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I. RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

 

amoA Ammonia-monooxigenase A (Ammónia-monooxigenáz A )

Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis 

(Amplifikált riboszómális DNS restrikciós analízis )

ATP Adenozin-trifoszfát

BLAST Basic Local Alignment Search Tool

CCD Charge-coupled device (Töltés-csatolt eszköz )

DAPI 4',6-diamidino-2-fenilindol

DEPC Dietil-pirokarbonát

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

(Denaturáló gradiens gélelektroforézis )

DSMZ Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

Fluorescence in situ  hybridization 

(Fluoreszcens in situ hibridizáció )

IPTG Izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid

KOI Kémiai oxigénigény

Length Heterogeneity Polimerase Chain Reaction 

(Hossz-heterogenitás polimeráz láncreakció )

Operational Taxonomic Unit 

(Operatív taxonómiai egység )

PBS Phosphate-buffer saline (Foszfát puffer oldat)

PCA Principal Component Analysis (Főkomponens elemzés )

PC Principal Component (Főkomponens )

PCR Polimerase Chain Reaction (Polimeráz láncreakció )

PYE Peptone Yeast-extract medium (Pepton élesztő-kivonat táptalaj )

RCF Relative centrifugal force (Relatív centrifugális erő )

Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase

(Ribulóz-1,5-biszfoszfát karboxiláz/oxigenáz )

SINA SILVA Incremental Aligner

SIP Stable-isotope probing (Stabil izotóp szondázás )

soxB Sulfur oxidation system B

sp., spp. Species (Faj, fajok )

ssp. Subspecies (Alfaj )

TAE Tris-acetate-EDTA (Tris-ecetsav-EDTA puffer )

TBE Tris-borate-EDTA (Tris-bórsav-EDTA puffer )

TKE Telepképző egység

Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism 

(Terminális restrikciós fragmenshossz polimorfizmus )

Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages 

(Súlyozás nélküli pár csoport módszer számtani átlaggal )

var. Varietas (Változat )

X-Gal 5-bromo-4-kloro-3-indolil-β-D-galaktopiranozid

1004        2010 április

1007        2010 július

1010        2010 október

1104        2011 április

1107        2011 július

1110        2011 október

C        Kráter környéki minta

S        Partmenti minta

HM        Tóvíz, vertikális mintavétel

HW        Tóvíz minta

HWB        Tóvíz, teljes baktériumközösség

HWC        Tóvíz, cianobaktériumközösség

RuBisCO

T-RFLP

UPGMA

Mintanevek rövidítései

Általános rövidítések

ARDRA

DGGE

FISH

LH-PCR

OTU
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II. BEVEZETÉS 

A Föld édesvizű élőhelyei számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak az emberiség 

számára annak ellenére, hogy területük aránya a tengerek és óceánok felszínéhez képest szinte 

elhanyagolható. Mivel szoros kapcsolatban állnak mind a szárazföldi rendszerekkel, mind a 

légköri folyamatokkal, érzékenyen reagálnak azok változásaira. Az édesvízi rendszerek 

azonban éppen sérülékenységük folytán igen jó indikátorai a környezetben végbemenő 

változásoknak (Williamson és mtsai, 2008). Egyes vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy ezen 

élőhelyek biodiverzitása nagyobb mértékben csökken, mint akár a szárazföldi vagy a tengeri 

rendszereké, és a leginkább veszélyeztetett fajok jórésze is innen kerül ki (Jenkins, 2003). 

A Hévízi-tó világszinten is páratlan természeti értéke hazánknak, mely számos 

különleges fizikai, kémiai és geológiai adottsága révén egyedülálló édesvizű élőhelyet kínál az 

itt honos élőlényeknek. A tóvíz kellemes hőmérsékletének, valamint az üledék gyógyító 

hatásának felismerését követően, már az ókori időktől szívesen használták fürdőzésre, és mára 

igen népszerű turisztikai célponttá vált. Ugyanakkor a tó még nagy fürdőzőszám mellett is 

megőrzi kiváló ökológiai állapotát, ami egyrészt gyors vízcserélődésének köszönhető, másrészt 

szerepet játszhatnak benne az itt élő baktériumközösségek is, mint a tóban zajló 

anyagátalakítási folyamatok fő motorjai. A legtöbb ökológiai rendszerben a biogeokémiai 

ciklusoknak és a tápanyagok átalakítási folyamatának főszereplői a baktériumok. Az 

édesvizekben a baktériumok meghatározó szerepére először Lindeman (1942) hívta fel a 

figyelmet, amikor egy mérsékelt övi tó trofikus hálózatának középpontjába a mikrobákat 

helyezte. Azóta számtalan kutatás bizonyította a baktériumok fontosságát ezen a téren (Cotner 

és Biddanda, 2002). A hévízi-tavi baktériumközösségek jelentősége a tó balneoterápiás célú 

hasznosítása szempontjából sem elhanyagolható. Bizonyított, hogy egyes itt előforduló 

baktériumok – például a Streptomyces nemzetség képviselői – antibiotikumot termelnek, mások 

a tőzeges eredetű üledékkomponensek átalakításával biológiailag aktív (pl. ösztrogén hatású) 

vegyületeket hozhatnak létre, és korábbi kutatások alkalmával egy jód felhalmozására képes 

baktériumfajt (Microbispora amethystogenes) is azonosítottak (Clemente, 1982). 

Mindezek alapján belátható, hogy a tóban zajló anyagátalakítási folyamatok 

megismerése, továbbá a tó ökológiai állapotának és gyógyhatásának megőrzése szempontjából 

nélkülözhetetlen a benne élő baktériumközösségek diverzitásának feltérképezése, amely a 

környezeti változások nyomonkövetésére is alkalmat biztosít.
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III. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

III.1. Édesvízi planktonikus baktériumközösségek domináns 

taxonómiai csoportjai és az előfordulásukra ható környezeti 

tényezők 

A molekuláris technikák mikrobiológiai alkalmazását megelőzően a hagyományos 

tenyésztéses módszerek az édesvizekben előforduló baktériumok igen kis szeletének feltárását 

tették lehetővé, ami a korai vizsgálatok tanúsága szerint jelentős átfedést mutatott a környező 

élőhelyek ugyancsak tenyésztéssel feltárt baktériumközösségével (Rheinheimer, 1980). A 

kutatók ebből arra következtettek, hogy az édesvízi baktériumközösségek összetételét főként a 

környező élőhelyekről bekerülő taxonok határozzák meg, és nincs egyértelmű elkülönülés a 

talajok és az édesvizek baktérium biótája között (Zwart és mtsai, 2002). A tenyésztéstől 

független vizsgálatok térnyerésével lehetőség nyílt a korábbihoz képest jelentősen nagyobb 

diverzitás feltárására, és a különféle édesvizekből származó 16S rRNS génszekvenciák 

növekvő számával a baktériumközösségek összevetésére is. Ennek eredményeként, a 

tenyésztéses módszerek alapján levont következtetésekkel ellentétben, a különböző édesvizek 

planktonikus baktérium biótájának összetételében nagyfokú hasonlóság volt felfedezhető, ami 

egyes taxonoknak az élőhelyhez való kötöttségére utalt. Tavakból és folyókból származó 689 

klónszekvencia bázissorrend elemzését követően Zwart és munkatársai (2002) mind a talajok, 

mind pedig a tengervizek baktériumközösségeitől jelentősen eltérő közösségszerkezetet 

mutattak ki törzs (phylum) és osztály szinten is. Vizsgálataik szerint a legtöbb szekvenciát 

magába foglaló „tipikus” édesvízi baktériumcsoportokat a Proteobacteria, az Actinobacteria és 

a Verrucomicrobia törzsek, valamint a Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroidetes csoport tagjai 

alkották. Egy másik, különböző tavak epilimnionját vizsgáló átfogó kutatás során több mint 

11 500 16S riboszómális RNS génszekvencia alapján 21 törzs képviselőit mutatták ki, és 

megállapították, hogy ezek között a Proteobacteria, az Actinobacteria, a Bacteroidetes, a 

Cyanobacteria valamint a Verrucomicrobia törzsek képviselői fordultak elő legnagyobb 

arányban (Newton és mtsai, 2011). A 16S rRNS génszekvenciák alacsonyabb rendszertani 

kategóriák szerinti összevetésével a tavak epilimnionjára jellemző legabundánsabb kládokat és 

leszármazási ágakat is meghatározták (1. ábra). A Proteobacteria osztályok tagjai közül az 

LD12 klád (Alphaproteobacteria), a Limnohabitans fajokat tartalmazó betI és a 

Polynucleobacter fajokat (Pnec) magába foglaló betII klád (Betaproteobacteria) domináns 

jelenlétét mutatták ki.  
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1. ábra A Newton és munkatársai (2011) által vizsgált 47 édesvizű tó planktonikus 

baktériumközösségeinek filogenetikai csoportosulását reprezentáló ultrametrikus dendrogram 

 

Az Actinobacteria törzs szekvencia szám tekintetében leggyakoribb képviselőit az acI, acIV és 

Luna1 leszármazási ág, míg a Bacteroidetes törzs esetében a bacI, II (Flavobacteria) és III 

leszármazási ág képviselői alkották. A kisebb arányban azonosított Cyanobacteria és 



IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

9 

 
 

Verrucomicrobia törzs tagjai közül az előbbi Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, 

Oscillatoria, Planktothrix, Synechococcus és Cyanothece fajokat tartalmazott, míg az utóbbinál 

a ver1 (FukuN18) leszármazási ág képviselőit mutatták ki a legnagyobb szekvencia számban. 

A két tanulmány a magasabb és az alacsonyabb rendszertani kategóriák szintjén is 

hasonlóságokat tárt fel a különböző édesvizek baktériumközösségeinek szerkezetében, ami a 

vizsgált környezetekben ható szelekciós erők nagyfokú hasonlóságára utal (Zwart és mtsai, 

2002). Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a taxonok egymáshoz viszonyított aránya, 

illetve faj és nemzetség összetétele nagyban különbözhet a vizsgált vízterek abiotikus és 

biotikus tulajdonságainak függvényében. Egy 15, főként oligo- és mezotróf tavat felölelő 

vizsgálat során Lindström és munkatársai (2005) a baktériumközösségek összetételét leginkább 

befolyásoló környezeti változók közé a víz hőmérsékletét, kémhatását és tartózkodási idejét 

sorolták, melyek a különböző csoportok abundanciájára különbözőképpen hatottak. Más 

vizsgálatok a napsugárzás intenzitásának, a vízben oldott vagy partikulált szerves anyagok 

mennyiségének és minőségének hatását, továbbá a predáció okozta szelekció befolyását tárták 

fel (Warnecke és mtasi, 2005; Lemarchand és mtsai, 2006; Eiler és Bertilsson, 2007; Weinbauer 

és mtsai, 2007; Buck és mtsai, 2009). 

A környezet kémhatása főként a szerves anyagok és szervetlen ionok elérhetősége 

révén, valamint a sejten kívüli tér és a citoplazma közt fennálló proton gradiens és a membrán 

potenciál fenntartásához szükséges energia által lehet befolyással a baktériumközösségek 

taxonómiai és funkcionális összetételére (Motavalli és mtsai, 1995; Russell és Dombrowski, 

1980). Édesvizek kémhatásának planktonikus baktériumközösségekre gyakorolt hatását 

számos mérsékelt és hideg égövi tó vizsgálata során megfigyelték. Lindström és munkatársai 

(2005), kémhatásukban és trofitásukban eltérő, svédországi és svalbardi tavak vizsgálata során 

az Alphaproteobacteria, a Betaproteobacteria osztályok, valamint az Actinobacteria és a 

Bacteroidetes törzsek képviselői esetében mutattak ki kémhatással összefüggő abundancia 

eltéréseket. Vizsgálataik alapján a bétaproteobaktériumok Polynucleobacter fajokat magába 

foglaló Pnec kládjának, valamint a Verrucomicrobia törzsbe sorolható CL0-14 csoport 

képviselőinek száma negatív korrelációt mutatott a víz pH értével. Az aktinobaktériumok a víz 

széles kémhatás tartományában meghatározhatók voltak, ugyanakkor egyes csoportjaik (pl. az 

acI-A kláddal rokon ACK-M1) az alacsony, míg mások (pl. az acI-B kláddal rokon Sta2-30) a 

magas pH értékkel jellemezhető vizekben fordultak elő nagyobb arányban. Taipale és 

munkatársai (2009) lápos, savas kémhatású tavak vizében az aktinobaktériumok közül főként 

acI-B klád képviselőit azonosították. Newton és munkatársai (2007) az acI leszármazási ág 
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élőhely preferenciáját vizsgálva az acI-A és B klád különböző tagjainak eltérő vízkémhatás 

toleranciájáról számoltak be 18 wisconsini tó baktériumközösségének feltárása során. Míg az 

acI-AI, BII és BIII klád képviselői az alacsonyabb, addig az acI-AII, AVI és BI klád tagjai a 

magasabb pH értékkel jellemezhető tavakra voltak jellemzőek. Az édesvizek planktonikus 

baktériumközösségeiben széles körben elterjedt és a bétaproteobaktériumok közé sorolható 

Pnec klád csoportjainak abundancia viszonyait is jelentősen befolyásolhatja a tóvíz savas vagy 

bázikus jellege. Míg a Pnec-A és B leszármazási ág képviselői főként neutrális, valamint 

alkalikus vizekben fordultak elő, addig a Pnec-C csoport tagjait gyakran alacsony pH értékkel 

jellemezhető lápos tavakból mutatták ki (Taipale és mtsai, 2009; Lindström és mtsai 2005). A 

három említett bétaproteobaktérium csoport azonban nemcsak pH optimumuk terén, de a 

víztestben való vertikális előfordulásuk tekintetében is elkülönültek egymástól. Salcher és 

munkatársai (2008) az ausztriai oligo-mezotrofikus Piburger-tó Betaproteobacteria 

közösségének vizsgálata során a Pnec-C csoport tagjainak mélyebbi, hipolimnetikus 

előfordulásáról számoltak be, míg a Pnec-A és B ág képviselői főként az epilimnion 

baktériumközösségeiben voltak kimutathatók. Buck és munkatársai (2009) egy 

humuszanyagokban gazdag németországi tó baktériumközösségének feltárását követően az acI 

aktinobaktérium klád három csoportja esetében figyeltek meg hasonló vertikális szeparációt, 

amit főként az egyes vízrétegek oldott oxigén és humuszanyag koncentrációjának 

különbségeivel magyaráztak. 

Lindström és munkatársainak számos kutatása alapján egy tó vizének kicserélődési 

üteme szintén meghatározó lehet a planktonikus baktériumközösségek összetételének 

kialakulásában, elsősorban a befolyó vízzel bekerülő baktériumoknak köszönhetően 

(Lindström és mtsai, 2005; Linström és Bergström, 2004, 2005). Vizsgálataik alapján a rövid 

retenciós idővel rendelkező tavak baktérium biótája nagyobb arányban tartalmazhat allochton 

(a befolyó vízből vagy talajból származó) baktériumokat, míg a hosszabb tartózkodási idő az 

autochton, a tó biogeokémiai paraméterei által meghatározott baktériumközösségek 

kialakulásának kedvez. Észak-európai tavak vizében előforduló baktériumközösségek feltárása 

során három csoport esetében mutattak ki retenciós idővel összefüggő abundancia variabilitást, 

az alfaproteobaktériumok tengeri előfordulású SAR11 csoportjával közel rokon édesvízi LD12 

(Alf V) és a Verrucomicrobia törzs CL0-14 klád képviselőinek száma pozitívan, míg a 

bétaproteobaktériumok közé sorolható Ralstonia pickettii faj aránya negatívan korrelált a tóvíz 

kicserélődési idejével (Lindström és mtsai, 2005). 
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A vízhőmérséklettel összefüggő hatások szintén jelentősen befolyásolhatják egyes 

édesvízi baktériumkládok térbeli és időbeli elterjedését. Wu és Hahn (2006) az oligotróf 

Mondsee-tó Polynucleobacter közösségeinek három éven át tartó vizsgálata során a Pnec-B 

klaszter tagjainak nyári abundancia maximumát figyelték meg, melynek hátterében 

vízhőmérséklet által befolyásolt biológiai változásokat valószínűsítettek. Az 

aktinobaktériumok egyes csoportjainak hőmérséklet által meghatározott szeparációját 

ugyancsak kimutatták. Hahn és Pöckl (2005) a Luna2 klaszter esetében megállapították, hogy 

a különböző éghajlati területekről származó – 16S rRNS génszekvenciákban megegyező - 

törzsek igen eltérő hőmérsékleti optimummal rendelkeznek, ami az adott élőhelyhez való 

adaptáció eredménye. A Balaton pikocianobaktériumai és pikoeukarióta algái esetében szintén 

vízhőmérséklettel összefüggő szezonális abundancia változásokat tártak fel Vörös és 

munkatársai (2009). Az 5 évet felölelő vizsgálataik tanúsága szerint 10 °C alatti hőmérsékleten 

az eukarióta, míg afölött a prokarióta szervezetek dominanciája volt jellemző a tó fototróf 

planktonikus közösségeiben. Somogyi és munkatársai (2009) mindezt a két csoport maximális 

fotoszintetikus aktivitásának eltérő hőmérsékleti optimumával, valamint fényhasznosítási 

hatékonyságuk különbségeivel magyarázták. Míg az alacsonyabb hőmérséklet és kisebb 

fényintenzitás az ilyen körülmények között fotoszintetikusan aktívabb pikoeukarióta algák 

dominanciájához vezetett, addig magasabb hőmérsékleten és nagyobb fényintenzitás mellett a 

pikocianobaktériumok voltak produktívabbak. A napsugárzás intenzitásával összefüggő 

tényezők ugyanakkor nem csak a fototróf cianobaktériumok abundanciáját befolyásolhatják. 

Warnecke és munkatársainak (2005) vizsgálatai alapján egyes aktinobaktériumok 

epilimnetikus dominanciájához azok fokozott UV toleranciája is hozzájárulhat. Más kutatások 

egyes édesvizekben előforduló aktinobaktérium csoportok (így az acI és Luna leszármazási ág 

egyes tagjainak) genomjában aktinorodopszin pigmentek genetikai kódját azonosították, ami 

felveti a fényhez kapcsolódó energiaszerző fototróf anyagcsereutak lehetőségét is ezen 

baktériumok körében (Ghai és mtsai, 2014; Sharma és mtsai, 2008, 2009). 

Az édesvizek szerves anyag ellátottsága, annak partikulált vagy vízben oldott jellege, 

valamint autochton vagy allochton eredete számos kutatás eredményei szerint igen jelentős 

hatást gyakorolhat a planktonikus baktériumközösségek összetételére. A partikulált szerves 

anyagok hasznosítását számos Alpha- és Betaproteobacteria osztályba, valamint Bacteroidetes 

törzsbe sorolható baktérium esetében kimutatták. Dang és Lovell vizsgálatai szerint (2002) az 

alfaproteobaktériumok közé sorolható Rhodobacter nemzetség tagjai a partikulum asszociált 

baktériumközösségek negyedét is alkothatják tengeri környezetben. Selje és Simon (2003) egy 
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németországi folyótorkolat lebegő részecskékhez kapcsolódó baktériumközösségeinek 

feltárása során szintén domináns közösségalkotóként azonosították a Rhodobacter nemzetség 

képviselőit, emellett az Alphaproteobacteria osztály Paracoccus és Brevundimonas 

nemzetségeinek jelenlétét is kimutatták. A kutatás során a bétaproteobaktériumok két, korábban 

tavakból azonosított képviselője szintén meghatározó közösségalkotónak bizonyult. Különböző 

trofitású tavak vizsgálata során Lemarchand és munkatársai (2006) jelentős különbségeket 

tártak fel a szabadon élő és a partikulált szerves anyagokhoz kapcsolódó baktériumközösségek 

összetételében, utóbbiak esetében a bétaproteobaktériumok és a Bacteroidetes törzs 

képviselőinek dominanciáját kimutatva. Egyes baktériumcsoportok abundanciáját jelentősen 

befolyásolhatja a tóvíz elsődleges termelői által előállított szerves vegyületek mennyisége. 

Warnecke és munkatársai (2005) az oligotróf hegyi tavakban előforduló acI kládba sorolható 

aktinobaktériumok fő tápanyagforrásaként az autotróf szervezetek által előállított oldott szerves 

anyagokat valószínűsítette. Eutróf tavak baktériumközösségeit vizsgálva Eiler és Bertilsson 

(2007) több esetben pozitív összefüggést tárt fel a cianobankériumok és a Bacteroidetes törzs 

Flavobacteria osztályának közösségszerkezeti arányában, ami szintén az említett fototróf taxon 

által előállított szerves anyagok hasznosítására utalhat. A Proteobacteria törzs számos tagja 

gyakran nagy számban van jelen fototróf szervezetek tömegprodukciója során. Eiler és 

munkatársai (2006) cianobaktérium sejtek (Gloeotrichia echinulata) extracelluláris mátrixához 

kapcsolódott heterotróf baktériumközösségek domináns tagjaiként alfa- és 

bétaproteobaktériumokat azonosított. A Betaproteobacteria osztály képviselői közül Šimek és 

munkatársai (2010) a betI-A klád Limnohabitans fajokat magába foglaló R-BT065 

leszármazási ágának abundanciája és a fototróf primer producensek által előállított szerves 

anyagok mennyisége között tárt fel pozitív korrelációt. Egyes cianobaktériumok és heterotróf 

prokarióták interakcióját vizsgálva Berg és munkatársai (2009) az Alphaproteobacteria osztály 

Brevundimonas nemzetségébe sorolható egyes baktériumoknak a vizsgált Microcystis és 

Anabaena törzsekre serkentő hatását figyelték meg, míg mások esetében a Microcystis 

törzsekkel szembeni gátlás volt jellemző. Mindez az említett nemzetség képviselői és a 

Cyanobacteria törzs tagjai közt fennálló funkcionális kapcsolatra utalhat. A fototróf szervezetek 

által előállított, könnyebben metabolizálható szerves anyagok hasznosításán kívül számos 

baktériumcsoport képviselői rekalcitrant allochton vegyületek bontására is képesek, ami 

alacsony primer produkcióval jellemezhető környezetekben előnyt jelenthet számukra. Nagy 

humuszanyag tartalmú tavak baktériumközösségeinek feltárása során Buck és munkatársai 

(2009) az Actinobacteria törzs acI kládjának és a Betaproteobacteria osztály Pnec csoportjának 

nagyarányú jelenlétét határozták meg. Szubsztrát hasznosítási vizsgálataik alapján a szerves 
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savak degradálásában főként az acI-840-3 csoport, valamint a Pnec-C leszármazási ág 

képviselői vettek részt. Az aktinobaktériumok rekalcitrant szerves vegyületek lebontásában 

játszott szerepét Ghai és munkatársainak (2014) metagenom vizsgálatai is alátámasztották, 

melynek során nehezen bontható növényi eredetű szerves anyagok és lignin származékok 

metabolizálását elősegítő enzimek génjeit azonosították egyes ide sorolható édesvízi 

szervezetek genomjában. Egy németországi, humuszanyagokban gazdag tó fenolos 

vegyületeinek bontásában résztvevő baktériumok azonosítását célzó vizsgálat során az 

aktinobaktériumok és a bétaproteobaktériumok mellett az Alphaproteobacteria osztály 

Novosphingobium nemzetségének, valamint a Bacteroidetes törzs Flexibacter nemzetségének 

tagjait szintén domináns közösségalkotóként azonosították fenolban gazdag dúsító tenyészetek 

baktériumközösségeiben (Hutalle-Schmelzer és mtsai, 2010). Utóbbi törzs képviselőinek 

jelentőségét nagy molekulasúlyú biopolimerek bontása során más kutatások is alátámasztották 

(Kirchman, 2002). 

