jelölésére volt már példa. 

Agrobaktériumos transzformálással fluoreszcens fehérjét expresszáltattak 

ektomikorrhiza képző gombák tiszta tenyészeteiben (Hanif és mtsai 2002, Pardo és 

mtsai 2002, Rodriguez-Tovar és mtsai 2005, Murata és mtsai 2006, Müllerés mtsai 
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2006, Gorfer és mtsai 2007) és a jelölt Suillus bovinus törzs felhasználásával 

ektomikorrhizát is sikerült létrehozniuk in vitro körülmények között (Pardo és mtsai 

2002). A fluoreszcens fehérjével való jelölés során a stabil transzformánsok előállítása 

kihívást jelent és a módszer csak tenyészetben fenntartható gombák esetén 

alkalmazható, az ektomikorrhiza képző gombák nagy része pedig nem tartható fenn 

táptalajon (Smith és Read 2008).  

Egy alkalommal végeztek in planta FISH jelölést gombák esetében, melynek 

során arbuszkuláris mikorrhizaképző gombákat és ezeknek a citoplazmájában lévő 

endobaktériumokat jelöltek májmoha gametofitonjában (Desirò és mtsai 2012). 

Ektomikorrhiza képző gombák korábbi in planta FISH jelöléséről nincs tudomásunk.  

Sikeresen adaptáltuk a riboszomális RNS-FISH módszert ektomikorrhizák 

gombapartnereinek jelölésére többféle növény gyökerében (Vági és mtsai 2014).  

A jelölődés intenzitása összangban áll az ektomikorrhizákkal kapcsolatos 

általános ismeretekkel, a gombaköpeny gyengébben festődött, míg a Hartig-háló, ahol 

az anyagátadás zajlik, a magasabb metabolitikus aktivitás miatt erősebben festődött (35, 

36. ábra). 

Mivel a jelölés intenzitása a riboszómák mennyiségétől is függ és a detektálható 

fluoreszcens jel erőssége összefüggésben van a jelölt sejtek metabolikus aktivitásával 

(Baschien és mtsai 2008, Wagner és Haider 2012), megtudhatjuk, hogy funkcionáló 

ektomikorrhiza kapcsolatról volt-e szó a mintavételkor; ez is mutatja a módszer előnyét. 

Egy korábbi vizsgálatban, amely során vitális fluoreszcens festékekkel jelöltek 

ektomikorrhizákat, ezzel nézték a gombapartnerek életképességét, azt találták, hogy a 

kapcsolat funkcionalitásában, illetve annak mértékében jelentős eltérések lehetnek az 

egyes ektomikorrhizák esetében (Qian és mtsai 1998). 

Az általunk kidolgozott módszer alkalmas lehet a gyökereket kolonizáló többféle 

gomba egyidejű specifikus kimutatására és lokalizációjára is, és alkalmazható lehet akár 

környezeti minták esetében is. A különböző gombák szimultán detektálása magas 

hibridizációs hatékonyságú specifikus próbák használatával érhető el, melyeknek nem 

fed át egymással a fluoreszcens emissziós spektruma. 

Az rRNS-FISH segítségével specifikusan kimutathatunk az ektomikorrhiza képző 

gombákon kívül más mutualista gyökérkolonizáló gombákat is, valamint a növényi 

szövetekben akár látens állapotban lévő kórokozó gombákat is, így ez a módszer 

növényvédelmi szempontból is ígéretes. 
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7. Összefoglaló 

 
Az értekezésben bemutatott munka során őshonos és tájidegen növények 

ektomikorrhiza (ECM) képző gombáit vizsgáltuk. Célunk volt (1) a Fülöpháza melletti 

félszáraz homokpusztagyepben őshonos Fumana procumbens, Populus alba és Salix 

rosmarinifolia, valamint a tájidegen Pinus nigra ECM képző gombáinak 

diverzitásvizsgálata és összehasonlítása, a generalista és specialista gombapartnerek 

azonosítása. (2) Célunk volt a területről az ECM képző gomba termőtestek gyűjtése, 

ezeknek és a korábban a területről gyűjtött termőtesteknek a molekuláris taxonómiai 

azonosítása (3) Az elegendő mennyiségben talált, jó állapotban lévő, még nem 

jellemzett ECM-k részletes morfológiai-anatómai összehasonlító vizsgálatát is célul 

tűztük ki. (4) Célunk volt még ECM gombák in planta fluoreszcens in situ hibridizációs 

(FISH) detektálása. (1) Az ECM-kat talajfuratonként morfotípusokba soroltuk. A 

gombák sejtmagi riboszomális DNS-ének ITS (Internal Transcribed Spacer) régióját 

amplifikáltuk és szekvenáltattuk. Összesen 882 használható szekvenciát kaptunk, 

melyek 101 molekuláris taxonómiai egységbe rendeződtek. Találtunk olyan specialista 

ECM képző gombákat, amelyek csak egy-egy vizsgált növény gyökerein fordultak elő, 

ilyenek például a feketefenyőhöz kapcsolt, a területen tájidegen Rhizopogon és Suillus 

fajok. Több őshonos és tájidegen növényt egyaránt kolonizáló, generalistának tekinthető 