A baktériumközösségekre ható szelekciós tényezők közül a predáció szintén 

meghatározó szerepet játszhat a közösségszerkezeti viszonyok alakulásában. Az egyes 

baktériumcsoportok predációban való érintettsége gyakran összefüggést mutat a sejtmérettel, 

az aggregációs képességgel, továbbá a sejtfalszerkezettel. Számos édesvízi planktonikus 

aktinobaktérium igen kis sejtmérete folytán képes elkerülni a nagyobb mérettartományból 

táplálkozó ostoros egysejtűek általi fenyegetettséget. Egyes kutatások során Ochromonas 

nemzetségbe sorolható eukarióták abundáns jelenlétét figyelték meg az acI klád 

tömegprodukciójával egy időben, de kimutatták a Luna leszármazási vonal ezen szervezetekkel 

szembeni védettségét is (Pernthaler és mtsai, 2001; Hahn és mtsai, 2003). Hahn és munkatársai 

(2003) az említett baktériumok rezisztenciájának hátterében nem sejtmérettel összefüggő 

mechanizmust, hanem a sejtfal külső, S-rétegének antifagocita hatását valószínűsítették. Egyes 

alfa- és bétaproteobaktériumok ugyancsak védettek lehetnek számos egysejtű eukarióta 

kifalásával szemben. Salcher és munkatársai (2005) az Alphaproteobacteria osztályba sorolható 

Caulobacter fajok és a Betaproteobacteria osztály Aquabacterium nemzetségének együttes 

aggregátum képzését figyelte meg Ochromonas sp. ostoros jelenlétében, ami által védelmet 

nyertek az endocitózissal szemben. Szintén ezen tanulmány keretein belül a Bacteroidetes 

törzsbe sorolható Sphingobacteriales rend egyes képviselőinek mikrokolónia és filamentum 

képzését mutatták ki az említett eukarióta általi predáció elkerülésére. Általánosságban 

elmondható, hogy az Actinobacteria törzs és az Alphaproteobacteria osztály édesvízi 

planktonikus képviselői kevésbé érintettek az egysejtűek predációs nyomása által, mint a 
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Betaproteobacteria osztály és a Bacteroidetes törzs tagjai (Newton és mtsai, 2011). Az 

intenzívebb predáció hatására az utóbbi két taxonómiai csoportba sorolható egyes baktériumok 

(pl. a Limnohabitans fajokat magába foglaló R-BT065 leszármazási ág tagjai) rövidebb 

generációs idővel válaszolnak (Weinbauer és mtsai, 2007). Hahn és munkatársai (1999) két 

Flectobacillus faj (Bacteroidetes), valamint a Comamonas acidovorans (Betaproteobacteria) 

Ochromonas sp. egysejtű ostoros predációjára adott sejtmorfológiai és növekedési sebességbeli 

változásait vizsgálva mindhárom baktérium esetében gyorsütemű filamentum képzést figyelt 

meg, ami védelmet biztosított az eukarióta egysejtűvel szemben. Ugyanakkor a fonalas 

szerkezet megjelenésének hátterében nem a ragadozó által termelt kémiai szignálhoz kötött 

mechanizmust valószínűsítettek, hanem a jelenséget a bakteriális biomassza csökkenés hatására 

bekövetkezett megnövekedett szaporodási rátával hozták összefüggésbe. 

 

III.2. Kénes felszín alatti vizek baktériumközösségei 

A világ számos pontján megtalálható, gyakran szélsőséges környezeti paraméterekkel 

társuló kénvegyületekben gazdag vizes élőhelyek igen változatos prokarióta közösségeknek 

adhatnak otthont, melyek taxon összetételét az adott élőhelyre jellemző biotikus és abiotikus 

környezeti változók együttese határozza meg. Kénhez kapcsolódó mikrobiális közösségek 

kialakulhatnak napfénynek kitett forrásokban (Elshahed és mtsai, 2003), valamint attól elzárt 

barlangi vizekben (Engel és mtsai, 2003), termofil (Anda és mtsai, 2015), mezofil (Elshahed és 

mtsai, 2003) illetve pszichrofil körülmények között (Porter és mtsai, 2009), kémhatásukban 

(Hallberg és Lindström, 1994; Porter és mtsai, 2009), valamint szalinitásukban (Teske és mtsai, 

1998; Macalady és mtsai 2006) jelentősen különböző vizekben, továbbá mélytengeri (Teske és 

mtsai, 2000) és terresztriális (Porter és mtsai, 2008) környezetekben is. 

A kén különböző oxidációs állapotú vegyületeinek átalakításában eltérő 

baktériumközösségek vesznek részt, melyek közül kénes vizekben az energiaszerző 

anyagcseréjük tekintetében a szervetlen formákhoz kötött baktériumok dominanciája jellemző. 

Az oxidált kénvegyületek redukciója disszimilatórikus úton anoxikus körülmények között 

szulfátredukáló baktériumok (pl. Desulfobacterales, Desulfovibrionales, Desulfotomaculum) 

közreműködésével megy végbe, melyek szerves anyagok, vagy hidrogén oxidálásához 

használják a szulfátot elektron akceptorként energiaszerző folyamataik során (Muyzer és 

Stams, 2008). A folyamat végtermékeként szulfid jön létre. Más baktériumok (pl. 

Desulfuromonas) és archaeák (pl. Sulfolobales) elemi kén redukálására is képesek (Finster és 
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mtsai, 1994). Egyes prokarióták (pl. Dissulfurimicrobium, Dissulfurirhabdus) a kén átalakítási 

folyamatok köztes formáit (pl. az elemi ként, a tioszulfátot) egy oxidált (szulfát) és egy redukált 

(szulfid) termékké „diszproporcionálják”, és így hasznosítják energiatermelésükhöz (Slobodkin 

és mtsai, 2016). A redukált kénvegyületek kemolitotróf oxidációját főként aerob és mikroaerofil 

baktériumok (pl. Thiobacillus, Thiovirga) végzik. Ezekben a környezetekben a rendszerint 

növekvő redukciós potenciál értékek miatt azonban fennáll a szulfid spontán oxidációjának a 

lehetősége is, ezért a mikrobiológiai folyamatok jobbára az oxikus-anoxikus határfelületekhez 

kötöttek. A redukált kénvegyületek oxidálására képes baktériumok között előfordulnak 

anoxikus fototrófok (pl. Chromatium, Rhodobacter), melyek szénforrás tekintetében autotróf 

és heterotróf anyagcserével egyaránt jellemezhetők. A redukált kénvegyületek oxidálására 

képes szervezetek energiaszerző folyamataik során a szulfidot többnyire szulfiton keresztül 

szulfáttá oxidálják, a köztitermékként keletkezett elemi kénszemcséket egyes csoportok sejten 

belül (pl. Thiothrix, Chromatium), mások sejten kívül (pl. Chlorobium) tárolják. 

A kemolito-autotróf anyagcsereúttal rendelkező kénoxidáló szervezetek a fototróf 

primer produkciótól elzárt, allochton szerves vegyületekben szegény barlangi környezetekben 

fontos szerepet játszanak szerves anyagok előállításában. Engel és munkatársai (2003) a 

wyomingi Lower Kane-barlang szulfidos forrásvizében kialakult fehér színű fonalas szerkezetű 

bevonat (2. ábra) vizsgálata során nagy arányban határozták meg az Epsilonproteobacteria 

osztály képviselőit. 

 

2. ábra A Lower Kane-barlangban kialakult fehér színű fonalas szerkezetű biofilm 

(Engel és mtsai, 2004)  

(A nyíl a víz áramlási irányát szemlélteti.) 
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Mivel hasonló, redukált kénvegyületekben gazdag vizekben képződött mikrobiális bevonatok 

domináns közösségalkotóiként korábbi vizsgálatok alkalmával főként a kénvegyületek 

oxidációjában résztvevő taxonokat azonosítottak, ezért Engel és munkatársai a Lower Kane-

barlangból izolált epszilonproteobaktériumok kén körforgalomban játszott jelentős szerepét 

valószínűsítették. A vizsgált barlang szerves vegyületekben szegény vizét figyelembe véve 

feltételezték, hogy az említett baktériumok autotróf széndioxid fixációs útvonallal is 

rendelkezhetnek, így azok nem csak a kén átalakítási folyamatokban, hanem a szerves anyagok 

előállításában is részt vehetnek. A fehér színű biofilm baktérium közösségszerkezeti 

vizsgálatára, valamint annak barlangi anyagforgalmakban betöltött szerepének tisztázására 

2004-ben Engel és munkatársai ugyanitt újabb kutatásokat végeztek (Engel és mtsai, 2004). 

Ennek során a bakteriális diverzitást 16S rRNS gén alapú klóntárak segítségével tárták fel, az 

autotróf szervezetek jelenlétét pedig szén izotóp meghatározással elemezték. Összesen hat 

Epsilonproteobacteria osztályba sorolható leszármazási ág képviselőit azonosították, melyek a 

klónszekvenciák 68%-át alkották és a vízkémiai paraméterek szerint főként a nagy szulfid és 

kis oxigén koncentrációval jellemezhető régióban fordultak elő. A nagyobb oxigén és kisebb 

szufid koncentrációjú, forrástól távolabbi víztér biofilm mintáiban ugyanakkor nőtt a 

Gammaproteobacteria (Thiothrix) és Betaproteobacteria (Thiobacillus) osztály képviselőinek 

aránya. A szénizotópos vizsgálatok eredményei alapján a fehér színű biofilm 

baktériumközösségei képesek voltak a szervetlen szénforrás hasznosítására, így a korábbi 

feltételezésekkel összhangban jelentősen hozzájárulhatnak az oligotróf barlangi környezet 

szerves anyagainak előállításához. Porter és munkatársai (2009) számos barlang különböző 

hőmérsékletű (12 °C– 55 °C) szulfidos forrásából származó biofilm minta klóntár elemzése 

során ugyancsak nagy arányban határozták meg az Epsilonproteobacteria osztály képviselőit, 

ami arra utal, hogy az ide sorolható baktériumok ezekben a környezetekben széles körben 

elterjedtek, és meghatározó szerepük lehet az itt lejátszódó biogeokémiai folyamatok 

elősegítésében. Egyes barlangok esetében ugyanakkor az Epsilonproteobacteria osztály 

képviselőivel szemben a gammaproteobaktériumok fordultak elő legnagyobb arányban a 

kénoxidáló baktériumközösségekben. Chen és munkatársai (2009) a romániai Movile-barlang 

víz és biofilm mintáinak filogenetikai (16S rRNS gén alapján) és funkcionális (RuBisCO, soxB, 

amoA gén alapján, SIP) vizsgálata során a szulfidoxidáló baktériumközösségek domináns 

tagjaiként Gamma- (Thiothrix, Beggiatoa, Thioploca, besorolatlan Halothiobacillaceae) és 

Betaproteobacteria (Thiobacillus spp.) osztályokba sorolható szervezetek domináns jelenlétét 

mutatták ki. Izotóppal jelölt szervetlen szénforrással végzett vizsgálataik az előző kutatásokhoz 

hasonlóan a kénoxidáló szervezetek autotróf szerves anyag produkcióját mutatta ki, ugyanakkor 
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jelentősnek bizonyult az ammónia- és nitritoxidáló baktériumok (pl. Nitrosomonas, Nitrospira, 

Candidatus Nitrotoga) által hasznosított „nehéz” szénvegyületek mennyisége is, ami azt 

támasztja alá, hogy ezen mikroorganizmusok szintén hozzájárulhatnak a szerves vegyületek 

előállításához barlangi környezetben. Anda és munkatársai (2015) a Budai Termálkarszt 

rendszer 73 ˚C-os forrásának víz és biofilm mintáit vizsgálva szintén nagy arányban határoztak 

meg kén és nitrogén körforgalomhoz kapcsolódó szervezeteket. A két mintatípusból készített 

klóntár szekvenciaszámai alapján a kénoxidáló baktériumok közül a vízmintákban főként a 

Thiobacillus (Betaproteobacteria), míg a biofilmben a Sulfurihydrogenibium (Aquificae) 

nemzetség képviselői domináltak. Tekintettel a forrás magas hőmérsékletére, a nitrogén 

körforgalom oxidációs szakaszában a baktériumok helyett főként az ammóniaoxidáló archaeák 

vehettek részt. Ez utóbbiak közül mind a víz, mind pedig a biofilm minták klóntáraiban a 

Nitrosocaldus és a Nitrososphaera nemzetséggel hasonlóságot mutató ősbaktériumok fordultak 

elő legnagyobb arányban. Kénvegyületekben gazdag langyos vizű és termál (62 °C) kutak 

vizének és kiülepített biomasszájának vizsgálata során Miseta és munkatársai (2012) szintén 

nagy arányban mutattak ki a kén átalakítási folyamataiban részt vevő szulfid- illetve 

kénoxidáló, valamint szulfátredukáló baktériumokat. A molekuláris klónozással feltárt 

baktériumközösségek szekvenciaszám tekintetében legnagyobb abundanciájú csoportjait a 

Beta-, Epsilon-, Gamma- és Deltaproteobacteria osztályok képviselői alkották, melyek esetében 

a vízhőmérséklettel összefüggő abundancia különbségek is megfigyelhetők voltak. A termál 

kút vizének leggyakoribb (a klónok 90%-át adó) közösségalkotójaként a 

bétaproteobaktériumok közé sorolható kén- és tioszulfát-oxidáló mezofil Sulfuritalea 

hydrogenivorans fajjal legnagyobb hasonlóságot mutató klónt azonosították, ugyanakkor a 

Gammaproteobacteria (pl. Thiothrix), valamint az Epsilonproteobacteria (pl. Sulfurimonas, 

Sulfuricurvum, Sulfurospirillum) osztályok képviselői kizárólag a langyos vízű kutakból voltak 

kimutathatók. A mindkét vízhőmérsékletű forrásból meghatározott Deltaproteobacteria osztály 

főként oxidált kénvegyületek redukciójában részt vevő baktériumokat (pl. Desulfocapsa, 

Desulfopila, Desulforhopalus) foglalt magába. Macalady és munkatársai (2006) az olaszországi 

Frasassi-barlang szulfidos vizében kialakult biofilm minták baktériumközösségeinek 

filogenetikai elemzése során szintén a Beta-, Gamma-, Delta- és Epsilonproteobacteria 

osztályok képviselőinek domináns előfordulását állapították meg, ugyanakkor itt a kénoxidáló 

baktériumok túlnyomó többségét nem epszilonproteobaktériumok, hanem a 

Gammaproteobacteria osztály Beggiatoa és Thiothrix nemzetségeivel rokonítható szervezetek 

alkották. A Frasassi-barlangrendszer kénoxidációs folyamataiban résztvevő biofilmet alkotó 

baktériumközösségek élőhely felosztási mintázatát vizsgálva Macalady és munkatársai (2008) 
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az egyes taxonok elterjedése tekintetében a víz szulfid/oxigén arányát találták az egyik 

meghatározó faktornak Engel (2004) eredményeivel megegyezően. A kutatás eredményei 

alapján ugyanakkor a víz áramlási sebessége is jelentős befolyásolhatja a biofilmek 

baktériumközösségeinek összetételét. Megállapították, hogy a barlangok nagy szulfid és kis 

oxigén koncentrációval jellemezhető részein az Epsilonproteobacteria osztály képviselői 

dominálták a fonalas biofilmek baktériumközösségeit, kis szulfid/oxigén arány mellett pedig 

főként a gammaproteobaktériumok közé sorolható Thiothrix nemzetség tagjai fordultak elő 

nagyobb arányban. A víz áramlási sebessége a Beggiatoa nemzetség tagjainak elterjedését 

befolyásolta a legnagyobb mértékben. Bár ezen baktériumok a szulfid/oxigén arány igen tág 

intervallumát képesek tolerálni, azonban erősebb adhéziós képesség hiányában csak azokon a 

szakaszokon voltak domináns előfordulásúak, ahol a vízáramlás mértéke lehetővé tette a 

finomszemcsés üledék kialakulását. A Beggiatoa fajok jelentős üledékbeli előfordulását más 

környezetek kutatási eredményei is alátámasztják (Preisler és mtsai, 2007), ahol az optimális 

geokémiai körülmények megtalálásában csúszó mozgásuk játszik szerepet. 

 

III.3. A Hévízi-tó geokémiai jellemzői és élővilága 

III.3.1. A Hévízi-tó hidrogeológiai viszonyai, kémiai és fizikai 

sajátságai 

A Hévízi-tó két meghatározó jellegzetességét vizének magas (átlagosan 30 °C körüli) 

hőmérséklete és gyors, mindössze 3,5 napon belül bekövetkező vízcserélődési sebessége adja. 

Mindkettő a tavat tápláló, különböző hőmérsékletű forrásoknak köszönhető, melyek vize 

meglehetősen nagy területről, a Bakonyból, a Keszthelyi-fennsíkról és a Zalai-dombságról 

gyűlik össze (3. ábra). Összesen két forrás táplája a tavat, melyek közül a hidegebb - nagyjából 

17 °C-os - adja a vízhozam körülbelül 10%-át, míg a maradék 90% a 41 °C-t elérő 

vízhőmérsékletű melegebb forrásból származik. 
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3. ábra Mezozoikus karbonátos képződmények vízáramlási rendszerei Magyarországon 

(Alföldi, 1986) 

(A piros pont a Hévízi-tó elhelyezkedését jelöli.) 

 

A két forrás nemcsak hőmérsékletében, de a szállított víz korában és áramlási pályáiban is 

különbözik. Míg a 8 000 évesre becsülhető hidegebb víz DK-i irányból éri el a tó forrását, addig 

a melegebb 12 000 éves termálvíz ÉNy felől csatlakozik a forrásbarlangba (Plózer, 1977; 

Körmendi, 2008) (4. ábra). Mindkét forrás esetében a víz a felső-triász fődolomitból áramlik 

fel, majd a karsztos kőzet és a fedő pannon korú agyag-homokkő határon keresztül ömlik a 

tóba. Nagy valószínűséggel ennek köszönhető a forráskráter kialakulása, ugyanis a 

törésvonalak mentén felnyomuló hévíz az agyagos, homokköves rétegeket fokozatosan 

erodálta, és kivájta a nagyjából 44 400 m2 felületű és 38,5 m mély forrástölcsért, ami a 

Dunántúli-középhegység egyik nagy felszínalatti áramlási rendszerének hegységperemi 

feltörési helye. A források vize a 14 m magas és 17 m átmérőjű, a feltárásában résztvevő 

Amphora Búvár Klub tagjai után elnevezett Amphora teremben bukkan fel (4. ábra) (Plózer, 

1974, 1977). A forrásbarlangból kilépő, tóba jutó kevert víz hőmérséklete 38 °C körüli, ez 

biztosítja a tóvíz magas hőmérsékletét, ami nyáron általában 33-35 °C körüli (de különösen 

meleg napokon elérheti a 36-38 °C-ot is), télen pedig jórészt 26-29 ˚C körül mozog, azonban a 

legnagyobb hidegben sem esik 22 °C alá. Szintén a forrásoknak köszönhető a víz sajátos, 

többirányú és többsíkú áramlása, ami hozzájárul a tó egyenletes hőmérsékletének 

kialakulásához. A mélyből feltörő víz ugyanis a hűvösebb levegővel érintkezve lehűl, és ismét 

lemerül, mindeközben pedig a víztömeg lassan, spirálisan a parti régió felé közeledve jobbra 
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forog. A tó vize az északi-lefolyón keresztül az Ó-Berek-csatornába, délen pedig a Hévízi-

lefolyóba jut, végső soron pedig a Zalába, majd pedig a Balatonba kerül. 

 

4. ábra A Hévízi-tómeder és a forrásbarlang vertikális (balra) továbbá a forrásbarlang 

horizontális keresztmetszeti képe (jobbra) (Plózer, 1977) 

 

A források együttes vízhozama jelenleg 400 l/s körül változik, ami a 1970-es 80-as években 

mért igen alacsony értéknél 30-40%-al nagyobb. A 60-as években ugyanis az ásványkincsekben 

gazdag Dunántúli-középhegység több pontján aktív bányászati tevékenység kezdődött. Annak 

elkerülésére, hogy a bányajáratokat víz árassza el, elkezdték a főkarszt víztárolóban a 

bányaüzemek környezetében a vízszint fokozatos süllyesztését, ami a bányaterületeken elérte a 

125-150 m-t, a középhegységben pedig átlagosan 35 m körül alakult. Ennek hatására a 

Dunántúli-középhegység természetes vízháztartása felborult, a nagy áramlási rendszerek 

károsodtak, miáltal számos forrás elapadt és hegyi patakok száradtak ki. A Hévízi-tó 

vízhozamára elsősorban a Dunántúli-középhegység nyugati részén - különösképpen a nyírádi 

bauxitbányászat során - végzett vízkiemelés hatott károsan. Ez azt eredményezte, hogy a 

források teljesítménye a századforduló idején jellemző 600 l/s-os érték felére csökkent. A 

bányászatot a 80-as évek végéig politikai okok miatt nem lehetett felfüggeszteni, azonban 1990-

ben társadalmi nyomás hatására a kitermelést leállították. Ezt követően a tó vízhozama 

folyamatos emelkedésnek indult, és ma már eléri a 400-430 l/s közötti értéket (#1). 

A tó vize kémiai szempontból kálcium-magnézium-hidrokarbonát típusú. A szervetlen 

ionok közül a kalcium és a magnézium nagyrészt a felszínhez közeli dolomit-rétegekből 

mosódik a vízbe, míg a kálium, a szilícium és a lítium tartalom valószínűleg a triász rétegek 

alatt elhelyezkedő permi kőzetekből származik. Ugyancsak innen eredhet a víz enyhe rádium 
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kibocsátása, amelynek nagysága 10 Bq/l körül mozog (Varga, 2011). Jellemző továbbá a meleg 

és hideg források emanációjának eltérése, ugyanis míg előbbi radonos, addig utóbbi urános 

eredetű sugárzással jellemezhető (Horváth, 1989). A tó vize kénvegyületekben – különösen 

azok redukált formáiban – igen gazdag, melyeket főként a magas hőmérsékletű és nyomású 

forrásvíz old ki a mélykarsztos kőzetekből (Goldscheider és mtsai, 2010). A vízben oldott szén-

dioxid, illetve a metán szintén fontos komponense a nagyjából semleges kémhatású tóvíznek 

(Schulhof, 1957).  

A Hévízi-tó medrét 6-8 m vastagságban bélelő üledék szintén sajátos összetételű. Mivel 

mind szerves (20%), mind pedig szervetlen anyagokban (80%) gazdag, ezért az ún. kevert 

iszapok közé sorolható. Szerves anyag tartalmának nagy részét az elhalt növényi anyagokból 

kialakult tőzeges frakció alkotja, amely főként humint és lignint (11,84%), huminsavakat 

(7,82%), valamint hemicellulózt (2,25%) tartalmaz (Gerencsér és mtsai, 2010). A felsoroltakon 

kívül a növényi eredetű iszapokra jellemző ösztrogén hatású vegyületek is jelen vannak az 

üledékben (Gyimóthy, 1970). A szervetlen anyagok jórésze a források által a mélyből felhozott 

vulkanikus eredetű iszapból származik. Összetételét tekintve a szárazanyag tartalom nagy 

részét a mész adja, de emellett kvarc, földpát, csillám és amfibol is jelen van. Részletesebb 

kémiai vizsgálatokkal kalcium, nátrium, magnézium, szilícium, vas, alumínium és titán 

jelenléte volt kimutatható, továbbá szulfát, hidrogén-karbonát, klorid és jód vegyületeket 

azonosítottak (Gerencsér és mtsai, 2010). A tóvízhez hasonlóan az üledék is rendelkezik 

rádiumtartalommal, az iszapból előtörő gáz átlagos radonkoncentrációja egyes mérések szerint 

5900 Bq/m3 értékű (Torma és mtsai, 2005).  

Említést érdemel, hogy a tó vizét, de különösképpen az iszapot (peloid) igen régóta 

használják gyógyászati célra, elsősorban mozgásszervi betegségek széles spektrumának, illetve 

nőgyógyászati problémák kezelésére (Gerencsér, 2014). A tavon az első fürdő épületet gróf 

Festetics György építtette az 1700-as évek végén, amely azonban még nem cölöpökre épült, 

hanem tutajokon lebegett. Azóta a tó gyógyhatásának, tiszta és meleg vizének köszönhetően 

mind a hazai, mind pedig a külföldi látogatók körében népszerű turisztikai célponttá vált 

(Márialigeti és Szolnoki, 1990; Zsirai, 1971; #2). 

 

III.3.2. A Hévízi-tó edényes növényvilága és fitoplankton összetétele 

A tó egyedülálló élőhelyet biztosít az azt benépesítő növényvilág számára. Élővilágának 

összetételét alapvetően befolyásolja vizének hőmérséklete, ami egyrészt refúgiumot biztosíthat 
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reliktum fajok számára, másrészt flóra-idegen trópusi égövi élőlények megtelepedését is 

lehetővé teszi. Ez utóbbi csoportba sorolható a tó címernövénye az indiai vörös tündérrózsa 

(Nymphaea rubra var. longiflora) is (5. ábra). Első töveit Lovassy Sándor hozta be 1898-ban, 

azóta a növény a kedvező klimatikus feltételeknek köszönhetően sikeresen meghonosodott. A 

tóban korábban előfordult a hazánkban őshonos fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) egy 

kisvirágú, csak itt fellelhető védett változata is, azonban mivel az előbbinél kevésbé képes 

tolerálni a tóra jellemző körülményeket, így idővel kiszorult innen, és jelenleg csak az üzemvíz 

csatornában található meg. Az 1890-es évek végén és az 1900-as évek elején az említetten kívül 

több más trópusi tündérrózsa faj betelepítésére is kísérletet tettek, azonban egyik sem járt olyan 

sikerrel, mint a vörös tündérrózsa, és rövidebb-hosszabb idő elteltével eltűntek a tóból. Kivételt 

jelent ez alól a kékes virágszínű Nimphaea x Daubenyana hibrid, mely napjainkban komoly 

konkurenciát jelent a Lovassy által meghonosított faj számára. Betelepítése óta a vörös 

tündérrózsa populáció mérete jelentős ingadozásokat mutatott, azonban állományai minden 

esetben stabilizálódtak. Az erős megfogyatkozást sok esetben az üledék megzavarásával, a tó 

hirtelen vízszint változásával, valamint a halak okozta károkkal magyarázták (Szabó, 2002a; 

Dolánszky és mtsai, 1989). A vörös tündérrózsa vízfelszínen lebegő levélzete és ciklámen színű 

virágai nyújtotta nyilvánvaló esztétikai értéke mellett a tó klimatikus viszonyainak 

fenntartásában is szerepet játszik azáltal, hogy a vízfelszín nagy részét borító növényzet révén 

lassul a tóvíz hőleadása. Nagy állománysűrűségét figyelembe véve jelentős lehet továbbá az 

általuk primer produkcióval elállított oldott és az elhalt részeik biztosította partikulált szerves 

anyagok mennyisége, amivel a tó szaprotróf, növény asszociált, valamint növényevő 

szervezeteinek tápanyag ellátásához is hozzájárulhat. 