ECM képző gombák (például Pachyphloeus sp.) jelenlétét is igazoltuk. Az Inocybe, 

Tomentella és Geopora taxonoknál a korábbi termőtestadatokhoz képest nagyobb 

fajgazdagság mutatkozott. Olyan ECM képző gombákat is sikerült kimutatnunk, melyek 

korábban nem voltak ismertek a területről (Tuber fajok). A kapott Tomentella ITS 

szekvenciákat összevetettük más magyarországi területekről gyűjtött mintákból 

származó szekvenciákkal. (2) Összesen 136 termőtest, köztük 60 darab (39 faj) ECM 

képző gomba termőtest molekuláris azonosítása történt meg. (3) Az Inocybe 

nemzetségből nyolc ECM-t jellemeztük részletesen. A Fülöpházán gyakran előforduló 

Cortinarius nemzetségből egy másik területen talált, a Cortinarius saturninus Salix 

alba-val képzett ECM-t is jellemeztük. Az újonnan jellemzett ECM-kat 

összehasonlítottuk a megfelelő csoportok korábban jellemzett ECM-ival. (4) 

Adaptáltunk és optimalizáltunk egy olyan RNS FISH alapú módszert, amely alkalmas 

az ECM képző gombák, valamint az ECM képzők mellett jelenlévő más 

gyökérkolonizáló és/vagy patogén gombák in situ fluorszcens jelölésére. A kutatásokat 

az OTKA (K72776) támogatta.  
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8. Summary 

 

Ectomycorrhizal fungi of native and invasive plant species were investigated. 

The work presented here was aimed to (1) study and compare the diversity of 

ectomycorrhizal (ECM) fungal partners of the indigenous Fumana procumbens, Salix 

rosmarinifolia and Populus alba and adventive Pinus nigra in the semiarid sandy 

grassland near Fülöpháza, and to identify generalist and specialist fungal partners. (2) 

Further, we aimed to collect fruitbodies from the same area and identify them. 

Fruitbodies collected in earlier investigations were also involved in the molecular 

taxonomical work and ITS barcoding. (3) We planned to comparatively characterize 

previously morhologically-anatomically undescribed ECM when decent amount and 

quality of ECM is available. (4) We also aimed to adapt the protocol for in planta 

labelling of ECM fungi using fluorescens in situ hibridisation. (1) ECM from each 

soilbore were separated into groups based on their morphology. To conduct molecular 

taxonomical analysis, Internal Transcribed Spacer (ITS) region of nuclear ribosomal 

DNA was amplified and sequenced. We obtained 882 usable quality sequences in total, 

which could be clustered into 101 molecular taxonomical units (mOTU). We detected 

specialist fungi which colonize only one of sampled plant species, for example the 

Pinus specific Rhizopogon and Suillus species which are introduced in the area. We 

found generalist fungi associated with indigenous as well as adventive plant species 

(e.g. Pachyphloeus sp.). In genera Inocybe, Tomentella and Geopora we found 

unexpected diversity compared to the results of earlier investigations based on fruitbody 

collecting. We detected some species (e.g. Tuber spp.) in the area which were 

previously unknown from the area. Tomentella ITS sequences were compared to 

sequences originating from other investigations in Hungary. (2) Altogether 136, 

including 60 fruitbodies (39 species) of ECM forming fungi collected in Fülöpháza 

were ITS sequenced for barcoding. (3) Eight Inocybe ECM were characterized 

morphologicallay-anatomically in detail. ECM of another species (C. saturninus) of 

Cortinarius, the genus which was commonly detected from Fülöpháza, was described 

from Salix alba roots. ECM described in present work were compared to ECM of 

corresponding taxa. (4) We adapted and optimalized the RNA-FISH based method for 

fluorescent in situ labelling of ECM forming fungi as well as other root colonizing and 

pathogenic fungi.  

Research was supported by Hungarian Research Fund, OTKA (K72776). 
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9. Rövidítések jegyzéke 

 

BLAST = „Basic Local Alignment Search Tool”, szekvencia hasonlóságon alapuló keresés 

CCA = „Canonical Correspondance Analysis”, kanonikus korreszpondencia analízis 

CLSM = Konfokális lézer szkenning mikroszkóp 

DIC = differenciál interferencia kontraszt 

DNS = dezoxi-ribonukleinsav 

DSE = sötét szeptált endofiton 

ECM = ektomikorrhiza 

FISH = fluoreszcens in situ hibridizáció 

ITS = „internal transcribed spacer”, az rRNS gének közötti belső átíródó, térkitöltő nem 

kódoló régió 

LSU = „large subunit”, riboszomális RNS nagy alegységét kódoló génszakasz 

mOTU = "Molecular Operational Taxonomic Unit", molekuláris operatív taxonómiai 

egység 

Mt = morfotípus 

NGS = „Next Generation Sequencing”, új generációs szekvenálási módszerek  

NMDS = „Nonmetric Multidimensional Scaling”, nem-metrikus többdimenziós 

skálázás 

nrDNS = sejtmagi riboszomális DNS 

rRNS = riboszomális ribonukleinsav 

PBS = paraformaldehid foszfátpufferelt sóoldatban 

PCR = polimeráz láncreakció 

RNS = ribonukleinsav 

SH név = „Species Hypotheses”, a UNITE Database alapján egy fajhoz tartozó 

szekvenciák csoportjához rendelt név 

SSU = „small subunit”, riboszomális RNS kis alegységét kódoló génszakasz 
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12. Függelék 

 
F1. ábra. A vizsgált Fumana procumbens mintavételi területek fajtelítési („rarefaction”) 
görbéi. Kék vonal = telítési görbe, lila vonal = 5%-os szignifikancia tartomány felső 
értéke, sárga vonal = 5%-os szignifikancia tartomány alsó értéke. 
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F2. ábra. A vizsgált Pinus nigra, Populus alba és Salix rosmarinifolia mintavételi 
területek fajtelítési („rarefaction”) görbéi. Kék vonal = telítési görbe, lila vonal = 5%-os 
szignifikancia tartomány felső értéke, sárga vonal = 5%-os szignifikancia tartomány 
alsó értéke. 
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F1. táblázat. A fülöpházi homokpusztagyepben talált ektomikorrhiza képző gombák 
reprezentáns egyedi (unique) szekvenciáinak legközelebbi BLAST találatai ("uncultured/env. 
sample") szűréssel, 2015. május) 
 

mOTU 
pont-
szám 

átfedés 
(%) 

hason-
lóság (%) 

génbanki 
szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

        
1 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

1 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

1 252 31 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

1 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  
1 252 31 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

1 623 96 89 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 

1 623 94 89 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 

1 252 28 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  
1 623 98 89 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 

2 252 28 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

3 893 98 99 GU062248.1 Pyrenochaeta cava SH203497.07FU Ascomycota sp. 

3 918 97 99 GU062248.1 Pyrenochaeta cava SH203497.07FU Ascomycota sp. 
3 913 97 99 GU062248.1 Pyrenochaeta cava SH203497.07FU Ascomycota sp. 

3 918 97 99 GU062248.1 Pyrenochaeta cava SH203497.07FU Ascomycota sp. 

3 913 98 99 GU062248.1 Pyrenochaeta cava SH203497.07FU Ascomycota sp. 

3 898 98 99 GU062248.1 Pyrenochaeta cava SH203497.07FU Ascomycota sp. 
4 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

5 1098 91 99 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

5 1118 100 100 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

5 1122 99 99 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 
5 1088 100 99 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

5 656 100 99 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

6 252 28 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

6 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  
6 617 92 89 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 

7 1284 98 99 DQ658882.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 

7 1116 100 99 JF908293.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 

7 1205 97 100 DQ658882.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 
7 1214 100 99 JF908293.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 

7 1212 100 99 DQ658882.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 

7 1267 98 99 DQ658882.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 

8 881 94 99 JF908175.1 Inocybe fulvida SH188065.07FU Inocybe pruinosa 
8 1085 100 99 JF908144.1 Inocybe psammophila SH009045.07FU Inocybe pruinosa 

8 985 100 99 JF908144.1 Inocybe psammophila SH009045.07FU Inocybe pruinosa 

9 913 100 96 HQ215824.1 Tomentella sp. SH184516.07FU Tomentella sp. 

10 540 89 86 JX910080.1 Lecythophora sp. SH200070.07FU Ascomycota sp. 
11 917 99 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

11 1064 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

11 1068 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

11 1059 99 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 
11 1079 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

11 1072 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

12 241 32 94 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

13 970 100 99 FM206460.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 
13 948 100 99 FM206460.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 

13 902 99 98 FM206449.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 

13 933 100 99 FM206460.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 

13 998 98 98 FM206453.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 
14 1631 100 99 JX145390.1 Cenococcum geophilum SH199612.07FU Cenococcum geophilum 

14 1751 99 99 JN129390.1 Cenococcum geophilum SH199612.07FU Cenococcum geophilum 

14 970 52 100 KF424613.1 Cenococcum geophilum     

14 1631 100 99 JX145390.1 Cenococcum geophilum SH199612.07FU Cenococcum geophilum 
15 525 91 87 JF440592.1 Fimetariella rabenhorstii SH203402.07FU Sordariomycetes 

15 540 96 96 JX910080.1 Lecythophora sp. SH200070.07FU Ascomycota sp. 
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Az F1. táblázat folytatása 
 

mOTU 
pont-
szám 

átfedés 
(%) 

hason-
lóság (%) 

génbanki 
szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

        
15 462 100 85 JX910080.1 Lecythophora sp. SH200070.07FU Ascomycota sp. 

16 1074 100 99 JQ724066.1 Hebeloma collariatum SH218845.07FU Hebeloma mesophaeum 

16 1107 100 99 AY308585.1 Hebeloma ammophilum SH218845.07FU Hebeloma mesophaeum 

16 1092 100 99 AY308585.1 Hebeloma ammophilum SH218845.07FU Hebeloma mesophaeum 
16 1098 100 99 AY320395.1 Hebeloma testaceum SH218845.07FU Hebeloma mesophaeum 

17 904 100 99 JF907878.1 Cortinarius alnetorum SH188469.07FU Cortinarius decipiens 

17 918 100 99 JF907944.1 Cortinarius jubarinus SH188469.07FU Cortinarius decipiens 

17 917 100 99 JF907944.1 Cortinarius jubarinus SH188469.07FU Cortinarius decipiens 
17 896 100 99 JF907944.1 Cortinarius jubarinus SH188469.07FU Cortinarius decipiens 

17 856 100 99 JX436866.1 Cortinarius decipiens SH188469.07FU Cortinarius decipiens 

17 987 100 99 JQ724019.1 Cortinarius atrocoeruleus SH188469.07FU Cortinarius decipiens 

18 990 97 94 HQ604783.1 Inocybe terrigena SH209547.07FU Inocybe terrigena 
18 1055 96 94 HQ604783.1 Inocybe terrigena SH209547.07FU Inocybe terrigena 

18 1064 96 94 HQ604783.1 Inocybe terrigena SH209547.07FU Inocybe terrigena 

18 924 80 94 GU234129.1 Mallocybe dulcamara SH209543.07FU Inocybe myriadophylla 

18 195 100 91 JF908174.1 Inocybe arthrocystis SH209538.07FU Inocybe substraminipes 
19 1066 91 100 KM576437.1 Inocybe sp.   