 

5. ábra Az indiai vörös tündérrózsa (Nymphaea rubra var. longiflora) (#3) 
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Szintén melegigényes, azonban nem behurcolt, hanem ritka, harmadkori reliktum növényfajunk 

az elfolyót szegélyező nádassal együtt előforduló tengermelléki káka (Schoenoplectus 

litoralis), amelynek a Hévízi-tavon kívül a Fertő és a Velencei-tó egyes részein is ismertek 

állományai. Ugyancsak védett természeti értékeink közé tartozik a vizes élőhelyekhez kötődő 

bugás sás (Carex paniculata), az egypejvás csetkáka (Eleocharis uniglumis), az árokvirág 

(Samolus valerandi), a mocsári lednek (Lathyrus palustris) a mocsári kocsord (Peucedanum 

palustre), a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), a mocsári kígyófű (Triglochin palustre), a 

csermelyaszat (Cirsium rivulare), a kormos csáté (Schoenus nigricans) és a keskenylevelű 

gyapjúsás (Eriophorum angustifolium). Megtalálhatók még a tóban, az elfolyóban, illetve azok 

körül a nem veszélyeztetett, de szintén a nedves élőhelyekre jellemző vízi boglárka 

(Batrachium sp.), a púpos rence (Utricularia gibba), a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), a 

virágkáka (Butomus umbellatus), a réti legyezőfű (Filipendula ulmaria), a közönséges 

gázlóvirág (Hydrocotyle vulgaris), a vérontó pimpó (Potentilla erecta), a közönséges erdeikáka 

(Scirpus silvaticus), a lápi pitypang (Taraxacum palustre), számos sásféle (pl. Carex elata, 

C oederi, C. pseudocyperus) és több aszatfaj (pl. Cirsium oleraceum, C. palustre) tövei is 

(Szabó, 2002b; #4). A tavat és a lefolyót szegélyező területek jellegzetes őshonos vegetációját 

a Myriophyllo-Potametum, Hydrochari-Stratiotetum, Schoenetumn igricantis, Juncetum 

subnodulosi, Agrostetum albae, Festucetum pratensis, Scirpo-Phragmitetum, Salicetum 

cinereae növénytársulások adják (Szabó, 2002b). 

Mivel a Hévízi-tó trofitási foka oligotróf-mezotróf tartományon belül változik, ennek 

megfelelően a benne előforduló fitoplankton is rendkívül fajszegény és kis biomasszájú. Az 

első planktonikus algaközösségek feltárását célzó vizsgálatok Vizkelety nevéhez fűződnek, aki 

1973-74 során 13 alkalommal vett mintát a tó vizéből. Eredményei alapján a legdominánsabb 

oxigéntermelő fototróf csoportot a kovaalgák alkották, a zöldalgák pedig a 

cianobaktériumoknál kisebb arányban voltak jelen a tóvízben. E kutatás keretein belül 

azonosították hazánkban először a Pseudanabaena crassa, valamint a P. papillaterminata 

cianobaktérium fajokat, és kimutatták, hogy amíg nyáron a cianobaktériumok, addig ősszel az 

eukarióta algák dominálnak a planktonikus algaközösségekben (Vizkelety, 1981). A későbbi, a 

fitoplankton térbeli abundancia különbségeit vizsgáló kutatás nem fedett fel jelentős 

különbségeket a tó különböző pontjairól származó vízminták esetében, ami a tóvíz ezen 

szervezetekre nézve homogén jellegére utal (Vizkelety és mtsai, 1994). Az 1990-es évektől 

végzett algológiai vizsgálatok eredményei alapján az év nagy részében a cianobaktériumok 

alkották a legabundánsabb csoportot, melyek közül 1992-ben a Coelomoron pusillum, 
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2001-ben a Planktolyngbya limnetica, 2004-ben pedig a Chroococcus és Oscillatoria 

nemzetségbe sorolható baktériumokat azonosították legnagyobb arányban. Az eukarióta algák 

a Chlorophyta (Chlorella), Heterochontophyta (Dinobryon sertularia), Dynophyta 

(Parvodinium inconspicuum, Peridinium sp.) és Haptophyta (Chrysochromulina parva) törzs 

képviselői közül kerültek ki (Gorzó, 1992; Vizkelety, 1994; Kóbor és Takács, 2001; Reskóné, 

2004). Összességében elmondható, hogy a tó planktonikus algái tipikus termálvízi közösséget 

képeznek, melyek egy része feltehetően a tó szilárd felületein kialakult mikrobiális 

bevonatokból kerül a vízbe (Ács és mtsai, 2015).  

A planktonikus algaközösségeinek vizsgálata mellett a Hévízi-tó fa és beton 

szerkezeteihez rögzülten előforduló oxigéntermelő fototróf szervezetek azonosítására is sor 

került. Vizkelety vizsgálatai alapján (2002) a tó bevonatlakó algaközösségeiben szintén a 

Cyanobacteria törzs képviselői (Aphanocapsa sp., Aphanothece sp., Chroococcus sp., 

Phormidium aerugino-coeruleum, Heteroleibleinia epiphytica, H. kützingii, Planktolyngbya 

limnetica) fordultak elő legnagyobb arányban és számos mérsékelt övezeti környezetben ritkán 

előforduló, leginkább trópusi fajt (Symploca laete–viridis, Gloeothece rupestris, Aphanothece 

elabens) azonosítottak. Az eukarióta algák legnagyobb abundanciájú képviselőit a kovaalgák 

közé sorolható kozmopolita elterjedésű Navicula capitatoradiata faj képviselői alkották, 

ugyanakkor a zöldalgák mennyisége ekkor elenyészőnek bizonyult. Kóbor és Takács (2001) 

vizsgálatai alapján a tóvíz planktonikus algaközösségeihez hasonlóan a bevonatlakó algák 

esetében sem voltak megfigyelhetők térbeli különbségek az egyes taxonok abundanciájában. A 

bevonatalkotó algák 2002 és 2006 közötti vizsgálata során ugyancsak a cianobaktériumok és a 

kovamoszatok domináns jelenlétéről számoltak be (Ács, 2003; 2005; 2006). Utóbbiak közül az 

alkalmazott pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat nyújtotta részletesebb feltárás 

eredményeként elsőként mutatták ki innen a Brachysira microcephala, a Brachysira vitrea és 

az Eunotia arcus fajokat, melyek főként oligo- és mezotrofikus vizekre jellemzők, így a Hévízi-

tó jó vízminőségéről tanúskodnak. A tó bevonataiban előforduló kovaalgák azonosítása 2008-

ban Németh vezetésével zajlott, aki minden vizsgált minta esetében a tiszta vizekben előforduló 

Brachysira vitrea faj erőteljes dominanciáját mutatta ki. Ugyanezen kutatás során a 

veszélyeztetett oligotróf alkalofil Encyonopsis cesatii képviselőinek kisebb arányú jelenlétét is 

megfigyelték. A bevonatalkotó algaközösségek vertikális térbeli heterogenitásának feltárása 

céljából Ács és munkatársai 2015 nyarán 1,5 és 20 m-es mélységből vettek biofilm mintákat. 

A felszínhez közelebbi minta leggyakoribb képviselőiként egy Mougeotia sp. fonalas zöldalga 

fajt és a Glaucospira laxissima fonalas cianobaktériumot azonosították, de nagy arányban 
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fordult elő a tipikus melegvízi Aphanothece thermicola cianobaktérium is. A 20 m-es 

mélységből származó mikrobiális bevonat domináns algacsoportját az édesvízi, fotoheterotróf 

anyagcserére is képes Parvodinium inconspicuum páncélos ostoros faj alkotta, mely az ebben 

a mélységben jellemző igen kis fényintenzitást figyelembe véve feltehetően fény hasznosítása 

nélkül állíthatott elő energiát (Ács és mtsai, 2015). 

 

III.3.3. A Hévízi-tó gerinctelen és hal faunája 

 A tó állatvilága szintén sajátos összetételű, endemizmusokkal és behurcolt trópusi 

fajokkal tarkított. Állati eukarióta egysejtűek tekintetében a Hévízi-tó kevéssé kutatott, igen 

kevés szakirodalmi adat áll rendelkezésre az itt előforduló protozoon faunával kapcsolatban. A 

kevés ilyen témájú részletes vizsgálatok egyike a tóvíz és bevonat csillós (Ciliophora, Ciliata) 

közösségit tárja fel. Szabó 2004-2006 folyamán a tóból összesen 91 csillós fajt mutatott ki, 

melyek közül a Disematostoma butschlii bizonyult a legelterjedtebbnek. Megállapította, hogy 

a nyílt víz és a bevonat taxon kompozíciója csak kis mértékben tért el egymástól, valamint, 

hogy a csillós fajok főként az árnyékos, szerves anyagokban gazdag növényekkel borított 

részeken fordulnak elő legnagyobb arányban. Kiemelte továbbá, hogy ezt figyelembe véve a 

tündérrózsa jelenléte nem csupán esztétikai szempontból előnyös, de a Ciliata-k és általában a 

zooplankton számára is élőhelyet biztosít, miáltal jelentősen hozzájárul a tó vízminőségének 

fenntartásához (Szabó, 2005). 

A Hévízi-tó fonalféreg faunáját Andrássy (1997) kutatásai alapján egyedi, feltehetőleg 

a víz fizikai és kémiai paraméterei által befolyásolt összetétel jellemzi. A különböző statikus 

elemeken kialakult perifiton vizsgálata során összesen nyolc faj (Achromadora micoletzkyi, 

Rhabdolaimus terrestris, Plectus rhizophilus, Mononchus truncatus, Mylonchulus polonicus, 

Aquatides intermedius, Crocodorylaimus thermalis, Neoactinolaimus tepidus) képviselőit 

azonosította, melyek közül a két legelterjedtebb - a Crocodolrylaimus thermalis és a 

Neoactinolaimus tepidus – új fajnak bizonyult. Mindkét nevezett fonalféreg, szájszerveik 

vizsgálata alapján főként algákkal táplálkozhat, míg a nyolcból három kisebb arányban 

előforduló faj (Mononchus truncatus, Mylonchulus polonicus, Aquatides intermedius) tagjai 

ragadozó életmódot folytathatnak. 

A tó zooplankton összetételét vizsgálva Vizkelety és munkatársai (1994) annak 

fajszegénységét figyelték meg, melynek fő okaként a tóvíz magas hőmérsékletét, kénhidrogén 

tartalmát, továbbá kis oldott oxigén koncentrációját valószínűsítették. Összesen 33 
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kerekesféreg (Rotatoria), 2 evezőlábú rák (Copepoda), valamint 6 ágascsápú rák (Cladocera) 

fajt azonosítottak. A Rotatoria törzs hévízi-tavi képviselőiként az Epiphanes brachionus var. 

spinosus és a Lecane inermis ritka termofil fajokon, valamint a jódos források vizéhez kötődő 

Lecane pyriformis-on kívül túlnyomó többségében hazánk más felszíni vizeiben is 

megtalálható, szerves törmeléket, baktériumokat és kisméretű planktonikus algákat szűrögető 

taxonokat mutattak ki. A kutatás teljes hossza alatt (1984-89) meghatározott kerekesféreg fajok 

száma alapján megállapították, hogy a források csökkenő vízhozama (1984-88) és az ennek 

hatásaként megnövekedett retenciós idő az ekkor megfigyelt tündérrózsa pusztulással együtt 

jelentős negatív hatást gyakorolt ezen szervezetek diverzitására. A rendkívül szegényes 

ágascsápú rákfaunát az euplanktonikus Bosmina longirostoris fajon kívül főként az üledékben 

előforduló szervezetek alkották, míg az evezőlábú rákokat egy Microcyclops és egy 

Macrocyclops faj képviselte. A tó három pontján 1989. július 6-a és szeptember 29-e között 

kéthetente elvégzett zooplankton vizsgálatok szerint a Bdelloidea sp., Brachionus calyciflorus 

calyciflorus, Brachionus quadridentatus quadridentatus, Epiphanes brachionus spinosus 

bizonyultak a legabundánsabb kerekesféreg fajoknak, míg az evezőlábú rákok közül 

Macrocyclops albidus és a Microcyclops varicans fordultak elő legnagyobb arányban. A tóban 

megtalálható alsóbb rendű rákokkal Ponyi is részletesen foglalkozott (Ponyi, 1992, 1995, 2010) 

és munkája eredményeként leírt egy, a világon csak itt előforduló Schizopera clandestina 

heviziensis Harpacticoida alfajt (Ponyi, 1992). 

A pókszabásúak közül Európában kizárólag a Hévízi-tóból határozták meg a 

Limnohalacarus cultellatus nevű vízi atkát, amely eddig csak trópusi területekről volt ismert 

(Pepato és Costa, 2015; Zánkai, 2005). Vízi rovarlárvák tekintetében Gyarmati (1987) 

vizsgálatai két árvaszúnyog faj egyedeinek (Tanypus punctipennis, Orthocladiinae sp.) 

jelenlétét fedték fel, korábbi kutatások során ugyanakkor poloskák (Nepa rubra, Naucoris 

cimicoides, Gerris paludum), tegzesek (Limnophilus rhombicus) és bogarak (Cybister 

lateralimarginalis) képviselőit is kimutatták a tóvízből (Zsirai, 1972). 

A tó csiga faunája a zooplanktonhoz viszonyítva gazdag, összesen 66 fajt azonosítottak 

a tóból és környékéről (#5). Gyarmati 1987-es vizsgálatai során hat vízicsiga faj (Bithynia 

tentaculata, B. leachi, Lymnaea truncatula, L. carinatus, Planorbis carinatus, Valvata cristata) 

héját azonosította, melyek feltehetően a tündérrózsák levélszárain, illetve levelein 

tartózkodhatnak. Ponyi (2010) a tó bevonatának makrogerinctelen faunáját vizsgálva a 

Lymnaea nemzetség tagjain kívül a Ferrissia wautieri faj képviselőit is megfigyelte. A 

hazánkban természetesen előforduló gastropoda fajokon túl az akvaristák által betelepített, 
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amerika trópusi tájain honos Planorbella duryi tányércsiga nagy állománya fordul elő a tó 

lefolyó csatornájában (Horváth, 2010). 

A Hévízi-tó őshonos halfaunája meglehetősen szegényes, ami szintén főként a magas 

vízhőmérsékletnek és az alacsony oldott oxigén koncentrációnak köszönhető. Az őshonos fajok 

közé tartozik a közönséges kárász (Carassius carassius), az aprópikkelyű compó (Tinca tinca), 

a dévérkeszeg (Abramis brama), a jászkeszeg (Leuciscus idus) illetve a napjainkra már eltűnt 

tőponty (Cyprinus carpio-carpio facuminatus). Előfordul ezenkívül a tóban egy kis testű ponty 

változat, amely egyes kutatók szerint egyedülálló mind genetikai állományát mind pedig hőtűrő 

képességét tekintve (Várkonyi és mtsai, 2014). A tó zsilipjéig számos más balatoni hallal együtt 

a réti csík (Misgurnus fossilis) is felúszik, de valószínűleg nem rendelkezik stabil állománnyal 

a Hévízi-tóban. Az említetteken kívül számos trópusi faj jelenléte is megfigyelhető főként a 

lefolyó csatornában, ami tervezett és szándékos, vagy a fürdőző vendégek által engedély nélkül 

véghez vitt betelepítés eredménye. Az egyik leghosszabb ideje jelenlevő szándékosan 

meghonosított faj a szúnyogirtó fogasponty (Gambusia affinis), amelyet 1937 őszén telepítettek 

be a maláriaszúnyog lárváinak elpusztítására, és azóta is nagy számban fordul elő a tóban. 

Szintén behurcolt faunaelemek az ezüstkárász (Crassius auratus) és a naphal (Lepomis 

gibbosus) valamint az akvaristák által „szabadon engedett” egzotikus sügéralakúak, mint a 

pompás malawisügér (Pseudotropheus socolofi), a citromsügér (Amphilophus citrinellum), a 

jaguársügér (Parachromis managuensis), a tűzfejű tarkasügér (Paraneetroplus synspilus), 

valamint a szúnyogirtó fogaspontyhoz hasonlóan az elevenszülő fogaspontyfélék közé 

sorolható jukatáni fogasponty (Poecilia sphenops) (Takács és mtsai, 2015). 

 

III.3.4. A Hévízi-tó mikrobiológiai kutatásának előzményei 

 A tavon 1954 óta folynak bakteriológiai vizsgálatok a tó higiéniás állapotának felmérése 

céljából. Egyes korai kutatások az autochton és patogén mikrobák közti kapcsolatot voltak 

hivatottak feltárni az utóbbiak üledékbeli rendkívül kis számának tisztázására. Mivel a lápok 

fizikai és kémiai vizsgálatai rávilágítottak arra, hogy a bennük zajló biokémiai folyamatok nagy 

szerepet játszanak a gyógyhatás kialakulásában, valamint, hogy ezen folyamatok legfőbb 

mozgatórugói a bennük élő mikrobiális közösség tagjai, a Hévízi-tó esetében is felmerült az itt 

élő baktériumközösségek szerepe a tó jótékony hatásának kialakításában. A Hévízi Állami 

Gyógyfürdőkórház első labor-főorvosa – Dr. Zsirai Kálmán – ennek kapcsán arra a 

megfigyelésre kereste a magyarázatot, hogy bár a fürdőzők által feltehetően számos patogén 
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baktérium kerülhet az iszapba, fertőződés ilyen úton mégsem fordul elő. Vizsgálataihoz iszap-

présnedvet használt, melynek különböző koncentrációjú oldataihoz patogén (Escherichia, 

Shigella, Staphylococcus) baktériumok szuszpenzióit adta, majd azok növekedését figyelte. 

Megállapította, hogy az iszap présnedv mindhárom baktériumcsoport szaporodását 

csökkentette, illetve gátolta, ami pozitívan korrelált az alkalmazott présnedv koncentrációjával 

és az inkubációs idővel. Mivel a patogénekkel szemben az iszap saját baktériumai 

akadálytalanul képesek voltak szaporodni a présnedv jelenlétében, az eredmények alapján arra 

a következtetésre jutott, hogy a patogén baktériumok kis száma nem az iszap antibiotikus 

hatásának köszönhető, hanem az autochton baktériumokkal való versengés eredménye, melyek 

kompetitív előnnyel rendelkeznek az adott környezetben. 

Az 1990-es és a 2000-es évek fordulóján a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai végeztek környezet higiénés 

vizsgálatokat tenyésztésen alapuló szabványos mikrobiológiai módszerekkel. Az alkalmazott 

minősítési rendszer alapját a különböző típusú szennyeződésekre utaló indikátor baktériumok 

(pl. coliform, fekál coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, szulfitredukáló 

Clostridium baktériumok) jelenlétének és mennyiségének meghatározása képezte, amiből a tó 

ökológiai állapotára következtettek. A felmérések a magas fürdőző létszám mellett mind az 

üledék, mind pedig a tóvíz kiváló higiénés állapotát állapították meg, aminek hátterében a tóvíz 

gyors kicserélődésének jelentős szerepét valószínűsítették (Reskóné, 2002; Reskóné és mtsai, 

2004). 

A higiénés vizsgálatok mellett az 1980-as évek elején elkezdődtek a tó átfogó, 

környezetmikrobiológiai sajátságait is vizsgáló kutatások az ELTE Mikrobiológiai 

Tanszékének részvételével (Márialigeti és Szolnoki, 1990). A tóvízből és a különböző 

mélységekből nyert iszapmintákból 1982-ben Clemente tenyésztéssel végzett részletes 

vizsgálatokat. A tó baktériumközösségének felfedésére összesen ötféle táptalajt használt, 

melyek közül négy a nem aktinomiceta baktériumok, egy pedig az aktinomiceták 

kitenyésztésére szolgált. Megállapította, hogy az üledékben nagy számban előforduló 

sugárgombák a vízmintákban egyáltalán nem voltak kimutathatók, amiből arra következtetett, 

hogy ezek nem planktonikus életmódot folytatnak, hanem inkább az iszapszemcsékhez 

rögzülten vannak jelen (Clemente, 1982). A csíraszám megoszlások alapján a legnagyobb 

mikrobiális aktivitást az üledék legfelső rétegében találta. Baktérium közösségszerkezeti 

változásokat szintén kimutatott a különböző mélységből származó iszapminták között. A 

víz/iszap határfelületen a teljes tenyészthető baktérium bióta 10%-át sugárgombák alkották, de 
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mennyiségük a mélységgel fokozatosan csökkent. Az aktinobaktériumok közül a 

Streptomyces-ek aránya a mélységgel párhuzamosan csökkent, ugyanakkor a 

mikromonospórák fokozódó dominanciája volt tapasztalható. A mélyebb üledékrétegekben 

szórványosan a Nocardia és a Microbispora nemzetségek képviselői is előfordultak. A 

legmélyebb, 60 cm-es iszaprétegben, ahol már a Micromonospora fajok aránya is csökkenést 

mutatott, jelentős számú Streptomyces-t izoláltak, amit azok spóra állapotból történő 

kinövésével magyaráztak (Clemente, 1982). A kitenyésztett Micromonospora törzsek között 

legnagyobb gyakorisággal egy Micromonospora heviziensis sp. nov. névvel jelölt, de később 

nem validált baktérium faj képviselőit azonosították (Clemente és Szabó, 1982). Emellett 

előfordultak még a M. megalomice, M. carbonacea, M. purpureochromogenes, M. chalacea, 

M. narashinoensis és M. coerulea fajok képviselői is. A kutatás során a Streptomyces 

nemzetségen belül a S. nigrifaciens, S. parvus, S. diastatochromogenes, S. parvullus, 

S. galilaeus, S. oligocarbophilus, S. violaceoruber, S. anandii, S. olivaceus, S. galbus, 

S. antimycoticus, S. viridochromogenes, S. thermophilus, S. tanashiensis, S. bluensis, 

S.  tetanusemus, S. sterptomycini, S. spadicis, S. antibioticus, S. ganmycicus, S. roseoviridis, 

S. lavendulae képviselőit határozták meg, melyek közül a S. thermophilus-t, S. tetanosemus-t 

és S. streptomycini-t hazánkban elsőként tenyésztették ki (Clemente és Szabó, 1982). A Hévízi-

tó iszapjából előkerült fajok között számos ismert, antibiotikum termelő jelenlétét detektálták. 

Ez utóbbiak közül mindenekelőtt a Streptomyces nemzetség képviselői váltak a gyógyszeripari 

kutatások legismertebb célszervezeteivé (Watve és mtsai, 2001). Az ide tartozó fajok termelik 

az aktinobaktériumok által előállított biológiailag aktív anyagcseretermékek 70-80%-át. A 

Hévízi-tó iszapjából kitenyésztett mikromonospórák többsége és egyes Streptomyces fajok, így 

a M. heviziensis és az iszapfelszínen nagy arányban előforduló S. nigrifaciens is hatékony 

cellulolitikus aktivitással rendelkezett, ami megerősítette azt a feltevést miszerint a tó 

iszapjában erőteljes aerob cellulózbontás zajlik. Szintén ezen kutatás során izolálták Európában 

először a Microbispora amethystogenes-t, amely nevét két spórából álló sporoforjairól és a 

kolóniái közelében felhalmozott lila színű jódkristályokról kapta (Clemente, 1982). A kutatás 

eredményei alapján a tó üledékének mikrobaközösségei sajátos összetételt mutattak 

összhangban a tó átfolyó jellegével. A Streptomyces és a Micromonospora nemzetségek 

képviselőinek együttes domináns jelenléte a Hévízi-tavat leginkább a folyók iszapjának 

baktériumközösségeihez tette hasonlatossá, szemben a leginkább csak Micromonospora fajok 

által dominált tavi üledékekhez. Ez a bakteriológiai szempontból átmeneti jelleg feltehetően a 

források tevékenységének köszönhető folyamatos és gyorsütemű víz kicserélődés 

következménye lehetett. 
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Egy másik, a 80-as évek közepén végzett felmérés eredményei arra engedtek 

következtetni, hogy a Hévízi-tó bakterioplanktonjának összetétele és állománysűrűsége, 

valamint a víz kicserélődésének mértéke között negatív kapcsolat áll fenn (Gyarmati, 1988). A 

legkisebb baktériumszámok az intenzív víz kicserélődéssel jellemezhető forráskráter közelében 

voltak megfigyelhetők, míg a legnagyobb értékeket a lassú vízáramlású parti sávban észlelték. 

Ugyanakkor az említett eltérések csak a nyári időszakra voltak jellemzők, ősztől tavaszig a 

tóvíz bakteriológiai szempontból egységes képet mutatott. Kimutatták továbbá azt is, hogy a 

bakterioplanktonra évszakonként eltérő anyagcsere típusú szervezetek jellemzők. Nyáron a 

fotoszintetizáló cianobaktériumok domináltak, míg ősztől a kénoxidáló Beggiatoa nemzetségbe 

tartozó baktériumok fordultak elő nagyobb arányban. A vizsgált időszakban az aerob mikrobák, 

így a kénoxidáló Thibacillus fajok, valamint a nitrogén körforgalomhoz kapcsolódó taxonok 

száma csökkent, míg az anaerob szervezetek pl. a metanogén és fermentáló baktériumok aránya 

növekedett, aminek a hátterében a megfigyelt vízhozam csökkenéssel összefüggő változások 

állhattak (Gyarmati, 1988). 

Az 1980-as évek végén újabb részletes mikrobiológiai vizsgálatok folytak a tavon annak 

feltárására, hogy a nyírádi bauxit bányászat tóra gyakorolt hatásait felmérjék. A Hévízi-tó 

vízhozama ekkor a kritikus 300 l/s alá csökkent, aminek eredményeként a tóvíz hőmérséklete 

lecsökkent, tartózkodási ideje viszont megnőtt. Az ELTE Mikrobiológiai Tanszékének 

munkatársai által végzett vizsgálatok szerint mindez jelentős hatással volt a tó autochton 

baktériumközösségeire. Habár az iszapminták csíraszámértékei alapján a tenyészthető 

baktériumok száma egy nagyságrenddel emelkedett a 80-as évek elején meghatározottakhoz 

képest (105-ról 106-ra 1 g nedves iszapban), azonban a tó gyógyhatásának szempontjából 

jelentős és jórészt a nehezen bontható növényi anyagok hasznosításában szerepet játszó 

aktinobaktériumok száma erőteljesen lecsökkent. Ebből a vízcserélődés lassulásának 

eredményeként bekövetkező elszennyeződésre és a könnyen bontható szerves anyagok 

feldúsulására következtettek. A tó korábbi karakterisztikus aktinobaktériumjai közül a 

Micromonospora carbonacea és a M. chalcea, valamint a Microbispora amethystogenes 

egyáltalán nem, míg a korábban igen domináns előfordulású Micromonospora heviziensis pedig 

csak kis számban volt jelen. A vízhozam csökkenés eredményeként kialakult megváltozott 

abiotikus feltételek mellett a Micromonospora purpureochromogenes és egy Bacillus 

nemzetségbe sorolható baktérium fordult elő legnagyobb arányban (Szolnoki és Szabó, 1989). 

A Hévízi-tó vízminőségének és hidrobiológiai jellemzőinek vizsgálata 1990 és 1993 

között Gorzó vezetésével valósult meg, majd 1996-tól Ponyi indított biomonitoring programot, 
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ami széleskörű környezetbakteriológiai vizsgálatokat is magában foglalt. Ennek során a 

baktériumközösségek mennyiségi viszonyainak funkció és típus szerinti meghatározása volt a 

cél az ökológiai változások monitorozására. A vizsgálatok körét négy eltérő csoportra osztották, 

nevezetesen az aerob és anaearob csíra- illetve spóraszámok meghatározására, a kén 

anyagforgalmában résztvevő szervezetek meghatározására, a külső szennyeződésből származó 

bakteriális terhelés nyomon követésére, valamint a bakterioplankton mennyiségi jellemzésére. 

A 2002-es, majd a 2004-es felmérés során kimutatták, hogy a tóvíz aerob csíraszáma alig 

haladta meg az 1000 TKE ml-1 (telepképző egység ml-1) értéket, továbbá, hogy a vizsgált 

időszakban a planktonikus közösségek abundanciájára térbeli heterogenitás volt jellemző. 

Morfológiai szempontból a fonalas, bacillus, coccus és coccoid baktériumok domináltak, 

melyek közül a fonalas kénbaktériumok (Beggiatoa spp.) száma és biomasszája is meghaladta 

fitoplanktont alkotó algákét. A vízben a spórás állapotban lévő aerob baktériumok száma 

elenyésző volt, anaerob spórásokat pedig nem lehetett kimutatni. Ez arra utalt, hogy a víz 

minősége az aktív életmódot folytató, vegetatív állapotú, heterotróf baktériumok számára 

kedvezőbb. A tőzeges jellegű mederüledék igen gazdag és változatos baktériumközösségeire is 

jellemzők voltak a szezonális és a mintavételi helyenkénti különbségek. Tavasszal és a parttól 

távoli, kráterhez legközelebb eső mintavételi pontnál volt tapasztalható a legkisebb bakteriális 

aktivitás. Nyártól a kénoxidálók és a szulfátredukálók aktivitása nőtt, és őszre mind az aerob 

mind pedig az anaerob baktériumok csíraszáma megemelkedett. A redukált kénformák 

biológiai oxidációját katalizáló kemolitotróf vagy fototróf kénoxidáló baktériumok kis 

mértékben, de állandó csíraszám értékek mellett kimutathatók voltak a tóvízben is, de a 

meghatározott csíraszámok alapján azt valószínűsítették, hogy a kénoxidációs folyamatok 

nagyrészt a tó igen gazdag baktériumközösségekkel rendelkező üledékében zajlanak (Reskóné, 

2002; 2004). 

Az első, tenyésztéstől független molekuláris biológiai módszereket is alkalmazó 

vizsgálatok 2004 és 2005 folyamán történtek a tavon. Ennek során a Hévízi-tó víz-üledék 

határrétegének mikrobiális folyamataiban résztvevő baktériumközösségek faji összetételének 

vizsgálata, illetve a tó emblematikus növényének, a vörös tündérrózsa (Nymphaea rubra ssp. 

longiflora) pusztulásának hátterében levő esetleges mikrobiológiai okok feltérképezése volt a 

cél. Utóbbi során az egészséges és a pusztulás különböző stádiumaiban lévő gumók 

mikrobaközösségeinek fény- és elektronmikroszkópos összehasonlítására, a gumók belső és 

külső szöveteiből izolált közösségi bakteriális DNS-ek 16S rRNS-t kódoló régiójának 

molekuláris ujjlenyomat módszerrel történő elemzésére is sor került. A pusztulás korai 
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stádiumában lévő gumó belső szöveteit kolonizáló közösség filogenetikai diverzitásának 

feltárása – az üledékminták vizsgálatához hasonlóan - molekuláris klónozással és tenyésztésen 

alapuló módszerekkel történt (Vágány, 2007). A víz/üledék határréteg baktériumainak feltárása 

egy forráskráterhez közelebbi, parttól távolabb eső, valamint egy forráskrátertől távolabbi és a 

parthoz közelebb elhelyezkedő pontról származó minták vizsgálatával történt. Az üledék 

baktériumközösségeinek mennyiségi viszonyaiban a szélesztésen alapuló csíraszám becslés 

eredményei alapján számottevő különbséget a felhasznált táptalajok és a mintavételi helyek 

szerint sem lehetett megfigyelni. A hatféle táptalajon kitenyésztett és vizsgált közel 100 

baktériumtörzs között Borsodi (2006) az Actinobacteria törzs (Micrococcus, Arthrobacter, 

Subtercola, Rathayibacter, Rothia és Micromonospora) és a Firmicutes törzs (Bacillus, 

Brevibacillus, Sporosarcina és Staphylococcus), valamint az Alphaproteobacteria 

(Sphingomonas, Xanthobacter) és a Gammaproteobacteria osztály (Chryseobacterium, 

Pseudomonas) nemzetségeinek képviselőit azonosították. A tenyésztéssel nyert domináns 

előfordulású baktériumtörzsek a Bacillus nemzetség tagjai voltak, melyek közül egy, 

feltehetőleg a tudományra nézve új faj képviselője volt az, amit tenyésztésen alapuló 

vizsgálatok szerint domináns előfordulásúnak határoztak meg. Az eredmények alapján 

valószínűsítették, hogy a tó fizikai-kémiai, illetőleg hidrotermális viszonyaihoz alkalmazkodva 

az üledékben sajátos Bacillus közösség alakult ki, amely ott a szerves anyagok gyors lebontását 

végzi. Az üledékminták tenyésztéstől független vizsgálatai során létrehozott 125 tagú klóntár 

feldolgozása a tenyésztéshez képest szélesebb, de azzal csak kismértékben átfedő mikrobiális 

genetikai diverzitás (Beta-, Delta-, Gammaproteobacteria, Cyanobacteria, Thermomicrobia, 

Bacteroidetes és Spirochetes) feltárását eredményezte. A klónok a hozzájuk legközelebbi 

rokonságban álló, már leírt baktériumfajokkal általában csak meglehetősen alacsony 

szekvencia egyezést (87-94%-os) mutattak. Az azonosított molekuláris klónok között az aerob 

kemoorgano-heterotróf anyagcseréjű (Pseudomonas, Serratia, Burkholderia és Alcaligenes) 

nemzetségeken kívül előfordultak fototróf (Synechococcus elongatus), aerob kemolito-autotróf 

kénoxidáló (Thioalcalovibrio versutus), anaerob vas-légző, illetve kénredukáló (Geobacter sp.) 

és másodlagos fermentáló, aromás szerves anyagok anaerob bontására is képes (Syntrophus sp.) 

szervezetekkel rokonítható szekvenciák. Mivel a tómedret bélelő tőzegréteg policiklusos és 

aromás gyűrűs vegyületekben gazdag, ezért feltehető, hogy bizonyos baktériumok képesek 

lehetnek a tőzegben lévő vegyületek átalakítására, illetve, hogy a tóban található szteránvázas 

ösztrogén létrehozásában is szerepet játszhatnak. 
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A Hévízi-tóból származó kelet-indiai vörös tündérrózsa gumók külső és belső 

szöveteiből hígításos szélesztéses eljárással becsült heterotróf baktérium csíraszám értékek 

jelentős eltérést mutattak a minták állapota és a tenyésztéshez alkalmazott táptalajok 

vonatkozásában is. Csaknem minden minta esetében a külső szövetek nagyobb csíraszám 

értékekkel voltak jellemezhetők, mint a belsők, valamint az egészséges és a pusztulás kezdeti 

fázisában lévő minták esetében közel azonos csíraszám értékek voltak jellemzők, és azok csak 

a pusztulás előrehaladtával emelkedtek meg jelentősen. A pusztulás kezdeti és előrehaladott 

állapotában levő gumók csíraszám értékei között megfigyelhető növekedés hátterében az 

állhatott, hogy a két stádium között a mikrobaközösségek összetételében jelentős váltás történt. 

A gumó pusztulásának előrehaladtával a belső szövetekben megjelentek a növényi eredetű 

szerves anyagok bontásának képességével (celluláz, pektináz aktivitással) rendelkező 

baktériumok, melynek hatására a szöveteket alkotó szerves anyagok feltárultak, és ezáltal 

rendkívül intenzív bakteriális közösségi metabolizmus kialakulásának engedtek teret. 

Tenyésztéssel a tündérrózsa gumók belső szöveteiből kimutattak a rizoszféra környezetekben 

általános előfordulású (Pseudomonas stutzeri, Rhizobium sp., Xanthobacter agilis, 

Acinetobacter sp., Microbacterium sp.), vagy egyértelműen növénypatogénként ismert fajokat 

(Agrobacterium tumefaciens), illetve különféle növényi eredetű szerves anyagok bontására 

képes (Clostridium sporophaeroides, Clostridium aminovaleneticum, Bacillus, Roseatales sp.) 

baktériumokat. Olyan fajok is azonosításra kerültek, melyek szerepe ez idáig még nem tisztázott 

a növényi életfolyamatok szempontjából (Brevibacterium otidis, Brevundimonas spp., 

Azonexus caeni, Pseudomonas mendocina, Pantoea agglomerans, Paucibacter toxinivorans, 

Erythromicrobium ramosum). Tenyésztéstől független vizsgálatok alapján a pusztulás kezdeti 

stádiumában levő gumók belsejéből vett szövetminták baktériumközösségei esetében a 

Clostridium nemzetség képviselői – közülük is a tenyésztéses módszerrel szintén azonosított 

Clostridium sporophaeroides - bizonyultak domináns közösségalkotónak, de az említetten 

kívül más, feltehetően oppurtunista növénypatogén fajok (Clostridium, Sporomusa, 

Eggerthella) is részt vehettek a gumóban található szerves anyagok lebontásában (Vágány, 

2007). 

Szintén tenyésztésen alapuló és attól független módszerek segítségével történtek 

vizsgálatok 2007-ben a tavi üledék mikrobiális diverzitásának alaposabb feltárása és a korábbi 

vizsgálatok eredményeivel való összehasonlítás céljából, különös tekintettel az Actinobacteria 

törzs tagjaira, melyek változatos enzimeik és anyagcseretermékeik révén meghatározó szerepet 

játszhatnak a tóban végbemenő folyamatokban. A vizsgált üledékminták a tó két különböző 
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pontjáról és két üledékmélységből származtak. A csíraszám értékek alakulása arra engedett 

következtetni, hogy az üledékrétegek aerob baktériumainak mennyisége területileg és mélység 

tekintetében is inhomogén eloszlású (Krett és Palatinszky, 2009). Ez a megfigyelés eltérést 

mutatott a 2004. évi vizsgálatokhoz képest, amikor a csíraszám becslések eredményei alapján 

sem a vizsgált mintavételi területek, sem pedig az alkalmazott táptalajok tekintetében nem 

lehetett jelentős különbséget kimutatni (Vágány, 2007). A tó víz-üledék határrétege átlagosan 

8,46 x 103, a 20 cm mélyről származó üledék 1,54 x 104 csíraszám értékkel (TKE g- 1) volt 

jellemezhető. A forráskrátertől távolabb eső és az ahhoz közeli mintavételi pontok felszíni 

mintáinak átlagos csíraszám értékei (6,6 x 103, valamint 1,03 x 104) között nagyjából 

másfélszeres volt az eltérés. Ennek lehetséges oka, hogy a forráskráterhez közelebbi mintavételi 

ponton az üledék folyamatosan mozgásban van, míg a partmenti mintavételi ponton a felszíni 

üledékrétegek is zavartalanok, így ott stabilabb, állandóbb közösség alakulhatott ki. A 

tenyésztéses vizsgálatok eredményeként összesen 245 törzs izolálására került sor. A kráterhez 

közeli mélyebb és felszíni üledékmintákból is nagyobb filogenetikai diverzitást volt 

kimutatható, mint a part menti minták esetében. A tenyésztésbe vont baktériumtörzsek között 

az Actinobacteria (Arthrobacter, Brachybacterium, Brevibacterium, Curtobacterium, 

Friedmanniella, Gordonia, Kocuria, Microbacterium, Micrococcus, Micromonospora, 

Mycobacterium, Rhodococcus, Streptomyces és Williamsia), a Firmicutes (Bacillus, 

Brevibacillus, Paenibacilus és Sporosacina), az Alphaproteobacteria (Asticcacaulis, 

Aurantimonas, Bosea, Caulibacter, Paracoccus, Rhodobacter, Rhodopseudomonas, 

Sphingomonas és Xanthobacter), a Betaproteobacteria (Delftia), a Gammaproteobacteria 

(Aeromonas, Methylobacterium, Pantoea, Pseudomonas és Rheinheimera) és a Bacteroidetes 

(Chryseobacterium) nemzetségeinek képviselői kerültek azonosításra (Krett és Palatinszky, 

2009). A Bacillus és Micrococcus nemzetségek mind a négy mintavételi helyről kimutathatók 

voltak, így feltételezhető, hogy ezek a tó üledékében domináns előfordulású és nem túl 

specifikus igényű tenyészthető szervezetek képviselői. Az üledékből egykoron általános és 

domináns közösség alkotóként leírt Micromonospora nemzetség képviselői a vizsgálati 

eredmények tükrében területileg visszaszorultak, helyüket a Bacillus nemzetség képviselői 

vették át, melyek széleskörű és gyors szerves anyag mineralizációs képességük révén közvetve 

egyéb baktériumcsoportok aktivitását is befolyásolhatják (Krett és mtsai, 2013). A 

Micromonospora fajok közül a 2007-es vizsgálatok során a M. fulvoviolaceus, a 

M. yulongensis, a M. auratinigra, a M. endolithica, a M. narashino, továbbá a korábbi hévízi-

tavi fenotípusos vizsgálatok alapján domináns M. purpureochromogenes faj képviselőjét 

csupán a forráskrátertől távolabb eső mintavételi pontról sikerült kimutatni, ami feltehetően az 
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állandóbb körülmények preferenciájából adódhat. Mint hatékony cellulóz-, lignin- és 

kitinbontók, alapvető szerepet tölthetnek be a vízi környezetek anyagforgalmi folyamataiban. 

A korábbi kutatások eredményeivel összevetve a tenyésztésen alapuló vizsgálatok során az 

eddig ismertnél nagyobb fajgazdagság volt kimutatható. A tenyésztéstől független vizsgálatok 

a tenyésztéshez képest nagyobb, de azzal csak kismértékben átfedő mikrobiális filogenetikai 

diverzitást eredményeztek. Molekuláris klónozással 10 (Firmicutes, Actinobacteria, 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Chlorobi, Chloroflexi, Deferribacteres, 

Nitrospirae, Spirochaetes és Verrucomicrobia) filogenetikai törzs került azonosításra, melyek 

alacsonyabb szintű filogenetikai azonosítása a leírt fajokkal mutatott alacsony hasonlóságuk 

miatt sok esetben nehézségekbe ütközött (Krett és mtsai, 2013). A tenyésztéstől független 

vizsgálatok eredményei alapján a tó üledékének biogeokémiai folyamataiban fontos szerepet 

játszhatnak a kén körforgalmának katalizálását végző baktériumok. A klónok között igen nagy 

arányban fordultak elő – főként a mélyebb mintákból származó klóntárakban – az anaerob 

anyagcserét folytató szulfátredukáló szervezetek szekvenciával hasonlóságot mutató 

klónszekvenciák, például az acetátot és a zsírsavakat is hasznosítani képes Desulfosarcina 

nemzetség, vagy a Desulfomicrobium és a Desulfonatronum nemzetségek képviselői, valamint 

a Fe(III) és kén redukálására egyaránt képes Geobacter sulfurreducens. A kénoxidációs 

folyamatokban résztvevő szervezetek jelenléte ugyancsak kimutatható volt a tó üledékében. Az 

obligát autotróf Thioalkalivibrio thiocyanoxidans mellett a bíbor kénbaktériumok közé tartozó, 

fényben fotolitoautotróf, annak hiányában pedig kemolito-autotróf anyagcserét folytató 

Thiocapsa roseopersicina képviselői is azonosíthatók voltak a klónszekvencia egyezések 

alapján. A nitrogénfixáló szervezetek közül a szigorúan aerob anyagcserét folytató Derxia 

gummosa volt jelen a forráskrátertől távolabb eső mintavételi pont klóntáraiban. A tó 

hőmérsékletének megfelelően kifejezetten termofil baktériumok, nevezetesen a cellulózbontó 

anyagcserét folytató Acidothermus cellulolyticus, a nitrát redukáló Caldithrix abyssi, valamint 

a kemoorganotróf Fe(III) redukáló Geothermobacter ehrlichii szekvenciái is meghatározásra 

kerültek a vizsgálatok során (Krett, 2009)
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IV. CÉLKITŰZÉSEK 

A Hévízi-tavat üledékének és vizének sajátos fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint 

gyógyhatása hazánk népszerű turisztikai célpontjává és világszinten is egyedülálló természeti 

kinccsé emelik. A tó ökológiai állapotának fenntartásához és balneoterápiás célú 

hasznosításához a folyamatos vízcserélődésen és a mélyből származó, továbbá az üledékből 

kioldódó ásványi anyagokon túl nagyban hozzájárulhatnak az itteni biotikus és abiotikus 

adottságokhoz adaptálódott különleges baktériumközösségek, melyek fontos szerepet 

játszhatnak a különböző anyagátalakítási folyamatokban. A korábbi vizsgálatok során 

részletesen feltárt üledék baktérium biótával szemben a Hévízi-tóban feltehetően szintén 

jelentős ökológiai szerepet betöltő planktonikus baktériumközösségek összetétele és annak 

térbeli és időbeli alakulása igen kevéssé kutatott. Ugyancsak kevés ismerettel rendelkezünk a 

források, továbbá a nagy mélységben és fénynek kitett környezetben kialakult biofilm 

baktérium közösségeinek összetételéről. 

Mindezek figyelembevételével jelen kutatás során az alábbi célokat tűztük ki: 

• a hévízi-tavi planktonikus baktériumközösségek térbeli heterogenitásának felfedését a 

forráskráter feletti vízoszlop vertikális mintázásával és a tó különböző mintavételi 

pontjaira jellemző közösségszerkezeti mintázatok elemzésével; 

• a Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségeiben a genetikai sokféleség időbeli 

változásának nyomon követését, a szezonális közösségszerkezeti változások feltárását; 

• a 2011 tavaszán, a környező vizes élőhelyek vízellátásának biztosítása és az őshonos 

növényzet visszaállítása céljából végzett partfal rekonstrukció jelentette antropogén 

zavarás planktonikus baktériumközösségek szerkezetére gyakorolt hatásának 

vizsgálatát; 

• a molekuláris mikrobiológiai módszerekkel eddig még nem vizsgált forrásvizek, a 

forrásbarlang környékén nagy mélységben és a vízfelszín közelében kialakult 

biofilmek, továbbá a tavi üledékre jellemző baktériumközösségek összetételének 

megismerését; 

• az azonos időpontokban és helyekről származó planktonikus baktériumközösségek 

tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független bázissorrend meghatározáson alapuló 

módszerekkel végzett vizsgálati eredményeinek összehasonlító értékelését.
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V. ANYAG ÉS MÓDSZER 

V.1. Mintavétel 

Hévízi-tavi kutatásainkat 2009, 2010-2011 és 2015 folyamán összesen ötféle 

mikrobiális vizsgáló módszer bevonásával végeztük. Az egyes időpontok esetében alkalmazott 

technikák jobb átláthatóságának érdekében azokat az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

 

1. táblázat A Hévízi-tó baktériumközösségeinek feltárása során alkalmazott technikák mintavételi 

időpontok szerinti megoszlása 

 

 

V.1.1. Vertikális mintavételezés a Hévízi-tavon 

A különböző vízmélységekben előforduló planktonikus baktériumközösségek 

szerkezetének összehasonlítására 2009 novemberében a forráskráter legmélyebb pontja fölötti 

vízoszlopból elektromos szivattyú segítségével a felszíntől 29 m-es mélységig kétméterenként 

vettünk 1 – 1 l vízmintát előzőleg sterilizált üvegedényekbe. A különböző mélységekből 

származó minták esetében – azok keveredésének elkerülése érdekében - a mintavételt 

megelőzően a mintavételi csőrendszert a vizsgálni kívánt mélységből származó vízzel két 

percig átöblítettük.  

A mintákat a 24 órán belül történt laboratóriumi feldolgozásig 6-8°C-on hűtve tároltuk.  

 

V.1.2. Horizontális mintavételezés a Hévízi-tavon 

A Hévízi-tó különböző pontjain azonos mélységben előforduló baktériumközösségek 

feltérképezése céljából összesen 14 mintavételi helyet jelöltünk ki a tavon (6. ábra), melyek 

egymástól közel azonos távolságra helyezkedtek el. A felszíntől számított 1 m-es 

vízmélységből származó 2 - 2 l vízminta megvétele minden pont esetében elektromos szivattyú 

segítségével előzőleg sterilizált üvegedénybe történt. Minden mintavételt megelőzően a 

2009 2015

November Április Júlis Október Április Július Október Június

Denaturáló gradiens gélelektroforézis + + + + + + +

Direkt sejtszám meghatározás + + + + + +

Tenyésztés + +

Molekuláris klónozás + +

Piroszekvenálás + + + + + + +

2010 2011
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mintavételi csőrendszert 2 percig átöblítettük az előző pontról származó vízzel való 

kontamináció elkerülése céljából. 

A planktonikus baktériumközösségek időbeli változásának nyomon követésére a 

mintázást 2010 és 2011 áprilisában, júniusában és októberében is elvégeztük a térbeli 

vizsgálatok esetében meghatározott 14 mintavételi ponton és módon. 

A mintákat a 24 órán belül történt laboratóriumi feldolgozásig 6-8°C-on hűtve tároltuk. 

 

 

6. ábra A 14 mintavételi pont elhelyezkedése a Hévízi-tavon  

(A „K” jelölés a forráskráter helyére utal.) 