19 1092 100 100 KJ399958.1 Inocybe phaeoleuca   

19 1131 99 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 

19 1238 100 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 
19 1245 99 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 

19 1142 100 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 

19 1214 100 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 

19 1075 100 99 KJ399958.1 Inocybe phaeoleuca   
19 1147 100 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 

20 1000 92 98 FM206410.1 Geopora cervina SH213657.07FU Geopora sp. 

21 1131 100 99 JF908119.1 Inocybe splendens SH219795.07FU Inocybe sp. 

22 638 80 89 AJ966755.1 Sebacina aff. incrustans SH186849.07FU Sebacina sp. 
23 1022 100 100 JF908092.1 Inocybe dunensis SH217823.07FU Agaricales sp. 

23 1129 99 100 JF908092.1 Inocybe dunensis SH217823.07FU Agaricales sp. 

23 1129 100 99 JF908092.1 Inocybe dunensis SH217823.07FU Agaricales sp. 

23 1133 100 100 JF908092.1 Inocybe dunensis SH217823.07FU Agaricales sp. 
23 1122 100 99 JF908092.1 Inocybe dunensis SH217823.07FU Agaricales sp. 

24 891 100 94 FM206453.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 
25 1055 87 87 FN550937.1 Mallocybe agardhii var. 

areneria SH457686.07FU Mallocybe sp. 
25 1053 81 99 FN550937.1 Mallocybe agardhii var. 

areneria SH457686.07FU Mallocybe sp. 
25 1057 87 99 FN550937.1 Mallocybe agardhii var. 

areneria SH457686.07FU Mallocybe sp. 
26 1129 99 99 GU949590.1 Inocybe aeruginascens SH179015.07FU Agaricales sp. 

26 1101 99 99 GU949591.1 Inocybe aeruginascens SH179015.07FU Agaricales sp. 

26 1129 99 99 GU949591.1 Inocybe aeruginascens SH179015.07FU Agaricales sp. 

27 900 100 100 FM206453.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 
27 1035 99 99 FM206449.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 

27 928 100 100 FM206446.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora sp. 

27 1044 99 99 FM206449.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 

28 1116 100 100 DQ440568.1 Suillus luteus SH176742.07FU Suillus pseudobrevipes 
28 1110 100 100 AJ272416.1 Suillus luteus SH176742.07FU Suillus pseudobrevipes 

29 911 100 99 AB634277.1 Fungal sp. SH206583.07FU Agaricomycetes sp. 

29 981 98 99 AB634277.1 Fungal sp. SH206583.07FU Agaricomycetes sp. 

30 819 100 99 JN859276.1 Helotiales sp. SH198114.07FU Helotiales sp. 
31 1046 93 100 KF482481.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 

31 1164 97 100 AJ272410.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 

31 1092 100 99 AJ272410.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 

31 1098 100 99 AJ272410.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus  



142 
 

Az F1. táblázat folytatása 

mOTU 
pont-
szám 

átfedés 
(%) 

hason-
lóság (%) 

génbanki 
szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

        
31 1103 100 99 AJ272410.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 

31 994 100 99 KF482481.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 

32 965 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

33 1090 100 100 JF908027.1 Hebeloma ammophilum SH215994.07FU Hebeloma cavipes 
33 1218 99 100 KF309403.1 Hebeloma sp.     

34 1123 99 99 AJ810056.1 Rhizopogon roseolus SH221090.07FU Rhizopogon roseolus 

35 713 92 90 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 

35 712 92 90 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 
36 1125 100 99 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

37 1072 98 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

37 1068 99 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

38 270 27 96 KM576473.1 Pezizaceae sp.   
38 270 29 96 KM576473.1 Pezizaceae sp.     

39 1147 92 100 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

39 1142 92 99 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

39 1105 100 99 JN102395.1  Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 
40 1098 100 99 U83471.1 Thelephoraceae sp. SH184518.07FU Tomentella sp. 

40 1103 100 99 U83471.1 Thelephoraceae sp. SH184518.07FU Tomentella sp. 

40 985 100 99 U83471.1 Thelephoraceae sp. SH184518.07FU Tomentella sp. 

40 996 100 98 U83471.1 Thelephoraceae sp. SH184518.07FU Tomentella sp. 
40 1027 100 99 U83471.1 Thelephoraceae sp. SH184518.07FU Tomentella sp. 

40 774 100 99 AF272909.1 Tomentella ferruginea SH184518.07FU Tomentella sp. 

40 769 100 99 AF272909.1 Tomentella ferruginea SH184518.07FU Tomentella sp. 

40 758 100 99 AF272909.1 Tomentella ferruginea SH184518.07FU Tomentella sp. 
41 1038 90 98 FJ904134.1 Inocybe arenicola SH222044.07FU Inocybe arenicola 

42 874 91 97 AY296254.1 Sebacinaceae sp. SH027628.07FU Sebacina sp. 

42 859 98 97 AY296254.1 Sebacinaceae sp. SH027628.07FU Sebacina sp. 

43 891 92 95 EF644116.1 Tomentella sp. SH184400.07FU Tomentella sp. 
44 516 62 97 JF419262.1 Tuber sp.     

44 660 81 96 JF419249.1 Tuber castilloi   

44 538 70 97 JF419262.1 Tuber sp.     

45 885 92 94 EF644116.1 Tomentella sp. SH184400.07FU Tomentella sp. 
45 889 99 95 EF644116.1 Tomentella sp. SH184400.07FU Tomentella sp. 

46 920 100 97 HQ215824.1 Tomentella sp. SH184516.07FU Tomentella sp. 

46 739 100 97 HQ215824.1 Tomentella sp. SH184516.07FU Tomentella sp. 

46 693 100 98 HQ215824.1 Tomentella sp. SH184516.07FU Tomentella sp. 
47 915 100 93 AJ534912.1 Tomentella sp. SH189576.07FU Tomentella lilacinogrisea 

47 800 94 94 AB848660.1 Tomentella sp.     

48 1020 97 99 JF907949.1 Cortinarius saturatus SH188619.07FU Cortinarius sp. 

49 649 76 93 JN102366.1 Pezizaceae sp. SH189856.07FU Pezizaceae sp. 
49 717 99 91 JN102438.1 Pezizaceae sp. SH010196.07FU Pezizaceae sp. 

50 1092 98 99 KJ399959.1 Inocybe splendens     

50 575 59 100 JF908201.1 Inocybe splendens     

50 1018 100 100 KJ399959.1 Inocybe splendens     
50 1020 99 100 KJ399959.1 Inocybe splendens     

51 1026 99 99 GQ979995.1 Thelephoraceae EM SH177801.07FU Tomentella sp. 

51 1014 99 98 GQ979995.1 Thelephoraceae sp. EM SH177801.07FU Tomentella sp. 

51 822 100 99 GQ979995.1 Thelephoraceae sp. EM SH177801.07FU Tomentella sp. 
51 821 100 99 GQ979995.1 Thelephoraceae sp. EM SH177801.07FU Tomentella sp. 

51 809 100 98 GQ979995.1 Thelephoraceae sp. EM SH177801.07FU Tomentella sp. 

52 375 56 86 JN580885.1 Inocybe rivularis SH188064.07FU Inocybe lullegrammata 

52 340 39 94 KP171124.1 Inocybe sp.     
53 881 100 99 JX436866.1 Cortinarius decipiens SH188469.07FU Cortinarius decipiens 

54 881 93 99 KF428314.1 Helotiaceae sp. SH214265.07FU Cadophora finlandica 

55 1046 100 100 JX983593.1 Inocybe hygrophana SH480548.07FU Inocybe hygrophana 

56 928 91 99 HQ445588.1 Cortinarius cf. albonigrellus SH188480.07FU Cortinarius sp. 
56 979 100 98 AY669673.1 Cortinarius rubricosus SH188580.07FU Cortinarius sp.  
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Az F1. táblázat folytatása 

mOTU 
pont-
szám 

átfedés 
(%) 

hason-
lóság (%) 

génbanki 
szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

56 686 100 99 KC842394.1 Cortinarius scotoides SH188480.07FU Cortinarius sp. 
57 1410 100 99 KC007335.1 Meliniomyces sp. SH214265.07FU Cadophora finlandica 

58 732 96 93 KF646112.1 Sebacina sp. SH026547.07FU Sebacina sp. 

60 963 96 99 EF644115.1 Tomentella atramentaria SH177797.07FU Tomentella atramentaria 

60 959 96 99 EF644115.1 Tomentella atramentaria SH177797.07FU Tomentella atramentaria 
60 979 96 99 EF644115.1 Tomentella atramentaria SH177797.07FU Tomentella atramentaria 

60 1048 99 97 KC152246.1 Tomentella atramentaria SH002459.07FU Tomentella atramentaria 

60 915 99 98 HQ215822.1 Tomentella sp. SH177791.07FU Tomentella atramentaria 

60 835 100 99 EF644115.1 Tomentella atramentaria SH177797.07FU Tomentella atramentaria 
61 955 100 100 FM206453.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 

62 942 100 99 DQ102686.1 Cortinarius helobius SH188485.07FU Cortinarius sp. 

63 1066 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

64 961 99 99 JX434665.1 Pezizales sp. SH189859.07FU Pezizaceae sp. 
65 1062 91 100 JN102395.1 Pachyphloeus sp. SH176723.07FU Pachyphloeus sp. 

66 970 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

67 968 100 99 FM206472.1 Geopora sp. TAA SH216639.07FU Geopora sp. 

68 715 92 90 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 
68 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  

69 1243 100 98 FN550939.1 Inocybe malenconii SH209555.07FU Inocybe malenconii 

69 723 100 100 FN550939.1 Inocybe malenconii SH209555.07FU Inocybe malenconii 

70 562 97 85 HQ829055.1 Pezizomycetes sp. SH210629.07FU Tricharina praecox var. praecox 
71 898 94 99 HM036637.1 Fungal sp. SH222141.07FU Pustularia sp. 

72 1098 97 98 AM882931.2 Inocybe subporospora SH032980.07FU Agaricales sp. 

73 990 99 99 JX434665.1 Pezizales sp. SH189859.07FU Pezizaceae sp. 

74 379 65 87 JN102461.1 Hydnobolites sp.  SH022821.07FU Hydnobolites sp.  
74 407 95 81 KR019789.1 Hydnobolites cerebriformis     

75 717 92 90 KF604908.1 Delastria supernova SH208006.07FU Pezizales sp. 

76 859 100 94 FM206453.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 

76 436 52 95 JQ062974.1 Sepultaria aurantia     
77 278 278 95 LC013757 Inocybe sp.     

78 270 27 96 KM576473.1 Pezizaceae sp.     

79 270 27 96 KM576473.1 Pezizaceae sp.     