 

V.1.3. Mintavétel a Hévízi-tó forrásbarlangjából és környékéről 

A tóvíz planktonikus baktériumközösségeinek vizsgálatát kiegészítendő 2015 

júniusában lehetőségünk nyílt a forrásbarlangból származó hideg-, meleg- és kevert forrásvizek 

mintázására búvárok közreműködésével. Mindhárom esetében 1 l vízminta vételére került sor 

steril üvegedényekbe. Ezzel egy időben a 20 m-es mélységből származó fehér színű (7. ábra), 

illetve a forrásbarlang közelében a fürdő épületének vízbe nyúló fa szerkezetéről 1,5 m 
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mélységből származó zöld színű biofilm minta (7. ábra), továbbá a tó négy különböző pontjáról 

1,5 illetve 20 m vízoszlop alól származó üledékfelszíni minták gyűjtésére is sor került. 

 

 

7. ábra A 20 m-es (balra) és 1,5 m-es (jobbra) mélységből származó fehér és zöldes színű biofilm minták 

 

A mintákat a 24 órán belül történt laboratóriumi feldolgozásig 6-8°C-on hűtve tároltuk.  

 

V.2. A tóvíz fizikai és kémiai paramétereinek vizsgálata 

Az abiotikus paraméterek meghatározása a mintavételekkel egy időpontban történt a 

kráter feletti, illetve az elfolyó környéki tóvízből. A felhasznált adatokat a Hévízi-tó Felszín 

Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

V.3. A planktonikus baktériumközösségek tenyésztéses 

vizsgálata 

V.3.1. Baktériumtörzsek izolálása 

Tenyésztéses vizsgálatok a 2011 tavaszi és őszi mintavételt követően történtek 

(1. táblázat). A törzsgyűjtemények létrehozása mindkét alkalommal megegyező módon történt, 

melynek kezdő lépéseként a 14 mintavételi pontról származó vízminta azonos mennyiségeiből 

kompozit mintát hoztunk létre. Ebből steril víz felhasználásával öttagú tízes léptékű hígítási 

sort készítettünk, melynek minden tagjából 100 µl-t kétféle szilárd táptalaj felszínére 

szélesztettünk. Ezek közül az egyik a könnyen bontható szerves anyagokban gazdag Nutrient 

(DSMZ-1) (#6), a másik pedig az abban szegényebb PYE (Poindexter, 1964) táptalaj volt 

(Függelék 1. táblázat). A 14 napos 28 °C-on történő inkubációt követően a különböző 
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morfológiájú különálló telepeket a kiindulási táptalajjal megegyező összetételű ferde agarra 

izoláltuk. 

 

V.3.2. A baktériumtörzsek azonosításához szükséges DNS kivonása 

A sejtek feltárása és a DNS kinyerése mechanikai roncsolás és hőhatásra bekövetkező 

denaturáció segítségével történt. A vizsgálatba vont baktériumtörzs 24-48 órás tenyészetéből 

egy oltókacsnyi sejttömeget szuszpendáltunk 100 µl steril vizet és 0,04 g steril üveggyöngyöt 

(0,1 mm) tartalmazó 500 µl-es mikrocentrifuga csőbe, majd az elegyet Retsch Oscillating Mill 

MM400 (Retsch, Haan, Németország) típusú sejtmalom segítségével 2 percig 30 Hz-en 

rázattuk. A roncsolt sejtekből felszabaduló fehérjéket ezután 5 percig tartó 98 °C-os 

inkubációval denaturáltuk, majd az elegyet 10 000 RCF értéken 3 percig centrifugáltuk. Az így 

kapott sejttörmeléktől mentes, DNS-t tartalmazó felülúszó szolgált templátként a további 

vizsgálatokhoz. 

 

V.3.3 A molekuláris kronométer gén jellemzői és a polimeráz 

láncreakció 

A molekuláris filogenetikai vizsgálatok során a leszármazási viszonyok felderítése 

legtöbb esetben valamilyen molekuláris kronométer gén segítségével történik. Ezeknek számos 

feltételnek kell megfelelniük, hogy segítségükkel az evolúciós folyamatok jól reprodukálhatók 

legyenek. Egyrészt a rendszerezni kívánt csoport minden tagjában jelen kell, hogy legyenek, 

tehát univerzális előfordulásúnak kell lenniük. Másrészt a bennük végbemenő változások 

ütemének összemérhetőnek kell lennie az evolúciós események bekövetkezésével, és nem 

befolyásolhatják az élőlény életben maradási esélyeit. Harmadrészt pedig csak vertikális 

géntranszferrel adódhatnak át. A bakteriális taxonómiában a leginkább elfogadott és 

leggyakrabban vizsgált molekuláris kronométer gén a 16S riboszómális RNS génje, amely a 

baktériumok rendszerezésének és az új fajok leírásának, ha nem is elégséges, de egyik 

meghatározó eleme. 

Vizsgálataink során a közösségszerkezeti viszonyok feltárásához szükséges 16S rRNS 

gén felszaporítása polimeráz láncreakcióval (PCR) történt (Mullis és mtsai, 1986). A Kary B. 

Mullis által 1983-ban kidolgozott módszer kulcsszerepet játszott a molekuláris biológiai 

technikák mikrobiális ökológiai térnyerésében, és mind a mai napig fontos összetevője számos, 
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köztük a legmodernebb tenyésztéstől független mikrobiális módszernek. A technika lényege, 

hogy a kívánt DNS szakasz annak határoló szekvenciáival komplementer oligonukleotidok 

segítségével a reakciótér hőmérsékletének ciklikus változtatásával, DNS polimeráz enzim és 

dezoxiribonukleotid trifoszfátok közreműködésével megsokszorozható (amplifikálás). A 

folyamat alapvetően három – meghatározott számban ismétlődő – lépésből áll, melyek közül 

az első a két DNS szál szétválását lehetővé tevő denaturáció. A három fázis közül ennél 

szükséges a legmagasabb hőmérséklet, ami pozitívan korrelál a megsokszorozni kívánt szakasz 

hosszával és a guanin és citozin nukleotidok arányával. A második lépés - a kapcsolódás 

(anelláció) - során megy végbe a vizsgálni kívánt régió kijelölése, az oligonukleotid 

szekvenciák (primerek) a bázispárosodás törvényeinek megfelelően a komplementer DNS 

szakaszokhoz hibridizálnak. A második lépés hőmérséklete a primer bázissorrendjéből 

következő olvadási hőmérséklet (melting temperature: Tm) függvénye. A ciklus harmadik, 

egyben utolsó lépésében a lánchosszabbodás (elongáció vagy extenzió) során a DNS polimeráz 

enzim a primer szekvenciáktól kiindulva 5’-3’ irányba megszintetizálja a templát szál 

komplementerét. A harmadik lépés hőmérséklete az alkalmazott polimeráz működési 

optimumától, míg időtartama a polimeráz átírási sebességétől, illetve a felszaporítani kívánt 

szekvencia hosszától függ. Gyakran előfordul még további két eltérő hőmérsékletű lépés a 

ciklikus szakaszt megelőzően (primer denaturáció) és/vagy azt követően (végső extenzió). A 

primer denaturáció az első ciklus megkezdése előtt a PCR termékeknél jóval nagyobb méretű 

genomi DNS két szálának szétválasztását szolgálja, hőmérséklete és időtartama általában 

meghaladja a ciklikus denaturációét. A végső extenzió szerepe, hogy minden PCR termék 

(amplikon) szintézise teljes hosszában befejeződhessen a reakció végére, továbbá megfelelő 

körülményeket biztosít egyes DNS polimeráz enzimek (pl. Taq) terminális transzferáz 

aktivitása számára, mely például a TA vektorrendszeren alapuló molekuláris klónozási 

eljárások ligálási lépéséhez elengedhetetlen. Hőmérséklete a ciklikus extenzióéval megegyező, 

időtartama általában annál hosszabb. 

 

V.3.4. A baktériumtörzsek 16S rRNS génjének amplifikálása 

Jelen vizsgálatok során a baktériumtörzsek meghatározásához a DNS izolátumokból 

csaknem a teljes 16S rRNS gént felszaporítottuk polimeráz láncreakcióval 27f (5’-AGA GTT 

TGA TCM TGG CTC AG-3’) (Lane 1991) és 1401r (5’-CGG TGT GTA CAA GAC CC-3’) 

(Nübel és mtsai 1996) primerek segítségével Thermal Cycler 2720 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA) készülékben. A reakció hőprofilja az alábbi volt: primer denaturáció 95 °C 
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(5 perc), ezután 32 ciklus 94 °C (30 mp), 52 °C (30 mp) és 72 °C (1 perc), majd a végső 

extenzió 72 °C (10 perc). Az 50 µl PCR elegy összetétele mintánként a következő volt: 200 µM 

mind a négy dezoxinukleotid trifoszfátból (dNTP), 1 U LC Taq DNS polimeráz (recombinant) 

(Fermentas, Vilnius, Litvánia), 1 x (NH4)2SO4 tartalmú Taq puffer (Fermentas, Vilnius, 

Litvánia), 2 mM MgCl2 (Fermentas, Vilnius, Litvánia), 0,3 μM forward és reverse primer és 

1 µl DNS templát. A kapott PCR termékek megfelelő mennyiségét és minőségét agaróz 

gélelektroforézissel ellenőriztük. A futtatás 1%-os agaróz gélben (1 g agaróz, 100 ml 1 x TBE, 

5 μl etídium-bromid) 100 V feszültségen 20 percig történt (Függelék 2. táblázat). Ezt követően 

a DNS-t etídium-bromidos festéssel, illetve UV gerjesztéssel tettük láthatóvá. A DNS 

szakaszok megfelelő méretéről a mintákkal együtt futtatott molekulasúly marker segítségével 

győződtünk meg. Az 1000 bázispárnál nagyobb termékek esetén Lambda DNA/EcoRI+HindIII 

Marker-3 (Fermentas, Vilnius, Litvánia) az alatt pedig pUC Mix Marker-8 (Fermentas, Vilnius, 

Litvánia) markert használtunk. 

 

V.3.5. A baktériumtörzsek csoportosítása ARDRA módszerrel 

Annak érdekében, hogy az azonos 16S rRNS gén szekvenciát hordozó törzsek 

mindegyikének bázissorrend elemzését elkerüljük, ARDRA (Amplified ribosomal DNA 

restriction analysis) módszerrel Hin6I és BsuRI restrikciós enzimekkel (Fermentas, Vilnius, 

Litvánia) a felszaporított, megfelelő mennyiségű és minőségű 16S rRNS gén szekvenciákból 

törzsenként hasítási mintázatokat hoztunk létre (Vaneechoutte és mtsai, 1992). A restrikciós 

endonukleázok sajátossága, hogy csak bizonyos szekvenciarészletek – általában 4-8 nukleotid 

hosszú gyakran palindrom szakaszok - felismerése esetén és csak megadott helyen hasítják a 

kétszálú DNS molekulát. A keletkezett termékek a különböző enzimek esetében ragadós (pl. 

Hin6I) vagy tompa (pl. BsuRI) véggel rendelkezhetnek. Mivel egy enzim felismerési helyei 

ideális esetben taxononként különböző számban és pozícióban vannak jelen, a kapott eltérő 

számú és méretű fragmentumok alapján az egyes taxonok megkülönböztethetők egymástól. A 

vizsgálataink során használt két enzim a II. típusú (a felismerési helyen belül vagy annak 

közelében vágó) gyakran hasító endonukleázok közé sorolható, melyek szekvencia felismerési 

és hasítási helyei (Hin6I: 5’-GǀCGC-3’; BsuRI: 5’-GGǀCC-3’) különböznek egymástól. Ez 

lehetővé teszi egy adott taxonhoz tartozó szekvencia esetében különböző hasítási mintázatok 

létrehozását.  
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Az általunk alkalmazott 20 µl restrikciós reakcióelegy összetétele mintánként a 

következő volt: 2 µl 10 x Puffer (a Hin6I enzim esetében Tango puffer, a BsuRI enzim esetében 

pedig R puffer), 7,76 µl dietil-pirokarbonáttal (DEPC) kezelt steril víz, 2,4 U restrikciós enzim, 

valamint 10 µl PCR termék. Az elegyet 3 órán át 37 °C-on inkubáltuk, majd a fragmentumokat 

2 %-os agaróz (2 g agaróz, 100 ml 1 x TBE, 5 μl etídium-bromid) gélben 80 perces 80 V-on 

történő elektroforézissel választottuk el egymástól, és etídium-bromidos festéssel valamint UV 

gerjesztéssel tettük láthatóvá. Mindkét enzim hasítási mintázatai alapján egy csoportba 

sorolható baktériumtörzsek egy-egy reprezentánsának 16S rRNS gén bázissorrend 

meghatározását végeztük el. 

 

V.3.6. A reprezentáns törzsek 16S rRNS génjének bázissorrend 

meghatározása 

A reprezentáns törzsek bázissorrendjének meghatározása a DNS szintézis terminációján 

alapuló Sanger-féle módszerrel történt (Smith és mtsai, 1986). Működési elve, hogy a templát 

DNS szál komplementerének szintézise során a jelöletlen dezoxinukleotid trifoszfátok mellett 

különböző fluoreszcens jelöléssel ellátott didezoxinukleotid trifoszfátokat (stop nukleotid) 

alkalmaznak. Ez utóbbi bekötése a szabad 3’ OH csoport hiánya miatt a DNS lánc szintézisének 

leállását eredményezi. A szekvenáló reakció során a lánchosszabbodás addig folytatódik, amíg 

a dezoxinukleotidok helyett be nem épül egy stop nukleotid, ami befejezi a szintézis folyamatot, 

és megadja a szál utolsó nukleotidját. Mivel ez a beépülés ritkán és véletlenszerűen történik, 

valamint rendkívül sok templát szál vesz részt a folyamatban, így a nagy számok törvénye 

alapján a szintézis minden nukleotidjához kapcsolható egy ismert stop nukleotid. A kapott 

különböző hosszúságú termékeket ezután többnyire kapilláris gélelektroforézissel választják el. 

A fluoreszcens jelölések és a szekvencia hosszának ismeretében pedig kiolvashatóvá válik a 

templát komplementerének bázissorrendje. 

A Hévízi-tóból izolált törzsek esetében a PCR termékeket EZ-10 Spin Column PCR 

Products Purification Kit (Bio Basic, New York, USA) segítségével tisztítottuk meg a gyártó 

útmutatását követve. A tisztított termékek minőségét 1 %-os agaróz gélelektroforézissel (lásd 

V.3.4. fejezet) ellenőriztük, majd a BIOMI Kft. (Gödöllő) és az LGC Genomics (Berlin, 

Németország) végezte a bázissorrend meghatározását 27f primer alkalmazásával. Az 

azonosított törzsek szekvenciáit a GenBank adatbázisban LN835423 - LN835465 azonosítók 

alatt publikáltuk.   
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V.4. A vízminták közvetlen sejtszám meghatározása 

A DAPI-t (4',6-diamidino-2-fenilindol) első ízben - 1971-ben - Otto Dann szintetizálta 

potenciális Trypanosoma ellenes szerként. Bár ebből a szempontból a vegyület nem volt 

hatékony, azonban rövid idő alatt széles körben elterjedt sejtbiológiai és mikrobiális vizsgálatok 

eszközeként. Alkalmazásának alapja, hogy képes átjutni mind a natív, mind pedig a fixált sejtek 

membránján, és stabilan hozzákapcsolódik a dupla szálú DNS kis árkának adeninben és 

timinben gazdag régióihoz. 

A DNS-hez kötődött forma konformációja kissé megváltozik, fluoreszcencia intenzitása 

megnő, ami lehetővé teszi a jelölt sejtek epifluoreszcens mikroszkópos megfigyelését 

(Breusegem és mtsai, 2002). A megfestett mintát 358 nm-es UV fénnyel gerjesztve és 461 nm-

en detektálva az eukarióta sejtek magjai, illetve a teljes prokarióta sejtek kék színnel 

világítanak. Utóbbiak esetében ezért a festés nemcsak kvantitatív meghatározást tesz lehetővé, 

hanem információval szolgál a sejt morfológiájáról is. Hátránya, hogy egy mintában a jelenlévő 

prokarióta és eukariórta sejtek, valamint a virális DNS egyaránt megfestődnek, és a módszer az 

élettelen és élő sejtek elkülönítését sem teszi lehetővé. 

 

V.4.1. A vízminták fixálása, festése és a sejtszám meghatározása 

A vizsgált vízmintákból 10 ml-t, 3,3 ml 8%-os paraformaldehid oldat (0,264 g 

paraformaldehid, 0,165 ml 20 x PBS, 2,87 ml desztillált víz) segítségével fixáltunk (Függelék 

3. táblázat). A 12 órás, 4 °C-on történő inkubációt követően a minta-paraformaldehid elegyet 

0,22 µm pórusátmérőjű polikarbonát membránfilteren (Millipore, Billerica, MA, USA) szűrtük 

át víz-lég-szivattyú segítségével. A membránfilterek megszáradását követően azokból 

körülbelül 1 cm2 területű darabokat vágtunk ki, melyeket ezután fénytől elzárt körülmények 

között 30 μl, 1 μg ml-1 DAPI oldatban 2 percig szobahőmérsékleten inkubáltunk. Ezt követően 

a membránfiltereket 80%-os etanollal, majd desztillált vízzel mostuk és fénytől védett helyen 

hagytuk megszáradni. A megfestett majd megszárított mintákat tárgylemezre helyeztük, egy 

csepp Vectashield médiumba ágyaztuk és fedőlemezzel lezártuk. 

A megfestődött sejteket Nikon 80i epifluoreszcens mikroszkóp segítségével 358 nm 

hullámhosszú UV fénnyel gerjesztve Image ProPlus program segítségével számoltuk meg. 

Minden minta esetében tíz látótér sejtszám meghatározását végeztük el, és ezek átlagát 
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figyelembe véve a membránfilter és a látótér területének, valamint a fixált, átszűrt víz 

mennyiségének ismeretében számoltuk ki a minta milliliterekre vonatkoztatott sejtszám értékét. 

 

V.5. A környezeti minták kezelése és a közösségi DNS 

kinyerése 

A Hévízi-tó különböző pontjairól, illetve a forráskráterből származó vízmintákból 

vákuumpumpa segítségével 1 – 1 litert szűrtünk át 0,45 µm pórusméretű cellulóz nitrát szűrőn 

(Millipore, Billerica, MA, USA). A DNS kivonást megelőzően a kétféle biofilm mintát, illetve 

az üledék mintákat 10 000 RCF értéken 2 percig centrifugáltuk. A felülúszó eltávolítása után 

kapott tömörített mintákból 0,2 g-ot használtunk a DNS izoláláshoz.  

A közösségi DNS kinyerését minden esetben Ultra Clean Soil DNA Isolation Kit 

(MoBio, Carlsbad, CA, USA) felhasználásával a gyártó utasításainak megfelelően végeztük. 

 

V.6. Dentauráló gradiens gélelektroforézisen alapuló 

közösségszerkezeti ujjlenyomat vizsgálatok 

A molekuláris ujjlenyomat módszerek az amplifikált közösségi DNS egészének 

figyelembe vételével tárják fel a vizsgált minták közösségszerkezeti mintázatait, illetve teszik 

lehetővé azok összevetését direkt bázissorrend meghatározás nélkül. Ezek közül egyesek 

mintázat képzése közvetlen (bázissorrend), míg másoké közvetett szekvencia különbségek 

(hossz, olvadáspont, másodlagos konformáció) segítségével történik. Előbbiek közé tartoznak 

a hibridizáción (pl. Fluoreszcens in situ hibridizáció: FISH) valamint restrikciós hasításon (pl. 

terminális restrikciós fragmenthossz polimorfizmus: TRFLP) alapuló technikák, míg a 

denaturáló gradiens gélelektroforézis (DGGE) az utóbbi csoportba sorolható (Székely, 2008). 

A denaturáló gradiens gélelektroforézis módszerrel történő mintázatképzés a vizsgált 

gén taxononként eltérő adenin-timin és guanin-citozin nukleotid arányán és eloszlásán alapul 

(Muyzer és Smalla, 1998). Elsőként a kiválasztott gént egy guaninban (G) és citozinban (C) 

gazdag szekvenciát tartalmazó és egy anélküli primerrel amplifikálják. Ennek eredményeként 

a PCR termék egyik végén úgynevezett GC kapocs („GC clamp”) alakul ki. A GC kapocsban 

jelenlevő számos háromszoros hidrogén híd biztosítja a régióba eső komplementer szálak 

erősebb párosodását és denaturáló ágensekkel szembeni nagyobb ellenállását. Az ezt követő 

elválasztási lépés denaturáló ágensek (urea és formamid) lineáris gradiensét tartalmazó 
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poliakrilamid gélben történik. A DGGE esetén a poliakrilamid gélben a denaturáló szerek 

koncentrációja a gél tetejétől az alja felé növekszik. A PCR termékek ebben a denaturáló 

gradienst tartalmazó poliakrilamid gélben a növekvő gradiens, vagyis a pozitív pólus felé 

mozognak. Az elektroforézis során, amikor a PCR termék eléri azt a denaturáló koncentrációt, 

amelynél a GC kapocs kivételével a két szál között minden hidrogénkötés felbomlik, az adott 

DNS szakasz konformációja megváltozik, miáltal elektroforetikus mobilitása nagymértékben 

lecsökken. Ezt az értéket a szekvencia adenin-timin és citozin-guanin aránya és eloszlása 

határozza meg, ami taxononként egyedi, ezért a megjelenő elektroforetikus csíkok száma a 

mintákban előforduló domináns taxonok számára utal. 

 

V.6.1. A Bacteria doménre specifikus 16S rRNS génszakasz DGGE 

vizsgálata 

A minták teljes baktérium közösségszerkezeti mintázatának feltárására szolgáló közel 

500 bázispár hosszú DNS régió felszaporítása a mintázatképzéshez megfelelő amplikon 

koncentráció elérése érdekében két PCR lépésben zajlott, ugyanis egyes esetekben a DNS 

izolátumban jelenlevő inhibitor vegyületek (pl. humin anyagok) nem tették lehetővé az 

egyciklusos amplifikációt. Ez ugyanakkor a multitemplát polimeráz láncreakcióból fakadó 

közösségszerkezet torzító hatások akkumulálódásával is járhat (lásd VII.5.1. fejezet). Elsőként 

csaknem a teljes 16S rRNS gént amplifikáltuk 27f és 1401r primerek segítségével. Az így 

kapott DNS szakaszok szolgáltak templátként a második (seminested) PCR-hez, ami guaninban 

és citozinban gazdag régiót (5’-CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA 

CGG GGG-3’) tartalmazó 27f-GC és 519r primer (5’-GWA TTA CCG CGG CKG CTG-3’) 

(Turner és mtsai, 1999) alkalmazásával történt. A második amplifikációt követően a kívánt 

hosszúságú és GC kapoccsal rendelkező DNS szakaszokat kaptunk, melyek minőségéről és 

mennyiségéről agaróz gélelektroforézissel győződtünk meg az V.3.4. fejezetben leírt módon. 

Mindkét elegy összetétele, illetve az alkalmazott PCR hőprofilja megegyezett a 

baktériumtörzseknél leírtakkal (V.3.4. fejezet).  

A különböző bázissorrendű DNS szekvenciák elválasztásához 40–60%-ig terjedő 

denaturáló koncentrációjú, 7%-os poliakrilamid gélt alkalmaztunk, melynek pontos összetételét 

a Függelék 4. táblázata tartalmazza. A minták futtatása INGENY phor U (Ingeny International, 

Goes, Hollandia) készülékkel 1 x TAE pufferben (Függelék 5. táblázat) 60°C-on, 120 V 

feszültség értéken 14,5 órán át tartott. Ezután a poliakrilamid gélt etídium-bromiddal festettük 
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meg. A felesleges festéket 1 x TAE pufferes mosással eltávolítottuk, majd a sávmintázat UV 

gerjesztéssel vált láthatóvá. 

 

V.6.2. A Cyanobacteria törzsre specifikus 16S rRNS génszakasz 

DGGE vizsgálata 

A Cyanobacteria törzs közösségszerkezeti mintázatának feltárására, illetve 

összehasonlítására szolgáló DGGE-hez szükséges PCR termékeket a teljes bakteriális 

közösséghez hasonlóan szintén két egymást követő PCR során állítottuk elő. Az első minden 

tekintetben megegyezett a Bacteria specifikus DGGE-nél leírtakkal, a második – nested PCR - 

esetében Cyanobacteria törzsre specifikus CYA-359f-GC (5’-GGG GAA TYT TCC GCA ATG 

GG-3’) és CYA-781r (5’-GAC TAC WGG GGT ATC TAA TCC CWT T-3’) primereket 

(Nübel és mtsai, 1997) használtunk, melyek közül a forward tartalmazta a GC kapocs 

kialakulásához szükséges guaninban és citozinban gazdag régiót (5’-CGC CCG CCG CGC 

CCC GCG CCG GTC CCG CCG CCC CCG CCC G-3’). A nested PCR esetében alkalmazott 

elegy összetétele megegyezett a törzsek vizsgálati módszerei során (V.3.4. fejezet) leírtakkal, a 

reakció hőprofilja pedig csak az annelációs hőmérséklet tekintetében tért el, amely itt 60 °C 

volt.  

Az eltérő bázisösszetételű DNS szakaszok elválasztása 40-60% denaturáló gradienst 

tartalmazó 8% -os poliakrialamid gélben (Függelék 6. táblázat) történt a Bacteria specifikus 

DGGE során ismertetett körülmények között. A vizualizálást ebben az esetben is etídium-

bromidos festés és UV gerjesztés tette lehetővé a teljes bakteriális közösség esetében leírt 

módon (V.6.1. fejezet). 

 

V.6.3. A domináns közösségalkotó taxonok bázissorrendjének 

meghatározása 

A domináns közösségalkotó taxonok azonosítása mind a teljes bakteriális közösség, 

mind pedig a Cyanobacteria esetében azonos körülmények között zajlott. Ennek során az 

egymástól jól elkülönülő és erőteljesen festődő csíkokat a gélből steril szike segítségével 

kivágtuk, majd 30 μl DEPC kezelt vízben 12 órán keresztül 4 °C-on inkubáltuk. A vizes fázisba 

diffundált DNS-t a seminested, illetve a nested PCR-nél alkalmazott primereket használva azzal 

azonos körülmények között amplifikáltuk (V.6.1. és V.6.2. fejezet).  
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Ezt követően a V.3.6. fejezetben ismertetetteknek megfelelően bázissorrend 

vizsgálatnak vetettük alá. A szekvenáló primer a Bacteria közösség esetében a 27f, a 

Cyanobacteria közösség tagjainak meghatározása során pedig a CYA-359f volt. 

 

V.7. Molekuláris klónozáson alapuló közösségszerkezeti 

vizsgálatok 

Filogenetikai vizsgálatok esetén a kronométer gén bázissorrendjének meghatározásán 

alapuló módszerek (pl. molekuláris klónozás, újgenerációs szekvenálás) lehetőséget adnak a 

közösségalkotó taxonok akár faji szintű azonosítására is. A „hagyományos” (pl. Sanger-féle 

láncterminációs) szekvenálási módszerrel egy reakciótérben csak egyféle szekvencia 

leolvasására van mód, ezért pl. egy környezeti mintára jellemző közösségi DNS vizsgálata 

során szükség van az egyes közösségalkotó szekvenciák elválasztására azok meghatározását 

megelőzően. 

A közösségi DNS szétválogatására használt egyik legrégebbi molekuláris biológiai 

módszer a molekuláris klónozás (Sambrook és Russell, 2001). Ennek során a vizsgálni kívánt 

amplifikált génszakaszt (inzertet) elsőként cirkuláris DNS molekulába (klónozó vektorba) 

ligálják. A klasszikus, ampicillin rezisztencián és kék fehér szelekción alapuló módszer 

esetében a klónozó vektor két kitüntetett – a folyamat ellenőrzését lehetővé tevő - 

szekvenciarészt hordoz. Ezek egyike az ampicillin rezisztencia gén, a másik pedig a 

galaktozidáz enzimet kódolja. Ez utóbbi egybeesik az inzert szekvencia beépülési helyével, 

tehát amennyiben megtörténik az idegen DNS beépülése a vektorba, úgy az a gént két 

egymástól térben elválasztott szakaszra osztja, meggátolva ezzel a galaktozidáz enzim 

kifejeződését. A ligálást követően az inzertet tartalmazó és anélküli cirkuláris DNS molekulákat 

kompetens baktériumsejtekbe transzformálják. Ideális esetben minden baktériumsejt csak egy 

vektort vesz fel. Ezek után a transzformált sejteket olyan hígításban szélesztik szilárd 

tápagarlemez felületére, hogy az egy sejtből fejlődött kolóniák izolálására lehetőség legyen az 

egyes kolóniák keveredése nélkül. Annak megállapítását, hogy mely kolóniák tartamaznak 

inzertet és vektort is, az előzőekben említett két gén teszi lehetővé. A szélesztés során 

alkalmazott táptalaj ugyanis ampicillint, szabad állapotában kék festékanyaggal kapcsolt 

galaktózt (5-bromo-4-kloro-3-indolil-β-D-galaktopiranozid: X-Gal), valamint a β-galaktozidáz 

expressziót indukáló vegyületet (izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid: IPTG) tartalmaz. Ilyen 

körülmények között a vektort nem tartalmazó sejtek növekedése antibiotikum érzékenységük 
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miatt gátolt. Azok a sejtek, amelyek vektort igen, de inzertet nem hordoznak, kék színű 

kolóniákat alkotnak, mivel működőképes galaktozidáz enzimet képesek termelni, amely 

lehasítja a táptalajban előforduló galaktózzal kapcsolt festékanyagot, kék színű terméket 

eredményezve. A vektorral és inzerttel egyaránt rendelkező baktériumsejtek fehér színű 

telepeket képeznek. Mivel egy vektor csak egy inzert DNS molekulát tartalmaz, továbbá egy 

kompetens baktériumsejt csak egy ligátumot vesz fel, ezért az egy telepképző egységből 

származó, egy kolóniát alkotó sejtek egyféle rekombináns DNS-t hordoznak, vagyis minden 

fehér kolónia a kiindulási közösségi DNS egy tagjával rendelkezik, ami PCR amplifikációt 

követően bázissorrend meghatározásra alkalmas. 

 

V.7.1. Molekuláris klóntárak létrehozása és feldolgozása 

A mintákból kivont közösségi DNS-ből a következőképpen hoztunk létre klóntárakat. 

A 14 mintavételi pontról származó közösségi DNS izolátumokból azonos mennyiségeket (2-

2 µl-t) egybemértünk, az így nyert 28 µl-nyi elegyet vortex segítségével homogenizáltuk. Ez a 

kompozit DNS minta szolgált a klóntárak alapjául. Ebből PCR segítségével felszaporítottuk a 

16S rRNS génjének egy szakaszát 27f és 1401r primerek segítségével. A PCR elegy összetétele 

megegyezett a V.3.4. fejezetben leírtakkal, a reakció hőprofilja pedig csak a végső extenzió 

idejét tekintve tért el, amely ebben az esetben 30 perc volt, lehetővé téve minden PCR terméken 

a túlnyúló láncvégi adenin nukleotid kiépülését. Ez utóbbi biztosítja ugyanis a DNS szakasz 

túlnyúló timinnel rendelkező TA klónozó vektorba való beépülését. 

Az így nyert termékeket ezután EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit (Bio 

Basic, New York, USA) segítségével megtisztítottuk, majd klónozó vektorba ligáltuk és 

kompetens sejtekbe transzformáltuk a gyártó utasításainak megfelelően (pGEM-T Vector 

System, Promega, Madison, Wisconsin, USA). A sejteket ezt követően X-Gal (20 μl, 

50 mg ml-1) és IPTG (100 μl, 100 mM) tartalmú LB ampicillin táptalaj (Függelék 7. táblázat) 

felületére szélesztettük, majd 24 órás 37 °C-on történő inkubációt követően a különálló fehér 

telepek közül 200-at LB ampicillin tápagar felszínére pontoztunk át. 

Az újabb 24 órás 37 °C-on történő inkubáció után a kifejlődött kolóniák közül 

mintánként 192-t, egyenként 100 µl DEPC kezelt vizet tartalmazó 96 lyukú PCR mikrotiter 

lemezek csövecskéibe szuszpendáltunk. A DNS-t hőhatásra bekövetkező denaturáció 

segítségével (98 °C, 5 perc) vontuk ki. Centrifugálással történő ülepítés után (4000 RCF, 

2 perc) a felülúszó tartalmazta a további vizsgálatokhoz szükséges DNS templátot, melyből az 
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inzert szekvenciákat két egymást követő PCR során szaporítottuk fel. Az első M13f (5’-GTA 

AAA CGA CGG CCA GT-3’) és M13r (5’-CAG GAA ACA GCT ATG-3’) primerek 

segítségével történt (Sambrook és Russell 2001), melyek célszekvenciái a vektor inzertet 

határoló régióin helyezkednek el. Ennek célja, hogy elkerüljük a klónozás során használt 

kompetens baktériumsejt 16S rRNS génjének megsokszorozását. Az így nyert amplikonok 

szolgáltak templátként a második (nested) PCR-hez, amely 27f és 1401r primerek használatával 

történt és a vektor eredetű szekvenciákat is tartalmazó hosszabb DNS szakaszból kizárólag az 

inzert szekvenciák felszaporítását célozta. Ez utóbbi amplifikáció azért volt szükséges, mert a 

ligálandó DNS szakasz kétféle orientációban is beépülhet a vektorba, miáltal két azonos inzert 

szekvencia eltérő hasítási mintázatot adhat restrikciós vizsgálat alkalmával az eltérő hosszúságú 

5’ és 3’ végi vektor eredetű szekvenciák miatt. A klóntárak esetében a PCR elegyek összetétele, 

illetve a reakciók hőprofilja, továbbá a termékek ellenőrzésére használt agaróz gélelektroforézis 

körülményei megegyeztek az V.3.4. fejezetben leírtakkal. Ezt követően a klónszekvenciákat 

klóntáranként ARDRA módszerrel csoportosítottuk, majd minden csoport egy-egy 

reprezentánsának szekvencia analízisére került sor az V.3.5. és V.3.6. fejezetben ismertetett 

módon. 

 

V.8. Piroszekvenáláson alapuló közösségszerkezeti vizsgálatok 

A közelmúltban kidolgozott számos újgenerációs szekvenálási módszer – így az 

általunk alkalmazott piroszekvenálás is - lehetőséget biztosít a sokféle eltérő szekvenciát 

tartalmazó közösségi DNS tagjainak egyidejű bázissorrend meghatározására. Ez történhet 

amplifikációt követően (amplikon szekvenálás), illetve amplifikáció nélkül a kivont genomi 

DNS fragmentálása után (shotgun metagenom szekvenálás). 

A vizsgálataink során is végzett amplikon piroszekvenálás első lépéseként megtörténik 

a kiválasztott DNS szakasz felszaporítása adapter szekvenciákat hordozó, a régióra specifikus 

primerek segítségével. Ezt követően a kapott PCR termékeket egyszálúsítják, majd egyesével 

gyöngyökhöz kapcsolják az azok felszínén és az amplifikált terméken egyaránt jelen levő 

komplementer adapter szekvenciák segítségével. Lényeges, hogy a gyöngy/DNS molekula 

arány megfelelő legyen, így minimálisra csökkenthető, az üres (DNS nélküli), valamint a 

felszínükön többféle templátot hordozó gyöngyök létrejöttének esélye. Az így immobilizált 

DNS molekulák klonális amplifikációja (emulziós PCR) ezek után gyöngyönként elkülönült 

térben egy-egy olaj emulzió csepp belsejében történik és reakcióterenként 105 templát létrejöttét 
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eredményezi. A módszer nagy felbontása a gyöngyök, valamint a szekvenálás során 

alkalmazott pikotiter lemezen elhelyezkedő mélyedések rendkívül nagy számának köszönhető, 

ami lehetővé teszi mintánként akár több tízezer szekvencia meghatározását is. A bázissorrend 

leolvasása láncszintézisen alapul. Az emulziós PCR-t követően a szekvenáló gyöngyöket 

egyesével, kisebb méretű „csomagoló” (packing beads) és „enzim” gyöngyök (enzyme beads) 

kíséretében pikotiter-lemez mélyedéseibe viszik fel. Utóbbiak a szekvenáló gyöngyök fix 

pozícióját biztosítják a leolvasás alkalmával, valamint a reakció nyomon követéséhez 

nélkülözhetetlen szilárd fázishoz kapcsolt szulfuriláz, luciferáz és apiráz enzimeket 

tartalmazzák. A szekvenálási folyamat során a pikotiter lemez feletti áramlási kamrában sorban 

mind a négy (de egyszerre csak egyféle) nukleotidot felviszik. Amennyiben a folyadék fázisban 

levő és a gyöngy által hordozott szekvencián soron következő bázis nem komplementer, nem 

történik beépülés és az apiráz enzim degradálja azt az újabb nukleotid felvitele előtt. A sikeres 

bázispárosodás létrejöttekor azonban egy pirofoszfát csoport hasad le a beépülő nukleotidról, 

amely ATP szulfuriláz enzim segítségével visszaalakul ATP-vé. Ez utóbbit fénykibocsátás 

kíséretében a luciferáz enzim használja fel luciferin oxiluciferinné alakítása során (8. ábra). A 

fals pozitív jel elkerülése érdekében az áramlási kamrába adagolt ATP eltér a lehasadó 

pirofoszfát csoportból regenerálttól, meggátolva a luciferáz enzim által katalizált reakció 

létrejöttét az előbbi által. A folyamat eredményeként létrejött fényfelvillanás jelzi tehát az 

éppen jelenlevő nukleotid beépülését a szekvenálás folyamán, melyet nagyfelbontású CCD 

kamerával rögzítenek. Mivel az egyes gyöngyök pozíciója meghatározott, így a felvillanások 

sorozatából kiolvasható a hozzájuk tartozó szekvencia (Ronaghi és mtsai, 1998). 

 

 

8. ábra A bázissorrend meghatározás főbb lépései a piroszekvenálás folyamán (Pompilii, 2015) 
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V.8.1. Baktériumközösségek vizsgálata amplikon piroszekvenálással 

A 2010-2011-es kompozit vízminták (összetételét lásd az V.7.1. fejezetben), a kompozit 

üledékminta (mintánként 5 μl DNS izolátumból összemért és homogenizált, összesen 20 μl 

térfogatú kompozit DNS), valamint a forrásvíz és biofilm minták közösségalkotóinak 

bázissorrend meghatározásához elsőként a 16S rRNS gén megközelítőleg 500 bázispár hosszú 

szakaszát szaporítottuk fel 27f és 534r (5’-ATT ACC GCG GCT GCT GG-3’) (Muyzer és 

mtsai, 1993) primerek segítségével, melyek közül utóbbi foglalta magában a szekvencia 

azonosítást lehetővé tevő vonalkód (barcode) szekvenciát.  

Az amplifikációt minden minta esetében három párhuzamos reakció során végeztük a 

reprezentativitás növelése érdekében. A reakciónként 20 µl össztérfogatú PCR elegy 

összetétele a következőképpen alakult: 1 x Phusion HF Buffer (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA), 200 µM dNTP (Fermentas, Vilnius, Litvánia), 0,4 µg µl-1 Bovine Serum 

Albumin (Fermentas, Vilnius, Litvánia), 0,3 µM forward és reverse primer, 0,4 U Phusion 

High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). A PCR 

az alábbi hőprofil szerint zajlott: primer denaturáció 98 °C (5 perc), ezután 25 ciklus 95 °C 

(40 mp), 55 °C (2 perc) és 72 °C (1 perc), majd a végső extenzió 72 °C (10 perc). Az 

amplifikációt követően mintánként a három párhuzamos reakció termékeit 1%-os agaróz 

gélelektroforézissel ellenőriztük, majd egybemértük és High Pure PCR Cleanup Micro Kit 

(Roche/454 Life Sciences, Branford, CT, USA) alkalmazásával megtisztítottuk. 

A tisztított PCR termékek mennyiségéről és minőségéről High Sensitivity DNA Kit 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) alkalmazásával és Bioanalyzer 2100 (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) készülék segítségével győződtünk meg. Az emulziós 

PCR az amplikon könyvtárak feldolgozása, illetve a piroszekvenálás Roche GS Junior 

platformon történt a gyártó által megadott Lib-L protokollt követve (Roche/454 Life Sciences). 

 

V.8.2. Az amplikon szekvenciák bioinformatikai feldolgozása 

A bázissorrend meghatározást követően a kapott szekvenciák feldolgozását, így a 

minőségi és homopolimer szűrést és az egy példányban előforduló (singleton) szekvenciák 

eltávolítását mothur v1.35 (Schloss és mtsai, 2009) programmal végeztük a 454 standard 

feldolgozási eljárásnak megfelelően (http://www.mothur.org/wiki/454_SOP- letöltve 

2015.07.04; Schloss és mtsai, 2011). A kiméra szekvenciákat uChime program (Edgar és mtsai, 



ANYAG ÉS MÓDSZER 

53 

 
 

2011) segítségével távolítottuk el. A további vizsgálatokból az Archaea, kloroplasztisz és 

mitokondrium eredetű szekvenciákat kizártuk. Az OTU (operational taxonomic unit) határt a 

faji szintű egyezésnek megfelelően 97%-os szekvencia hasonlósági küszöb értéken állapítottuk 

meg (Tindall és mtsai, 2010). 

 

V.9. A különböző módszerekkel nyert szekvenciák azonosítása 

A baktériumtörzsek, a DGGE csíkok, illetve a molekuláris klónok bázissorrendjének 

meghatározását követően a kapott szekvenciákat Chromas program (#7) segítségével 

ellenőriztük és szükség esetén javítottuk. A baktériumtörzsekből származó, valamint a DGGE 

eredetű szekvenciák azonosítása az EzTaxon-e típustörzseket és környezeti szekvenciákat 

egyaránt tartalmazó adatbázis felhasználásával történt (Kim és mtsai, 2012). A Cyanobacteria 

törzsbe tartozó szekvenciák esetében a besorolást az NCBI adatbázis felhasználásával a BLAST 

(Basic Local Alignment and Search Tool) programmal is elvégeztük (Altschul és mtsai, 1997). 

A DGGE csíkok szekvenciáit a GenBank LN810094-LN810107 azonosítói alatt tettük 

nyilvánossá. 

A molekuláris klón, illetve amplikon szekvenciák rokonsági viszonyainak 

meghatározása az adatbázis és illesztési algoritmus különbségek kiküszöbölése érdekében egy 

időben, azonos körülmények között történt SINA aligner tool (Pruesse és mtsai, 2012) 

segítségével az ARB-SILVA SSU NR – SILVA Release 123 referencia adatbázisa alapján 

(Quast és mtsai, 2012). Az ilyen módon nemzetség szintig nem besorolható domináns 

előfordulású amplikon szekvenciákat a pontosabb meghatározás érdekében egyenként az 

EzTaxon-e adatbázis szerint is elillesztettük. A reprezentáns klónszekvenciákat a GenBank 

LT575238-LT575362 szekvencia azonosítói, míg az amplikontárakat SAMN02697213, 

SAMN02697215, SAMN07201807 - SAMN07201813 és SAMN07202098, SAMN07202245, 

SAMN07202251 biosample azonosítók alatt publikáltuk. 

Mind a tenyésztésbe vont baktériumtörzsek, mind a környezeti szekvenciák azonosítása 

során a nemzetség szintű egyezés küszöbértékét 95%, míg a faj szintűét 97%-os szekvencia 

hasonlóságnál határoztuk meg (Tindall és mtsai, 2010). 
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V.10. Az adatok statisztikai elemzése 

A DGGE vizsgálatok eredményeként kapott sávmintázatokat mind a teljes bakteriális 

mind pedig a cianobaktérium közösség esetében TotalLab (TL 120) version 2006 (Nonlinear 

Dynamics Inc., Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság) szoftverrel értékeltük ki.  

Az amplikontárak fajtelítődési görbéinek, illetve diverzitás index értékeinek 

meghatározását mothur v1.35 (Schloss és mtsai, 2009) programmal végeztük, a klóntárak 

esetében ugyanezeket PAST program segítségével számoltuk. 

A tenyésztésen alapuló, valamint tenyésztéstől független módszerekkel nyert baktérium 

közösségszerkezetek összehasonlítására szolgáló bubble plot diagramot Plotly programmal 

(#8), a Bray-Curtis hasonlósági index alapú UPGMA (Unweighted Pair Group Method using 

Arithmetic averages) dendrogramot pedig PAST programmal (Hammer és mtsai, 2001) hoztuk 

létre. Ugyancsak PAST program segítségével végeztük el az euklidészi távolságok figyelembe 

vételével készült főkomponens analízist, és ábrázoltuk az eredményt biplot ábrán a fizikai és 

kémiai paraméterek és a piroszekvenálással nyert OTU-k időbeli változásainak 

nyomonkövetésére.
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VI. EREDMÉNYEK 

VI.1. A Hévízi-tó vizének fizikai és kémiai paraméterei 

A tóvíz abiotikus jellemzőinek vizsgálata során a 2010-2011-es mintavételi időpontok 

alkalmával összesen 21 paraméter meghatározására került sor egy-egy partközeli és kráter 

közeli vízmintából (Függelék 8. táblázat). A mérések alapján a víz hőmérséklete a vizsgált 

időintervallumban 25 °C és 33 °C között változott, tavaszi minimummal és nyári maximummal. 

Tavasszal és ősszel a kráter környékén kissé magasabb értékeket mértek. A víz oldott oxigén 

tartalmában – ami 2,04-5,91 mg l–1 között változott - szintén kisebb időbeli és térbeli 

különbségek voltak jellemzők. Mindkét évben a minimum értékeket ősszel mérték, továbbá a 

part közelében minden időpontban nagyobb oldott oxigén koncentrációt határoztak meg. A 

Hévízi-tó vize kénvegyületekben - főként azok redukált formáiban - gazdag, melyek közül a 

szulfid koncentrációja szezonális különbségeket nem mutatott, és a legtöbb esetben a kráter 

környékén nagyobb értékek (átlagosan 0,26 mg l-1) voltak jellemzőek. A tóvíz szulfátion 

koncentrációjában a térbeli különbségek kevésbé voltak számottevők, és mindkét évben a 

legkisebb értékeket (65,2 mg l–1 átlagosan) a tavaszi mintákban határozták meg. Szervetlen 

nitrogén formák tekintetében a tóvíz relatíve szegény. A nitrition koncentrációja minden 

mintavételi időpontban 0,1 mgl-1 alatt volt, míg a nitrátion koncentrációjának értéke csupán egy 

esetben haladta meg a 0,3 mg l-1-t. A vizsgált időszakban a mért ammóniumion mennyiségek 

0,15-0,28 mg l–1 között változtak, a maximum értékek mindkét évben ősszel voltak jellemzők. 

A tóvíz foszfátion tartalma a nitrogénformákhoz hasonlóan alacsony volt, egy kivételével 

minden mintavételi időpontban 0,05 mg l-1 alatti koncentrációt határoztak meg. A tóvízben a 

szervetlen ionok közül legnagyobb arányban a hidrogén-karbonát (378 – 403 mg l–1), a 

magnézium (29,1 – 33,8 mg l–1) és a kálcium (86,1 – 96,3 mg l–1) fordult elő. 

A fizikai és kémiai adatok normalizálását és az időben és térben változatlan paraméterek 

kizárását követően azokra főkomponens analízist végeztünk, melynek során az objektumokat a 

mintavételi időpontok, a változókat pedig az abiotikus értékek adták. Az elemzés 

eredményeként kapott biplot (9. ábra) az első két komponens figyelembevételével készült, 

melyek a teljes variancia 56%-át magyarázzák. 
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9. ábra A Hévízi-tó vizére jellemző főbb fizikai és kémiai paraméterek változásának főkomponens 

analízisen alapuló biplot ábrája  

(A fekete pontok a 2010-es, a piros pontok pedig a 2011-es mintákat jelölik. A HW karaktereket követő 

első két számjegy a mintavételi éveknek, míg a második a mintavételi hónapoknak felel meg. A 

számjegyek után következő betű a minta part menti [S] illetve kráter környéki [C] eredetére utal.) 

 

A főkomponens analízisen kívül a minták térbeli és időbeli szétválásának nyomon 

követésére a normalizált adatokból Bray-Curtis hasonlósági index felhasználásán alapuló 

UPGMA klaszteranalízist is készítettünk (10. ábra). Az ábrák alapján megfigyelhető, hogy a 

két év tavaszi és nyári mintái jól elkülönülnek egymástól, míg az őszi minták egymással 70%-

ot meghaladó hasonlóságot mutattak. A legjelentősebb elkülönülés 2010 tavaszára és nyarára 

volt jellemző, ezek a többi időpont fizikai és kémiai paramétereivel 55% alatti hasonlóságot 

adtak. Látható továbbá, hogy mindkét év esetében az azonos időpontból, de a tó különböző 

pontjairól származó minták együtt csoportosultak, ugyanakkor a 2010-esekre a 2011-eseknél 

erőteljesebb szezonális elválás és kifejezettebb térbeli elkülönülés volt jellemző. A legnagyobb 

hasonlósági értéket a 2011 őszi, míg a legkisebbeket a 2010 nyári minták abiotikus paraméterei 

adták. 
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10. ábra A Hévízi-tó vizének főbb fizikai és kémiai paraméterei alapján szerkesztett  

Bray-Curtis hasonlósági értékeken alapuló UPGMA dendrogram  

(A HW jelölést követő első két számjegy a mintavételi évet, míg a második a mintavételi hónapot jelöli. A 

számjegyek után következő betű a minta part menti [S] illetve kráter környéki [C] eredetére utal.) 