80 252 26 96 JN102460.1 Hydnobolites sp.  SH027126.07FU Hydnobolites sp.  
81 1070 93 98 HM485361.1 Tuber gennadii SH009783.07FU Tuber gennadii 

82 872 92 94 EF644116.1 Tomentella sp. SH184400.07FU Tomentella sp. 

83 983 100 100 KP165573.1 Cortinarius murinascens     

84 950 99 95 KR019826.1 Tomentella coerulea     
85 1205 100 100 HM209796.1 Inocybe umbrinella SH221721.07FU Inocybe umbrinella 

86 828 99 92 FM206427.1 Geopora sp. SH213654.07FU Geopora sp. 

87 1026 100 98 FM206453.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 

88 957 99 95 KR019826.1 Tomentella coerulea     
89 946 100 94 KR019826.1 Tomentella coerulea     

90 885 100 95 AF184742.1 Thelephoraceae sp. SH205650.07FU Tomentella cinerascens 

91 1035 100 97 GU980623.1 Inocybe leucoloma SH209539.07FU Inocybe leucoloma 

91 1057 98 96 GU980623.1 Inocybe leucoloma  SH209539.07FU Inocybe leucoloma  
92 784 91 94 AF272941.1 Tomentella lapidum SH177829.07FU Tomentella sp. 

93 937 80 98 KF321786.1 Entoloma hirtum     

94 863 99 92 AJ889954.1 Inocybe godeyi SH176623.07FU Inocybe godeyi 

95 1103 100 100 EF644118.1 Tricholoma scalpturatum SH219342.07FU Tricholoma argyraceum 
96 472 99 85 JX910080.1 Lecythophora sp. SH200070.07FU Ascomycota sp. 

97 370 79 85 AM882814.1 Inocybe curvipes SH201231.07FU Inocybe curvipes 

97 375 78 85 AM882814.1 Inocybe curvipes SH201231.07FU Inocybe curvipes 

98 756 100 99 JF908262.1 Inocybe dunensis SH202435.07FU Inocybe dunensis 
99 761 100 99 AM882912.1 Inocybe cf. nitidiuscula SH179835.07FU Agaricales sp. 

100 896 99 92 JX030242.1 Thelephorales sp. SH030567.07FU Pseudotomentella 

101 568 96 87 KM409439.1 Peziza sp.     
102 508 100 98 FM208893.1 Hygrocybe persistens var. 

konradii SH457847.07FU Hygrocybe sp.  
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  F2. táblázat. A Fülöpházán talált ektomikorrhizás termőtestek legközelebbi BLAST találatai ("uncultured/env. sample" szűrés, 2015. május) 
 

mOTU termőtest pontszám átfedés (%) hasonlóság (%) génbanki szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 
         
         

7 P_15 1181 100 100 DQ658882.1 Lactarius evosmus SH176418.07FU Lactarius evosmus 
8 P_06 909 86 99 JF908175.1 Inocybe fulvida SH188065.07FU Inocybe pruinosa 

11 geopora_02, cs2, CS_17 1064 100 99 FM206472.1 Geopora sp. SH216639.07FU Geopora sp. 
13 geopora_10, geopora_01 994 100 98 FM206449.1 Geopora arenicola SH213651.07FU Geopora arenicola 
17 P_33 902 100 99 JF907944.1 Cortinarius jubarinus SH188469.07FU Cortinarius decipiens 
23 P_04, P_61 1122 100 100 JF908092.1 Inocybe dunensis SH217823.07FU Agaricales sp. 
28 suill_lut_leolt, P_02 1101 100 100 DQ440568.1 Suillus luteus SH176742.07FU Suillus pseudobrevipes 
31 P_03 1107 100 100 AJ272410.1 Suillus granulatus SH176746.07FU Suillus collinitus 
33 TT_22,P_66, heb 1195 97 100 JF908027.1 Hebeloma ammophilum SH215994.07FU Hebeloma cavipes 
50 CB, P_117 1105 100 100 KJ399959.1 Inocybe splendens   
52 P_01 387 61 87 FN550887.1 Inocybe cf. favrei SH188064.07FU Inocybe lullegrammata 
56 P_26 730 100 99 KC842394.1 Cortinarius scotoides SH188480.07FU Cortinarius sp. 
69 P_67 1214 99 99 FN550939.1 Inocybe malenconii SH209555.07FU Inocybe malenconii 
94 P_52 944 96 93 AJ889954.1 Inocybe godeyi SH176623.07FU Inocybe godeyi 
98 inoc_javorkae 953 100 99 JF908262.1 Inocybe dunensis SH202435.07FU Inocybe dunensis 

224 P_05 870 98 94 HG796989.1 Inocybe sp. SH009789.07FU Inocybe sp. 
225 P_09 1179 100 99 KJ399956.1 Inocybe tjallingiorum   
226 P_18 1090 100 100 AY669516.1 Cortinarius paracephalixus SH222431.07FU Cortinarius rosargutus 
227 P_21 1142 99 100 GU949591.1 Inocybe aeruginascens SH179015.07FU Agaricales sp. 
228 P_25 303 27 100 KM248917.1 Clavariadelphus pistillaris   
229 ij, P_31 713 93 100 JF908093.1 Inocybe dunensis SH202435.07FU Inocybe dunensis 
230 P_32 1009 100 97 JQ711997.1 Russula odorata SH219856.07FU Russula versicolor 
231 P_45 1114 100 99 KM085371.1 Tricholoma scalpturatum   
232 P_46 880 83 95 EU819531.1 Boletus cf. chrysenteron SH209620.07FU Xerocomus fennicus 
233 P_53 558 75 89 EU525973.1 Inocybe maculata SH220483.07FU Inocybe ochroalba 
234 P_57 1096 100 99 AF491621.1 Peziza ammophila SH187210.07FU Peziza ammophila 
235 inoc_flocculosa 1123 96 99 JF908213.1 Inocybe flocculosa SH178661.07FU Inocybe semifulva 
236 P_50, in2tt, in1tt, in_spl, cort 833 100 100 JF907859.1 Cortinarius cypriacus SH188493.07FU Cortinarius saturninus 
237 P_75, rp_leolt 1122 99 99 AJ810056.1 Rhizopogon roseolus SH221090.07FU Rhizopogon roseolus 
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Az F2. táblázat folytatása 
 

mOTU termőtest pontszám átfedés (%) hasonlóság (%) génbanki szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 
         

238 P_89 1103 99 99 NR_120206.1 Entoloma vindobonense   
239 P_105 1118 99 100 KJ001423.1 Entoloma phaeocyathus SH221922.07FU Entoloma phaeocyathus 
240 P_106 1151 100 99 KC555563.1 Entoloma sp. SH221239.07FU Entoloma incanum 
241 P_111 924 100 97 JF908198.1 Inocybe pallida Agaricales Agaricales sp. 
242 P_116, P_118, sus 1014 87 99 FN550937.1 Mallocybe agardhii var. areneria SH457686.07FU Mallocybe sp. 
243 P_120 588 98 85 KP171120.1 Inocybe fuscata   
244 P_inv 1214 100 100 JN661719.1 Paxillus ammoniavirescens SH210481.07FU Paxillus ammoniavirescens 
245 rk 1170 100 99 AJ272245.1 Lactarius controversus SH176414.07FU Lactarius controversus 
246 cs1 752 100 99 AF491622.1 Peziza ammophila SH187211.07FU Peziza ammophila 
247 P_114 621 100 100 AM882766.2 Inocybe rimosa SH198505.07FU Inocybe rimosa 
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F3. táblázat. A Fülöpházán talált nem ektomikorrhizás termőtestek legközelebbi BLAST találatai ("uncultured/env. sample" szűrés, 2015. május) 
 
OTU termőtest pontszám átfedés (%) hasonlóság (%) génbanki szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

         

1 NP_01, P138 375 45 92 KM975431.1 Deconica citrispora    

2 NP_02 1214 100 99 AY243632.1 Leucoagaricus cupresseus SH032543.07FU Leucoagaricus cupresseus 

3 P_23,P_08 255 20 97 KC878618.1 Hydnotrya laojunshanensis SH481661.07FU Hydnotrya laojunshanensis 

4 P_10, P_130 870 95 95 FJ904977.1 Marasmius maximus SH190818.07FU Marasmius maximus 

5 P_64,P_12 488 60 92 EF527393.1 Lepiotaceae sp. SH023123.07FU Agaricaceae 

6 P_13 1171 100 100 JQ966937.1 Lepiota subincarnata SH223310.07FU Lepiota subincarnata 

7 P_14 1171 100 100 JN616445.1 Melanoleuca heterocystidiosa SH215881.07FU Melanoleuca communis 

8 P_81,P_19 1016 96 99 EU784434.1 Tulostoma brumale SH010982.07FU Tulostoma brumale 

9 P_20 1050 100 97 AY176434.1 Leucoagaricus sp. SH028320.07FU Leucoagaricus sp. 

10 P_24 1212 100 100 JQ824134.1 Agaricus bresadolanus SH174679.07FU Agaricus bresadolanus 

11 P_28 643 97 92 DQ202269.1 Clitocybe subditopoda SH191273.07FU Clitocybe subditopoda 

12 P_34 1206 99 100 DQ490641.1 Marasmius oreades SH183163.07FU Marasmius oreades 

13 P_37 1136 100 99 JF907969.1 Crinipellis scabella SH218073.07FU Crinipellis scabella 

14 P_38, P_97 1090 100 99 DQ830804.1 Collybia cirrhata SH218330.07FU Collybia cirrhata 

15 P_39 1050 100 99 KJ093492.1 Coriolopsis trogii SH188259.07FU Funalia trogii 

16 P08,P_40 1110 100 98 AF391055.1 Lepiota castaneidisca  SH213455.07FU Lepiota castaneidisca  

17 P_41 1070 100 98 KM983670.1 Pluteus aff. ephebeus    

18 P_42 1007 100 99 DQ097353.1 Auriculariopsis ampla SH010420.07FU Auriculariopsis ampla 

19 P_43 540 50 100 KC333071.1 Tulostoma fimbriatum var. punctatum    

20 P_44 750 77 99 AJ889937.1 Clavulina cinerea    

21 P_49 817 97 91 EU834204.1 Mycena cf. quiniaultensis SH031987.07FU Mycena sp. 

22 P_51 1182 100 100 AF482866.1 Leucoagaricus marriagei SH221570.07FU Agaricaceae sp. 

23 P_54 915 94 94 AY176486.1 Lepiota sp. SH002927.07FU Lepiota sp. 

24 P_55 1249 100 99 KP192572.1 Rugosomyces carneus    

25 P_56 1242 96 100 U85315.1 Leucoagaricus naucinus SH175446.07FU Leucoagaricus leucothites 

26 P_58 1194 99 99 DQ182526.1 Agaricus pseudopratensis SH174685.07FU Agaricus pseudopratensis 
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Az F3. táblázat folytatása 
 