 

VI.2. A denaturáló gradiens gélelektroforézisen alapuló 

közösségszerkezeti vizsgálatok eredményei 

VI.2.1. A forráskráter feletti vízoszlop vizsgálatának eredményei 

 A Hévízi-tóból a vízfelszíntől 29 m-es mélységig két méterenként vett vízminták teljes 

planktonikus bakteriális közösségszerkezetében nem lehet egyértelmű vertikális rétegzettséget 

felfedezni a DGGE mintázatok alapján szerkesztett UPGMA dendrogramon (11. ábra). Néhány 

esetben azonban megfigyelhetők voltak mélységi különbségek. A legnagyobb hasonlóságot – 

82 % felett - a vizsgált vízoszlop felső (0 és 8 m közötti) egynegyedéből származó minták 

közösségszerkezetei mutatták, míg az egymástól is leginkább elkülönülők (51-53%-os 
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hasonlósági értéken) a 20 és 24 m közötti mélységből származók voltak. Emellett a legnagyobb 

- 28 és 29 m közötti - vízmélységből származó minták 71%-os hasonlóság mellett együtt 

csoportosultak. 

 

11. ábra A forráskráter feletti vízoszlop planktonikus baktériumközösségeinek a vízmélység szerinti 

DGGE sávmintázatok alapján szerkezsztett UPGMA dendrogramja 

(Az ábrán a nyíllal és számkóddal jelölt csíkok bázissorendjének meghatározását végeztük el, ennek 

eredményét a 2. táblázat foglalja össze. A HM után feltüntetett két számjegy a vízfelszíntől számított 

mélységet jelöli.) 

 

 A domináns közösségalkotók meghatározása céljából elvégeztük a gélből kivágott 

DGGE csíkokból (11. ábra) izolált DNS bázissorrend elemzését, majd azokat az Eztaxon-e 

adatbázis segítségével azonosítottuk (2. táblázat). A legnagyobb szekvencia hasonlósági 

értékeket az Actinobacteria (Actinomycetales, Mycobacterium és Brevibacterium), Chloroflexi 

(Anaerolinales), Candidatus Latescibacteria (Candidatus Latescibacter), Verrucomicrobia 

(Verrucomicrobiaceae) törzsek, valamint az Alpha- (Gemmobacter, Acetobacteraceae) illetve 

Betaproteobacteria (MWH-UniP1 aquatic group) osztályok képviselőivel kaptuk. Az 
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azonosított közösségalkotók többségében tenyésztésbe nem vont szekvenciákkal voltak 

rokoníthatók, és csupán négy esetben (Gemmobacter lanyuensis, Mycobacterium abscessus, 

Brevibacterium celere és Hydrogenophaga electrica) kaptuk a legjobb egyezést már leírt 

fajokkal. A vertikális mintavételezés alkalmával meghatározott domináns közösségalkotó 

taxonok közül egy „MWH-UniP1 aquatic group” csoportba sorolható tenyésztésbe eddig nem 

vont baktérium, valamint a Gemmobacter lanyuensis minden vízmélységben jelen volt, továbbá 

az Actinomycetales rend egy képviselőjét mind a felsőbb, mind pedig a mélyebb vízrétegekből 

azonosítottuk. 

 

2. táblázat A baktériumközösségek vertikális rétegzettségét feltáró DGGE vizsgálatok során kivágott 

csíkokból nyert 16S rRNS gén szekvenciák filogenetikai besorolása 

(Hasonlóság: egyező bázisok száma/teljes átfedő szekvencia hossza.) 

 

 

VI.2.2. A tóvízre jellemző baktériumközösségek szezonalitás 

vizsgálatának eredményei 

 A 2010 tavaszi minták DGGE sávmintázatai alapján a Hévízi-tó 14 különböző 

mintavételi pontján (6. ábra) az azonos vízmélységekre jellemző baktériumközösségek 

összehasonlítása egy adott mintavételi időpontban nem eredményezett jelentős különbségeket 

(Függelék 1. ábra). Ezt figyelembe véve a továbbiakban két kráter környéki (9. és 13.) és két 

part menti (1. és 3.) minta közösségszerkezeti mintázatát használtuk minden vizsgálati 

időpontban az UPGMA dendrogramok elkészítéséhez. 

 A teljes bakteriális közösségszerkezeti mintázatok alapján szerkesztett dendrogramon 

jelentős szezonális különbségeket, ugyanakkor csekély térbeli változékonyságot tártunk fel 

(12. ábra).  

Csík azonosító Legközelebbi rokon (EzTaxon-e adatbázis alapján) Hasonlóság Rendszertani besorolás

HM-1 (LT882607) Uncultured bacterium clone H0047 (FJ820386) 97,6% (438/449) Betaproteobacteria, MWH-UniP1 aquatic group

HM-2 (LT882608) Gemmobacter lanyuensis  (JN104393) 95,6% (390/408) Alphaproteobacteria, Gemmobacter

HM-3 (LT882609) Uncultured bacterium clone UA_74 (JX120444) 92,9% (382/411) Chloroflexi, Anaerolinales

HM-4 (LT882610) Uncultured bacterium (HE602807) 89,5% (376/420) Chloroflexi, Anaerolinaceae

HM-5 (LT882611) Uncultured bacterium clone CB11B06 (EF471577) 94,6% (404/427) Actinobacteria, Actinomycetales

HM-6 (LT882612) Uncultured bacterium (AM086135) 97% (447/461) Latescibacteria_WS3, Latescibacter_c

HM-7 (LT882613) Mycobacterium abscessus  (CU458896) 100% (423/423) Actinobacteria, Mycobacterium

HM-8 (LT882614) Brevibacterium celere  (AY228463) 99,8% (416/417) Actinobacteria, Brevibacterium

HM-9 (LT882615) Uncultured bacterium clone CB11B06 (EF471577) 94,6% (403/426) Actinobacteria, Actinomycetales

HM-10 (LT882616) Uncultured bacterium A21 (AF234742) 89,5% (378/422) Verrucomicrobia, Verrucomicrobiaceae

HM-11 (LT882617) Hydrogenophaga electricum  (AB746948) 97,4% (449/461) Betaproteobacteria, Hydrogenophaga

HM-12 (LT882618) Uncultured bacterium clone CB11B06 (EF471577) 94,8% (423/446) Actinobacteria, Actinomycetales

HM-13 (LT882619) Uncultured bacterium (EF446227) 94% (393/418) Alphaproteobacteria, Acidisphaera
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12. ábra A Hévízi-tó különböző pontjairól, azonos mélységből származó planktonikus 

baktériumközösségek térbeli és időbeli különbségeinek vizsgálata során a DGGE sávmintázatok alapján 

szerkesztett UPGMA dendrogram 

(Az ábrán a nyíllal és számkóddal jelölt csíkok bázissorendjének meghatározását végeztük el, melynek 

eredményét a 3. táblázat foglalja össze. A HWB után feltüntetett két számjegy a mintavételi pontra, míg 

az ezután következő négy számjegyből az első kettő a mintavételi évre, az utolsó kettő a hónapra utal.) 

 

A leginkább – 50% alatti hasonlósági értéknél - elkülönülő csoportot a 2011 tavaszán gyűjtött 

minták (HWB-1104) ujjlenyomatai képezték. Ezt követően 53% hasonlóság mellett a minták 

között évek szerinti, majd pedig szezonális (nyári-őszi 63%; 2010 tavaszi-őszi 70%) szétválás 

volt jellemző, vagyis a két év azonos időszakai jelentősen eltérő közösségszerkezeti mintázattal 
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rendelkeztek. Az időbeli eltéréseken kívül számos minta esetében a part menti, illetve a kráter 

környéki mintavételi pontok elkülönülése is megfigyelhető volt. 

 A tóvíz cianobaktérium közösségszerkezeti ujjlenyomatai alapján szerkesztett UPGMA 

dendrogram 64%-os hasonlósági értékkel a többi mintától leginkább elkülönülő csoportját 

szintén a 2011 tavaszáról származó minták képezték (13. ábra). 

 

 

13. ábra A Hévízi-tó különböző pontjairól, azonos mélységből származó planktonikus cianobaktérium 

közösségek térbeli és időbeli különbségeinek vizsgálata során a DGGE sávmintázatok alapján szerkesztett 

UPGMA dendrogram 

(Az ábrán a nyíllal és számkóddal jelölt csíkok bázissorendjének meghatározását végeztük el, ennek 

eredményét a 3. táblázat foglalja össze. A HWC után feltüntetett két számjegy a mintavételi pontra, míg 

az ezután következő négy számjegyből az első kettő a mintavételi évre, az utolsó kettő a hónapra utal.) 
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 Ezen kívül a 2011 nyári és őszi minták is külön csoportot alkotva nagy (89%-os) 

hasonlóságot mutattak egymással. A két év cianobaktérium közösségei továbbá abban a 

tekintetben is eltértek egymástól, hogy a 2010-ben gyűjtött minták közösségszerkezetei kisebb 

hasonlóságot mutattak egymáshoz, mint a 2011-es minták közösségszerkezetei. Ugyanakkor 

mindkét évre jellemző volt, hogy a nyári minták közösségi ujjlenyomatai igen hasonlónak 

adódtak. A teljes baktériumközösségek mintázataival összehasonlítva a cianobaktérium 

közösségek esetében – a 2011 tavaszi minta kivételével – még kevésbé volt megfigyelhető 

térbeli csoportosulás. 

A domináns közösségalkotók meghatározása céljából a gélből kivágott DGGE csíkok 

(12. és 13. ábra) azonosítása során a legnagyobb hasonlósági értékeket az Actinobacteria, a 

Chloroflexi és a Cyanobacteria törzsek, valamint az Alpha-, a Beta- és a Gammaproteobacteria 

osztályok képviselőivel kaptuk (3. táblázat).  

 

3. táblázat Az azonos mélységből származó vízminták baktérium (HWB) és cianobaktérium (HWC) 

közösségének térbeli és időbeli változásait feltáró DGGE vizsgálatok során kivágott csíkokból nyert 16S 

rRNS gén szekvenciák filogenetikai besorolása (A) és azok jelenléte az egyes mintavételi időpontok 

alkalmával (B) 

(Hasonlóság: egyező bázisok száma/teljes átfedő szekvencia hossz.) 
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A minden mintavételi ponton és időpontban jelen levő szekvenciák a legnagyobb egyezést egy 

eddig tenyésztésbe nem vont „MWH-UniP1 aquatic group” (Betaproteobacteria) csoportba 

tartozó baktériummal, egy szintén le nem írt Thiobacillus (Betaproteobacteria) nemzetségbe 

sorolható baktériummal, a Prochlorothrix (Cyanobacteria) nemzetség egy tagjával, valamint a 

Candidatus Aquiluna rubra fajjal (Actinobacteria) mutatták. Azokat a közösségalkotókat, 

amelyek a 2011 tavasziak kivételével minden minta esetében megtalálhatóak voltak a 

Synechococcus (Cyanobacteria) nemzetség, valamint a Gemmobacter lanyuensis 

(Alphaproteobacteria) faj képviselőiként azonosítottuk. Egy tenyésztésbe nem vont 

Oscillatoriales faj jelenléte csupán a 2011 áprilisi időpontban volt jellemző. A 

Polynucleobacter nemzetségbe sorolható szekvenciák mindkét évben csak a tavaszi, illetve 

nyári időszakban voltak jellemzők. 

 

VI.3. A vízminták közvetlen sejtszám meghatározásának 

eredményei 

 A mintákból DAPI festéssel meghatározott, és a tóvíz egy ml-nyi mennyiségére 

vonatkoztatott sejtszám értékek nem mutattak jelentős térbeli, illetve időbeli változatosságot. 

Minden mintavételi pontban és időpontban 106 nagyságrendű értékeket határoztunk meg 

(4. táblázat). Az átlagos sejtszámok tavasszal kissé meghaladták a nyáron, illetve ősszel számolt 

értékeket. 

4. táblázat. A planktonikus baktériumközösségek DAPI festéssel meghatározott, 1 ml-re vonatkoztatott 

106 nagyságrendbe eső sejtszám értékeinek térbeli és időbeli alakulása. 

 

április július október április július október

1 2,69 2,86 2,51 2,53 1,92 1,81

2 2,21 2,49 2,38 2,18 2,28 3,06

3 3,07 2,79 2,23 2,87 2,50 3,58

4 2,23 2,65 2,58 2,31 2,69 3,44

5 3,74 2,00 2,04 3,52 2,40 2,81

6 3,93 2,28 2,38 3,83 2,84 2,00

7 3,57 2,71 2,56 3,45 2,60 2,35

8 3,12 2,29 2,05 3,03 2,24 1,82

9 3,74 2,83 2,11 3,47 2,54 2,53

10 3,09 3,12 2,46 3,12 2,37 1,75

11 3,19 3,39 2,77 3,25 1,83 2,51

12 2,52 3,41 2,97 2,47 2,30 2,55

13 3,08 3,45 2,09 2,97 2,24 2,52

14 4,19 2,40 3,07 3,64 2,44 1,72

2010.  2011
Mintavételi pont
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VI.4. Tenyésztésen alapuló vizsgálatok eredményei 

A 2011 áprilisban és októberben gyűjtött vízmintákból összesen 86 baktériumtörzset 

(tavasszal 47-et, ősszel 39-et) izoláltunk és tartottunk fenn (5. táblázat). Az ARDRA vizsgálatot 

követően összesen 42 mintázati típust különítettünk el (tavasszal 20-at, ősszel 22-t). A 

csoportokból választott egy-egy reprezentánst a 16S rRNS gén bázissorrendjének 

meghatározásával az EzTaxon-e adatbázisa segítségével azonosítottuk. Az azonosított törzsek 

csaknem mindegyike 97 – 100% hasonlóságot mutatott már leírt fajok képviselőivel. 

 

5. táblázat A Hévízi-tóból tenyésztéssel feltárt planktonikus baktériumközösségek reprezentáns 

törzseinek filogenetikai besorolása, valamint mintavételi időpontok és alkalmazott táptalajok szerinti 

megoszlása  

(Hasonlóság: egyező bázisok száma/teljes átfedő szekvencia hossza.) 

 

Nutrient PYE Nutrient PYE

HWS1034 (LN835454) Acinetobacter soli  (EU290155) 100% (756/756) 0 0 1 0

HWS1031 (LN835453) Aeromonas ichthiosmia  (X71120) 100% (580/580) 0 0 1 2

HWS1047 (LN835458) Agrococcus jejuensis  (AM396260) 99% (758/765) 0 0 0 1

HWS1030 (LN835452) Arthrobacter humicola  (AB279890) 99% (680/685) 0 0 1 0

HWS1012 (LN835447) Candidatus Azospirillum massiliensis (EF394925) 99% (727/737) 0 0 2 0

HWS1075 (LN835465) Bacillus cereus  (AE016877) 100% (593/593) 0 0 1 2

HWS0474 (LN835434) Brevundimonas aurantiaca  (AJ227787) 100% (766/767) 1 0 0 0

HWS1003 (LN835445) Brevundimonas nasdae  (AB071954) 99% (739/740) 0 0 1 0

HWS1051 (LN835461) Brevundimonas variabilis  (AJ227783) 99% (754/762) 0 0 0 1

HWS0422 (LN835425) Candidatus  Azospirillum massiliensis (EF394925) 99% (761/772) 0 1 0 0

HWS04106 (LN835442) Caulobacter vibrioides  (AJ009957) 100% (699/699) 0 2 0 0

HWS0496 (LN835439) Cellulosimicrobium funkei  (AY501364) 100% (730/731) 0 1 0 0

HWS0425 (LN835426) Chitinimonas taiwanensis  (AY323827) 99% (756/760) 0 1 0 0

HWS1028 (LN835451) Chryseobacterium caeni  (DQ336714) 97% (736/762) 0 0 1 0

HWS0486 (LN835435) Chryseobacterium taeanense  (AY883416) 99% (806/814) 0 3 0 0

HWS0490 (LN835437) Chryseobacterium taeanense  (AY883416) 99% (615/624) 0 1 0 0

HWS1017 (LN835448) Chryseobacterium taeanense  (AY883416) 99% (715/716) 0 0 1 1

HWS1056 (LN835462) Chryseobacterium taeanense  (AY883416) 97% (686/705) 0 0 0 1

HWS0417 (LN835424) Cloacibacterium rupense  (EU581834) 100% (812/814) 0 3 0 0

HWS0440 (LN835429) Cloacibacterium rupense  (EU581834) 100% (733/735) 0 1 0 0

HWS0430 (LN835427) Elstera litoralis  (EU678309) 98% (749/761) 0 1 0 0

HWS1039 (LN835455) Ewingella americana  (AB273745) 97% (662/683) 0 0 1 0

HWS1057 (LN835463) Exiguobacterium indicum  (AJ846291) 99% (742/745) 0 0 2 2

HWS0411 (LN835423) Flavobacterium columnare  (AB078047) 97% (754/774) 0 1 0 0

HWS0491 (LN835438) Flavobacterium oncorhynchi  (FN669776) 97% (677/697) 0 1 0 0

HWS1045 (LN835457) Klebsiella pneumoniae  (ACZD01000038) 99% (755/757) 0 0 2 0

HWS1049 (LN835459) Microbacterium kitamiense  (AB013919) 99% (753/755) 0 0 1 1

HWS1020 (LN835449) Microbacterium schleiferi  (AB004723) 99% (711/719) 0 0 1 0

HWS0495 (LN835436) Micrococcus luteus  (CP001628) 100% (779/781) 1 3 0 0

HWS1066 (LN835464) Micrococcus luteus  (CP001628) 99% (706/708) 0 0 0 2

HWS1004 (LN835446) Paracoccus marcusii  (Y12703) 100% (740/740) 0 0 1 0

HWS1050 (LN835460) Paracoccus marcusii  (Y12703) 99% (751/761) 0 0 0 1

HWS1027 (LN835450) Pedobacter koreensis  (DQ092871) 96% (700/732) 0 0 2 0

HWS04132 (LN835443) Prosthecomicrobium hirschii  (HM037994) 99% (722/723) 0 2 0 0

HWS1044 (LN835456) Pseudomonas mendocina  (Z76664) 99% (747/750) 0 0 2 1

HWS0466 (LN835432) Pseudomonas putida  (Z76667) 100% (788/788) 1 0 0 0

HWS0497 (LN835440) Rheinheimera chironomi  (DQ298025) 98% (722/738) 0 1 0 0

HWS0467 (LN835433) Rheinheimera texasensis  (AY701891) 99% (727/736) 1 0 0 0

HWS0433 (LN835428) Rhodobacter blasticus  (D16429) 98% (644/657) 5 14 0 0

HWS0445 (LN835430) Rhodobacter blasticus  (D16429) 97% (742/766) 0 1 0 0

HWS04100 (LN835441) Rhodococcus erythropolis  (X79289) 100% (727/728) 0 1 0 0

HWS1002 (LN835444) Rubrivivax gelatinosus  (D16213) 99% (775/776) 0 0 3 0

Reprezentáns törzs Legközelebbi rokon (EzTaxon-e adatbázis alapján) Hasonlóság
Április Október
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A tóvízből kétféle táptalaj felhasználásával végzett tenyésztéses vizsgálatok során 4 

filogenetikai törzsbe (Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes) sorolható 

összesen 27 nemzetség jelenlétét mutattuk ki. Közülük a Pseudomonas, a Brevundimonas, a 

Chryseobacterium, az Azospirillum és a Micrococcus nemzetségek képviselői mindkét 

mintavételi időpontban előfordultak. 

 

VI.4.1. A tavaszi minta tenyésztéses vizsgálatának eredményei 

 Az áprilisi minta általunk tenyésztésbe vont baktériumközösségének nagy része  

(43%-a) a legnagyobb hasonlóságot az Alphaproteobacteria osztályba sorolható Rhodobacter 

blasticus fajjal, valamint egy tenyésztésbe eddig nem vont Rhodobacter nemzetségbe sorolható 

(Porter és mtsai, 2009), szulfidos karsztrendszerből származó környezeti szekvenciával 

mutatta. A Chryseobacterium, a Flavobacterium és a Cloacibacterium nemzetségek által 

képviselt Bacteroidetes törzs szintén nagyobb – 21%-os - arányban fordult elő. A kisebb 

számban azonosított izolátumok az Actinobacteria törzs (Micrococcus, Rhodococcus és 

Cellulosimicrobium), valamint a Gammaproteobacteria (Pseudomonas és Rheinheimera) és a 

Betaproteobacteria (Chitinimonas) osztályok képviselőivel adták a legnagyobb szekvencia 

hasonlóságot. 

 

VI.4.2. Az őszi minta tenyésztéses vizsgálatának eredményei 

 Az októberi mintákból izolált törzsek között a Pseudomonas, az Aeromonas, az 

Acinetobacter, a Klebsiella és az Ewingella nemzetségek tagjait magába foglaló 

Gammaproteobacteria osztály fordult elő legnagyobb (26%-os) arányban. Az Actinobacteria 

(Micrococcus, Microbacterium és Agrococcus), a Firmicutes (Exiguobacterium és Bacillus) és 

a Bacteroidetes (Chryseobacterium és Pedobacter) törzsek, továbbá az Alphaproteobacteria 

(Azospirillum, Brevundimonas és Paracoccus) osztály képviselő közel azonos 15 - 18%-os 

részesedéssel voltak jelen. A Betaproteobacteria osztályba sorolható egyetlen izolátum a 

Rubrivivax nemzetség egy tagjával mutatta a legnagyobb szekvencia egyezést. 
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VI.4.3. A baktériumtörzsek táptalajok szerinti megoszlása 

 A tenyésztéses vizsgálatok során kétféle táptalajt alkalmaztunk, melyek főként szerves 

anyag tartalmuk tekintetében különböztek egymástól. A könnyen bontható szerves anyagokban 

gazdagabb Nutrient táptalajról összesen 33 törzset vontunk tenyésztésbe, melyek közül a csak 

erről a táptalajról izoláltak az Acinetobacter, az Arthrobacter, a Ewingella, a Klebsiella, a 

Pedobacter és a Rubrivivax nemzetségekbe voltak sorolhatók. A szerves anyagokban 

szegényebb PYE tápagarról 53 törzs származott, melyek közül az Agrococcus, a Caulobacter, 

a Cellulosimicrobium, a Chitinimonas, a Cloacibacterium, az Elstera, a Flavobacterium, a 

Prosthecomicrobium és a Rhodococcus nemzetségek képviselői kizárólag erre a táptalajra 

voltak jellemzők. A mindkét táptalajról azonosított baktériumok az Aeromonas, Bacillus, 

Chryseobacterium, Exiguobacterium, Microbacterium, Micrococcus, Pseudomonas, 

Rhodobacter, Rheinheimera nemzetségek tagjaival mutatták a legnagyobb szekvencia 

egyezést. 

 Szezonális különbségek is megfigyelhetők voltak az alkalmazott táptalajok 

tekintetében. A tavaszi minta tenyésztéses vizsgálata során a meghatározott 18 nemzetségből 

13 azonosítottunk a PYE agarról, ugyanakkor ősszel a nemzetségek nagyobb részét (15-öt a 25-

ből) Nutrient táptalajról vontuk tenyésztésbe. 

 

VI.5. A molekuláris klónozáson alapuló közösségszerkezeti 

vizsgálatok eredményei 

A 2011 tavaszi, illetve őszi minták klóntárainak feldolgozása során 173 valamint 167 

molekuláris klón taxonómiai besorolását végeztük el. A két időpont klónszekvenciáinak OTU-k 

szerinti megoszlásán alapuló fajtelítődési görbéket mindkét minta esetében meghatároztuk, 

ezeket a 14. ábrán tüntettük fel. A diverzitás értékek összehasonlítására a mintákra jellemző 

Shannon és Simpson indexeket szintén megállapítottuk (14. ábra).  

Az azonosított szekvenciák a legnagyobb hasonlósági értékeket az Actinobacteria, a 

Cyanobacteria, a Bacteroidetes és a Chloroflexi törzsek, továbbá az Alpha-, a Beta-, a Gamma-

, a Delta- és az Epsilonproteobacteria osztályok képviselőinek jórészt tenyésztésbe nem vont 

képviselőivel mutatták. A Chloroflexi törzs tagjait kizárólag az áprilisi, míg a 

cianobaktériumokat csak az októberi mintákból mutattunk ki (15. ábra). 
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14. ábra A Hévízi-tóból származó vízmintákból a 2011 tavaszi és őszi mintavételi időpontok alkalmával 

molekuláris klónozással feltárt baktériumközösségek fajtelítődési görbéi és diverzitás indexei 

 

 

15. ábra A Hévízi-tóból 2011 áprilisában és októberében molekuláris klónozással feltárt planktonikus 

baktériumközösségek megoszlása törzsek, illetve a Proteobacteria esetében osztályok szintjén 

Simpson Shannon

2011.04. 0,110 2,672

2011.10. 0,079 3,180

Minta
Diverzitás index
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 A tavaszi mintából nyert klóntár esetében az Alpha- (43%) és Betaproteobacteria (47%) 

osztályok tagjait detektáltuk a legnagyobb arányban, közülük a Rhodobacter, a Tabrizicola és 

a Thiobacillus fajok, valamint a Hydrogenophilaceae családba, továbbá a Burkholderiales rend 

„MWH-UniP1 aquatic group” csoportjába sorolható szekvenciák fordultak elő a 

leggyakrabban. Rajtuk kívül kisebb arányban az Epsilonproteobacteria (3,5%), 

Gammaproteobacteria (1,2%) osztályok és a Bacteroidetes (1,2%), valamint a Chloroflexi 

(1,2%) törzsek képviselőit határoztuk meg. 