OTU termőtest pontszám átfedés (%) hasonlóság (%) génbanki szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

         

27 P_59 900 94 93 EU935485.1 Marasmius cupreostipes    

28 P_62 1075 92 99 AJ585440.1 Galerina laevis SH176921.07FU Galerina laevis 

29 P_65 819 90 91 GQ893023.1 Simocybe sp. SH003259.07FU Simocybe sp. 

30 P_69, P_139 1098 100 100 KM375928.1 Agrocybe pediades    

31 P_71 1149 99 99 DQ112617.1 Bovista minor SH175903.07FU Bovista tomentosa 

32 P_82,P_79 1114 100 99 EU784433.1 Tulostoma brumale SH010981.07FU Tulostoma brumale 

33 P_80 996 100 100 KF481956.1 Phallus hadriani SH195887.07FU Phallus hadriani 

34 P_84 316 29 98 KJ206988.1 Panellus sp.    

35 P_86, P_101 1184 100 99 KP300878.1 Leucoagaricus subvolvatus    

36 P_87 1291 100 100 KC989088.1 Cyathus olla SH202151.07FU Cyathus olla 

37 P_88 1160 97 100 KJ425533.1 Melanoleuca juliannae var. decolorans SH217825.07FU Melanoleuca sp. 

38 P_90 1026 100 99 JQ312187.1 Polyporales sp. SH187956.07FU Polyporus arcularius 

39 P_91 1140 100 100 JN616426.1 Melanoleuca decembris SH175142.07FU Melanoleuca decembris 

40 P_92 917 89 95 JQ671000.1 Omphalina pyxidata SH190382.07FU Omphalina pyxidata 

41 clit,P_93 1094 89 100 KP226187.1 Infundibulicybe sp.    

42 P_94 1024 100 100 KC176337.1 Psilocybe cf. subviscida/crobula SH187730.07FU Psilocybe sp. 

43 P_96, P_136 1051 100 99 JF908516.1 Panaeolus rickenii SH178703.07FU Agaricales sp. 

44 NP_3 780 100 100 FM208882.1 Hygrocybe conica var. conica SH176826.07FU Hygrocybe sp. 

45 P_98 1247 100 99 AY243616.1 Chlorophyllum agaricoides SH217616.07FU Agaricaceae sp. 

46 P_102 1160 100 99 FJ438478.1 Lycoperdon cf. dermoxanthum SH175876.07FU Lycoperdon lividum 

47 P_108 891 100 99 EU784376.1 Myriostoma coliforme SH174648.07FU Myriostoma coliforme 

48 P_127 1120 100 99 JF908016.1 Galerina autumnalis SH176908.07FU Agaricales sp. 

49 P_128 928 96 93 JN572908.1 Lycoperdon subcretaceum SH175898.07FU Lycoperdon subcretaceum 

50 P_129 771 77 94 EF175525.1 Tetrapyrgos subcinerea    

51 P_131 948 100 95 AF139960.2 Hohenbuehelia sp. SH003944.07FU Hohenbuehelia sp. 

52 P_132 1040 100 100 HM035079.1 Psilocybe montana SH187726.07FU Psilocybe montana 

53 P_134 678 66 96 JX968154.1 Galeropsis desertorum SH178701.07FU Agaricales sp. 
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Az F3. táblázat folytatása 
         

OTU termőtest pontszám átfedés (%) hasonlóság (%) génbanki szám legközelebbi találat neve SH UNITE-SH név 

         

54 P_135 706 68 96 JX968154.1 Galeropsis desertorum SH178701.07FU Agaricales sp. 

55 P_137 1046 100 100 JF908521.1 Panaeolus retirugis SH178701.07FU Agaricales sp. 

56 P_140 1066 99 97 KF220640.1 Melanoleuca sp.    

57 P_141 1216 100 99 JF727867.1 Agaricus litoralis SH174666.07FU Agaricus litoralis 

58 P_142 896 99 93 FJ596897.1 Clitocybe aff. nebularis SH192011.07FU Clitocybe sp. 

59 P_17 549 72 99 AF059232.1 Stropharia coronilla    

60 P_48 339 100 99 HF912362.1 Leratiomyces laetissimus    

61 P_73 368 100 100 AJ237613.1 Bovista polymorpha SH175881.07FU Bovista promontorii 

62 P_76 331 100 100 AJ237631.1 Bovista pusilla SH175906.07FU Bovista furfuracea 

63 P_110 760 92 100 JF908490.1 Mycena albidoaquosa SH220718.07FU Mycena sp. 

64 P_126 599 80 92 DQ112629.1 Tulostoma kotlabae SH003712.07FU Tulostoma kotlabae 
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F4. táblázat. A naprózsa és a feketefenyő közös és csak a két növény valamelyikén 
előforuló ektomikorrhiza partnerei. 
 
 

mOTU TF Fum2 FumPin Fpin Pin 

      

mOTU_1 19 13 16 6 4 

mOTU_2 9  1 1  

mOTU_4 1  1   
mOTU_11 15 3 42 1 2 

mOTU_12   1   

mOTU_28     2 

mOTU_29     4 

mOTU_30     1 

mOTU_31    3 10 

mOTU_34    1 3 

mOTU_38 11 3 3   

mOTU_64  1    

mOTU_65   2  1 

mOTU_70     1 

mOTU_71     1 

mOTU_72     8 

mOTU_73  1   2 

mOTU_79 1    1 

mOTU_81 1     

mOTU_101   1   
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