 Az októberi mintákból létrehozott klóntár elemzése során három domináns 

közösségalkotó taxon jelenlétét mutattuk ki, melyek az Alpha- (17%), a Beta- (37%) és az 

Epsilonproteobacteria (19%) osztályok képviselőivel mutattak nagy szekvencia hasonlóságot. 

Közülük a Betaproteobacteria osztály Burkholderiaceae családjába sorolható „MWH-UniP1 

aquatic group” egy tagja – amely a klónszekvenciák 25%-át adta - fordult elő a legnagyobb 

arányban. Az Alphaproteobacteria osztály leggyakoribb képviselője a Gemmobacter lanyuensis 

fajjal mutatta a legnagyobb szekvencia egyezést, míg az Epsilonproteobacteria osztályban az 

Arcobacter nemzetség egy faja bizonyult a legdominánsabbnak. A kisebb arányban azonosított 

közösségalkotók a Gamma- (10%) és a Deltaproteobacteria (2,4%) osztályok, valamint a 

Bacteroidetes (8,4%), a Cyanobacteria (2,4%) és az Actinobacteria (4,2%) törzsek 

képviselőivel voltak a legközelebbi rokonságban. 

 

VI.6. A piroszekvenáláson alapuló közösségszerkezeti 

vizsgálatok eredményei 

A Hévízi-tóban előforduló planktonikus baktériumközösségek időbeli változásának 

részletes nyomon követésére – a DGGE vizsgálatok során feltárt kis térbeli eltéréseket 

figyelembe véve – a 2010-2011. év minden mintavételi időpontja esetében egy-egy kompozit 

minta piroszekvenálását végeztük el. A forrásbarlangban és környezetében (forrásvizek, 

biofilm minták) élő, valamint az üledéket benépesítő baktériumközösségek újgenerációs 

szekvenáláson alapuló vizsgálatára szintén sor került az ezekre, valamint a tóvízre jellemző 

baktériumközösségek genetikai sokféleségének összehasonlítása céljából. A szekvenciák OTU-

k szerinti megoszlásán alapuló fajtelítődési görbéket valamennyi minta esetében 

meghatároztuk, ezeket a 16., 19. és 22. ábrákon tüntettük fel. A diverzitás értékek 

összehasonlítására minden esetben megállapítottuk a mintákra jellemző Shannon és Simpson 

indexeket is (16., 19., 22. ábra).  
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VI.6.1. A planktonikus baktériumközösségek szezonális változásainak 

nyomon követése 

A 2010 és 2011 folyamán gyűjtött tóvíz minták 16S rRNS gén amplikon 

piroszekvenálása során összesen több mint 25 000 szekvencia azonosítását végeztük el, 

melyeket 25 filogenetikai törzsbe soroltunk (17. ábra). Ezek közül a Proteobacteria törzs 

képviselői minden minta esetében nagy arányban fordultak elő, azonban az egyes osztályok 

megoszlása eltért egymástól. Az Alpha- és a Betaproteobacteria osztályok tagjai a 2010 tavaszi 

minta kivételével minden időpontban domináns előfordulásúak voltak, míg 2010 áprilisában a 

Deltaproteobacteria osztály képviselőit azonosítottuk jelentősebb arányban. Az 

Epsilonproteobacteria osztályba sorolható szekvenciákat minden tóvíz mintából 

meghatároztunk, de csak 2011 októberében bizonyultak domináns közösségalkotónak. A 

Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségének szerkezetében további időbeni különbségeket 

is ki lehetett mutatni. A Cyanobacteria, a Chloroflexi, a Planctomycetes, valamint a 

Bacteroidetes törzsek képviselői a 2010-es évi minták amplikontáraiban nagyobb arányban 

voltak jelen, mint 2011-ben. Az Actinobacteria és a Bacteroidetes törzsekbe sorolható 

szekvenciák abundanciájának tavaszi minimum értéke volt jellemző. 

 

16. ábra. A Hévízi-tóból származó vízmintákból a 2010-2011-es mintavételi időpontok alkalmával 

piroszekvenálással feltárt baktériumközösségek fajtelítődési görbéi és diverzitás indexei 

Simpson Shannon

2010.04. 0,009 5,397

2010.07. 0,045 3,696

2010.10. 0,046 3,591

2011.04. 0,105 2,952

2011.07. 0,053 3,467

2011.10. 0,090 3,251

Minta
Diverzitás index
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17. ábra A Hévízi-tóban előforduló planktonikus baktériumközösségek relatív abundanciájának időbeli 

változása törzsek és a Proteobacteria esetében osztályok szintjén 
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 A különböző évszakokból származó vízminták amplikontárainak OTU szintű 

összehasonlítását főkomponens analízissel végeztük el. Az elemzés során a 6 mintavételi 

időpont szolgált objektumként, az egyes OTU-k pedig változókként. Az eredmények alapján 

szerkesztett biplot (18. ábra) első két tengelye az összes variancia 68%-át magyarázza. Az első 

komponens mentén leginkább elkülönülőnek a 2011 tavaszán vett minta bizonyult. Az 

elválásban szerepet játszó, ekkor domináns közösségalkotók az Alphaproteobacteria osztály 

Rhodobacter és Tabrizicola nemzetségeinek, továbbá a Betaproteobacteria osztály 

Hydrogenophilaceae családjának, Burkholderiales rendjének és Thiobacillus nemzetségének 

képviselőivel mutatták a legnagyobb egyezést. A második főkomponens mentén leginkább 

elkülönülő 2011 őszén vett minta legnagyobb arányban előforduló közösségalkotói az „MWH-

UniP1 aquatic group” csoportba, valamint Arcobacter (Epsilonproteobacteria) és Gemmobacter 

nemzetségbe (Alphaproteobacteria) sorolható szekvenciák voltak. A 2010 és 2011 nyári, 

valamint a 2011 őszi minták közösségszerkezetei mutatták a legnagyobb hasonlóságot, melyek 

esetében a Chitinophagaceae család (Bacteroidetes), egy csupán törzs szintig besorolható 

cianobaktérium (Cyanobacteria), valamint a Candidatus Aquiluna nemzetség nagyobb arányú 

jelenléte magyarázta a minták csoportosulását. 

 

 

18. ábra A Hévízi-tó vizében előforduló planktonikus baktériumközösségek időbeli változásának 

főkomponens analízisen alapuló biplot ábrája OTU szinten  

(A fekete pontok a 2010-es, a piros pontok pedig a 2011-es mintákat jelölik.) 
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A diverzitás viszonyok tekintetében a legnagyobb értéket a 2010, míg a legkisebbet a 2011 

tavaszi minták esetében határoztuk meg (16. ábra). 

 

VI.6.2. A Hévízi-tó forráskráterből származó vízminták 

baktériumközösségeinek összetétele 

A Hévízi-tavat tápláló hideg- és meleg forrásvíz, valamint a forrásbarlangból származó 

kevert vízmintákból létrehozott amplikontárak Shannon és Simpson indexei alapján a 

legnagyobb diverzitás értékeket a kevert, a legkisebbeket pedig a meleg forrásvízből határoztuk 

meg (19. ábra). 

 

19. ábra A Hévízi-tóból származó forrásvíz minták piroszekvenálással feltárt baktériumközösségeinek 

fajtelítődési görbéi és diverzitás indexei 

 

A különböző eredetű és hőmérsékletű vízminták baktérium közösségszerkezetei már a 

törzsek szintjén is jelentősen eltértek egymástól (20. ábra). Az egyes OTU-k minták szerinti 

megoszlása alapján a hideg és a kevert víz baktérium közösségei mutatták a legnagyobb 

hasonlóságot (21. ábra). 

 

Simpson Shannon

Hideg forrásvíz 0,399 2,122

Meleg forrásvíz 0,514 1,070

Kevert forrásvíz 0,070 3,411

Minta
Diverzitás index
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20. ábra A Hévízi-tó forrásvizeiből piroszekvenálással meghatározott planktonikus baktériumközösségek 

filogenetikai megoszlása törzs, illetve a Proteobacteria esetében osztályok szintjén 

 

 

21. ábra A Hévízi-tóból származó forrásvíz minták fajkészleteinek megoszlását reprezentáló 

Venn diagram  

(Az egyes halmazokhoz rendelt értékek az OTU-k számának felelnek meg.) 
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A hideg forrásvíz 16S rRNS gén szekvenciáinak meghatározása során a 

Gammaproteobacteria osztályba sorolható Aeromonas nemzetség egy képviselőjének 

dominanciáját (az amplikontár 66%-át alkották) tapasztaltuk. A kisebb, de 2%-ot meghaladó 

arányban előforduló közösségalkotók az Actinobacteria (Candidatus Aquiluna), Bacteroidetes 

(Owenweeksia, besorolatlan Bacteroidetes), Firmicutes (Clostridium sensu stricto1) törzsek, 

valamint az Alpha-, a Beta- („MWH-UniP1 aquatic group”) és az Epsilonproteobacteria 

(Arcobacter) osztályok képviselőivel mutatták a legnagyobb egyezést. 

 A meleg forrásvíz baktériumközösségének 70%-át az Epsilonproteobacteria osztály 

Arcobacter nemzetsége, 27%-át pedig a Gammaproteobacteria osztály Acinetobacter és 

Thiovirga nemzetsége adta. 

 A forrásbarlangból származó kevert víz amplikontárának három domináns, 10%-os 

arányt meghaladó közösségalkotói a Bacteroidetes törzs (Chitinophagaceae, „NS11-12 marine 

group”) és az Alpha- (Tabrizicola, Gemmobacter, Caulobacter, Rickettsiales) és 

Betaproteobacteria osztályok (Hydrogenophilaceae, Polynucleobacter, „MWH-UniP1 aquatic 

group”) tagjai voltak. A 10% alatti, de 2%-nál nagyobb arányban jelenlevő szekvenciák 

esetében az Actinobacteria (Candidatus Aquiluna,), a Cyanobacteria (Synechococcus), a 

Chloroflexi (Roseiflexus), valamint a Verrucomicrobia („OPB35 soil group”) törzsek 

képviselőivel kaptuk a legnagyobb szekvencia hasonlóságokat. 

 

VI.6.3. Hévízi-tavi biofilm- és üledékminták baktériumközösségeinek 

diverzitása 

A fehér és zöldes színű biofilm- valamint az üledékminták vizsgálata során a 

legnagyobb diverzitás értékeket az üledék, a legkisebbeket pedig a fehér színű biofilm 

baktériumközösségek esetében határoztuk meg (22. ábra). Az OTU-k mintatípusok szerinti, 

illetve a szekvenciák törzsek szerinti megoszlását figyelembe véve a két biofilm minta 

közösségszerkezete jelentősen eltért az üledékmintától (23. és 24. ábra). 
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22. ábra A Hévízi-tóból származó üledék- és biofilm minták piroszekvenálással feltárt 

baktériumközösségeinek fajtelítődési görbéi és diverzitás indexei 

 

A fehér színű biofilm mintában legnagyobb arányban előforduló csoportok a Beta- 

(27%) és a Gammaproteobacteria (35%) osztályok képviselői voltak. A bétaproteobaktériumok 

közül a legtöbb szekvencia a legnagyobb egyezést a Hydrogenophilaceae és Rhodocyclaceae 

család, valamint az „MWH-UniP1 aquatic group” tagjaival kaptuk, míg a 

gammaproteobaktériumok legnagyobb része a Thiovirga, a Thiofaba, illetve a Pseudomonas 

nemzetség tagjaival mutattak nagy hasonlóságot. A kisebb – de 2%-ot meghaladó – arányban 

azonosított közösségalkotókat az Actinobacteria (Candidatus Aquiluna) és a Bacteroidetes 

(Flavobacteriaceae, Chitinophagaceae) törzsekbe, továbbá az Alpha- (Rhodobacteraceae, 

Methylobacterium, Sphingorhabdus) és az Epsilonproteobacteria (Sulfurovorum) osztályokba 

sorolható szekvenciák képezték. 

A zöldes színű biofilm mintából készült amplikontár Alpha- (13%), Beta- (14%), 

Gamma- (26%) és Deltaproteobacteria (10%) osztályokba sorolható szekvenciákat tartalmazott 

a legnagyobb arányban. A nevezett osztályok képviselői közül a Methylobacterium nemzetség 

és Rhodobacteraceae család (Alphaproteobacteria), az „MWH-UniP1 aquatic group” és 

Hydrogenophilaceae család (Betaproteobacteria), a Rheinheimera, a Thiovirga és a 

Pseudomonas nemzetségek (Gammaproteobacteria), valamint a Desulfobacterales és a 

Dissulfuribacter rend (Deltaproteobacteria) tagjai bizonyultak domináns előfordulásúnak. 

 

Simpson Shannon

Fehér biofilm 0,050 3,694

Zöld biofilm 0,041 4,092

Üledék 0,032 4,743

Minta
Diverzitás index
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23. ábra A Hévízi-tóból származó üledék- és biofilm minták piroszekvenálással meghatározott 

planktonikus baktériumközösségeinek megoszlása törzsek, illetve a Proteobacteria esetében osztályok 

szintjén 

 

 

24. ábra Hévízi-tavi üledék és biofilm minták fajkészleteinek megoszlását reprezentáló Venn diagram 

(Az egyes halmazokhoz rendelt értékek az OTU-k számának felelnek meg.) 
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A kisebb számban, de 2% feletti arányban azonosított közösségalkotók esetében az 

Actinobacteria (Candidatus Aquiluna), a Bacteroidetes (Chitinophagaceae), a Chloroflexi 

(Anaerolineaceae) és a Cyanobacteria (Cyanobacteria Subsection III Family I) törzsekbe 

sorolható szekvenciákkal kaptuk a legnagyobb hasonlósági értékeket. 

Az üledékminta baktériumközösségének két legjelentősebb csoportját a Chloroflexi 

(25%) és a Cyanobacteria törzs (25%) tagjai alkották, melyek közül az Anaerolineaceae család 

és egy eddig le nem írt cianobaktérium osztály képviselői fordultak elő legnagyobb számban. 

A kevésbé domináns, de 2%-nál nagyobb arányban meghatározott taxonok a Bacteroidetes 

(Lewinella, Saprospiraceae), a Planctomycetes (mle1-8, SM1A02, Planctomycetaceae) 

törzsekbe, valamint az Alpha- (besorolatlan Alphaproteobacteria) és a Gammaproteobacteria 

(Aeromonas) osztályokba tartozó baktériumokkal mutatták a legnagyobb szekvencia egyezést. 
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VII. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

VII.1. A Hévízi-tó baktériumdiverzitásának jellemzői 

A Hévízi-tó oligotróf, redukált kénvegyületekben gazdag meleg vize, a gyors 

vízcserélődés, valamint vulkanikus és tőzeges komponenseket is tartalmazó üledéke miatt 

különleges élőhelyet biztosít a tó sajátos fizikai és kémiai adottságaihoz alkalmazkodott 

baktériumközösségek számára. A tó és a forrásbarlang vizének, a tavi üledék felszíni rétegének 

és a nagy mélységben, valamint a vízfelszínhez közel képződött biofilmnek a részletes 

vizsgálata során összesen 32 baktérium törzs (phylum) tagjait azonosítottuk, melyek relatív 

abundanciája mintatípusonként jelentősen eltért egymástól. Ez a megfigyelés összhangban áll 

korábbi kutatások eredményeivel, melyek szerint az édesvizekben a planktonikusan és az 

üledékben előforduló baktériumközösségek kevéssé átfedő taxon készlettel rendelkeznek, 

továbbá az eltérő abiotikus paraméterekkel jellemezhető vízterek baktérium biótája is 

jelentősen különbözik egymástól (Nold és Zwart, 1998; Zwart és mtsai, 2002). Mindez a fizikai, 

a kémiai és a biológiai paraméterek szelekciós hatásának eredménye, ami az adott környezeti 

feltételek között a legeredményesebben reprodukálódó baktérium taxonok dominanciájához 

vezet. 

 

VII.1.1. A tóvíz baktériumközösségeinek jellemzése 

A tóvíz mintákból azonosított 26 filogenetikai törzs tagjai közül az Alpha-, Beta-, 

Gamma- és Epsilonproteobacteria osztályok, valamint a Bacteroidetes, Actinobacteria, 

Cyanobacteria és Chloroflexi törzsek képviselői fordultak elő legnagyobb arányban (17. ábra), 

melyek többségének tipikus és domináns előfordulását édesvizű tavak bakterioplankton 

közösségeiben korábbi vizsgálatok során is megfigyelték. Newton és munkatársai (2011) 69 

édesvizű tó epilimnionjából meghatározott 16S rRNS génszekvenciák taxonómiai besorolását 

követően összesen 21 törzs jelenlétét mutatták ki, melyek közül a legnagyobb 

szekvenciaszámmal a Proteobacteria, az Actinobacteria, a Bacteroidetes, a Cyanobacteria és a 

Verrucomicrobia törzsek képviselőit határozták meg. Ugyancsak édesvizű tavak és folyók 

bakterioplanktonját vizsgálva Zwart és munkatársai (2002) a kizárólag vagy túlnyomó 

többségében édesvizekben előforduló taxonok klasztereit az Alpha-, Beta- és 

Gammaproteobacteria osztályokba, valamint a Bacteroides, a Cyanobacteria, az 

Actinobacteria, a Verrucomicrobia, a Chloroflexi és a Candidate division OP10 törzsekbe 
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sorolták. Az édesvizű tavak planktonikus baktériumközösségeinek domináns közösségalkotói 

tekintetében számos kutatás az aktinobaktériumok és a Proteobacteria törzs Betaproteobacteria 

osztályának domináns előfordulásáról számolt be (Glöckner és mtsai, 2000; Buck és mtsai, 

2009, Warnecke és mtsai, 2005; Wu és mtsai, 2006; Van der Gucht és mtsai, 2005). A Hévízi-

tó tenyésztéstől független módszerekkel történő vizsgálata során a legtöbb tóvíz minta esetében 

szintén a bétaproteobaktériumok alkották a planktonikus baktériumközösségek szekvenciaszám 

tekintetében legnagyobb taglétszámú csoportját, ugyanakkor az aktinobaktériumok mellett az 

alfaproteobaktériumok is nagy arányban fordultak elő. Bár az utóbbi osztály képviselői nem 

tartoznak a legnagyobb abundanciájú édesvízi taxonok közé, bizonyos esetekben domináns 

előfordulásúak lehetnek édesvizű tavakban is (Nishimura és Nagata, 2007), különösen a 

részecskékhez kötődő baktériumközösségek tagjaként (Tang és mtsai, 2009). A Hévízi-tó 

planktonikus baktérium biótájának egy másik sajátsága az epszilonproteobaktériumok jelentős 

arányú jelenléte. A legtöbb édesvizű tó vizsgálata során ennek az osztálynak a képviselőit igen 

kis számban mutatták ki vízmintákból, azonban redukált kénvegyületekben gazdag 

édesvizekben és tengeri környezetekben a baktériumközösségek domináns képviselői lehetnek 

(Wirsen és mtsai, 2002; Porter és mtsai, 2009). A Hévízi-tóban a Cyanobacteria törzsbe 

sorolható közösségalkotók is jellemzők voltak, de az aktinobaktériumokénál kisebb 

abundanciájuk összefüggésben lehet a tó vizének oligotróf jellegével. Ghai és munkatársai 

(2014) ugyanis édesvizű tavakból származó metagenom összehasonlítása során szoros negatív 

korrelációt mutattak ki az aktinobaktériumok és a cianobaktériumok gyakorisága között, amit 

trofitásbeli különbségekkel indokoltak. Mivel számos édesvízi cianobaktérium eutróf 

körülmények között fordul elő nagy számban, ez a megfigyelés arra utalhat, hogy az 

aktinobaktériumoknak inkább a tápanyagokban szegényebb körülmények kedveznek. A 

gyakran igen kis sejtméret és az ebből fakadó nagy sejtfelszín/térfogat arány, illetve a nehezen 

bontható szerves anyagok hasznosításának képessége nagyban hozzájárul a tápanyagfelvételi 

hatékonyságuk fokozódásához oligotróf vizekben (Ghai és mtsai, 2014). 

 Bár a tóvíz baktériumközösségeinek domináns tagjai a magasabb rendszertani 

kategóriák szintjén jelentős hasonlóságot mutattak a legtöbb édesvizű tó vizsgálata esetében 

leírtakkal, azonban a molekuláris klón- és amplikontárak, valamint a tenyésztésbe vont 

baktériumtörzsek meghatározása során számos olyan a Hévízi-tó fizikai és kémiai viszonyihoz 

alkalmazkodott baktérium nemzetség és faj képviselőit azonosítottuk, melyek feltehetően a tóra 

jellemzőek, és az ott végbemenő biogeokémiai folyamatokban játszhatnak szerepet. 
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Proteobacteria 

Az Alphaproteobacteria osztály amplikon számok alapján legnagyobb arányban 

előforduló planktonikus közösségalkotói a Rhodobacteracea család Rhodobacter, 

Gemmobacter és Tabrizicola nemzetségének tagjaival adták a legnagyobb szekvencia egyezést 

(18. ábra). A bíbor nemkén baktériumok közé sorolható Rhodobacter fajok széleskörű 

metabolikus sokféleséggel jellemezhetők. Fotolitoautotróf életmódjuk során aerob 

körülmények között fény jelenlétében redukált kén- és vasvegyületek oxidálásával képesek 

energiát előállítani, így szulfidban gazdag vizekben is nagy arányban fordulhatnak elő. Szerves 

vegyületekben gazdag környezetben ugyanakkor a dekompozícióhoz is hozzájárulhatnak 

kemoorgano-heterotróf anyagcseréjük révén. A hévízi-tavi baktériumtörzsek, a molekuláris 

klón- és amplikon-szekvenciák a tenyésztésbe vont baktériumok közül a Rhodobacter blasticus 

fajjal mutattak nagyfokú egyezést. A legnagyobb mértékű (99%-os) szekvencia homológiát 

azonban a romániai Movile-barlang redukált kénvegyületekben gazdag vizének biofilm 

mintáiból izolált környezeti klónszekvenciával kaptuk (Porter és mtsai, 2009). Egy 

hidrogénszulfidos termálforrás vizében kialakult bevonatot vizsgáló másik kutatás szintén egy 

Rhodobacter blasticus fajjal nagy szekvenciaegyezést mutató baktériumtörzset azonosított, 

amely többek között fotoszintetikus pigmentjeinek fény abszorpciós spektrumát tekintve tért el 

a típustörzstől (Nuyanzina-Boldareva és mtsai, 2014). A két kutatás eredményei arra engednek 

következtetni, hogy a különböző jellegű élőhelyeken a faj különböző környezeti viszonyokhoz 

adaptálódott változatai lehetnek jelen. Bár jelen hévízi-tavi vizsgálataink során a nemzetség 

képviselőit csak egy időpontban mutattuk ki jelentősebb arányban, és korábbi, az üledék 

feltárását célzó kutatásaink alkalmával is csak kis számban azonosítottuk (Krett és mtsai, 2013), 

azonban 2011 tavaszán mind a tenyésztésen alapuló, mind pedig az attól független módszerek 

eredményei alapján a leggyakoribb közösségalkotók közé tartozott. 

 A főként aerob vagy fakultatív anaerob kemoorgano-heterotróf prokariótákat magában 

foglaló Gemmobacter nemzetség számos faja (pl. a G. aquatilis, a G. aquaticus, a 

G. fontiphilus) tipikus édesvízi baktérium (Chen és mtsai, 2013). A Hévízi-tó vizsgálata során 

kapott molekuláris klón, amplikon és DGGE csík szekvenciák a legnagyobb hasonlóságot a 

G. lanyuensis fajjal mutatták, melyet Sheu és munkatársai (2013) egy taiwani édesvizű 

forrásból írtak le. 

 A Tabrizicola nemzetség csupán egy leírt fajt, a Hévízi-tóból is azonosított Tabrizicola 

aquatica-t foglalja magába. A kemoorgano-heterotróf és kemolito-autotróf növekedésre 

egyaránt képes baktériumot az iráni Tabriz városa mellett fekvő édesvizű tóból izolálták 
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elsőként (Tarhriz és mtsai, 2013). A faj mérsékelten termofil körülmények között növekszik 

optimálisan, ami kompetíciós előnyt jelenthet számára a Hévízi-tó vizében. 

Az amplikontárak szekvencia számait figyelembe véve a Betaproteobacteria osztályba 

sorolható közösségalkotók domináltak a Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségeiben 

csaknem minden mintavételi időpontban (17. ábra). Az osztály tóvízi képviselői közül a 

Burkholderiales rendbe sorolható „MWH-UniP1 aquatic group”, a Thiobacillus és a 

Limnobacter nemzetség, valamint a Hydrogenophylaceae család két eddig le nem írt 

képviselőjét azonosítottuk legnagyobb arányban tenyésztéstől független módszerekkel. 

 Az „MWH-UniP1 aquatic group” (Hahn és mtsai, 2004) egyik tagjával nagy egyezést 

mutató amplikon szekvenciák azonosítása során 98%-os hasonlóságot kaptunk a kínai 

Dongping-tó vizéből izolált környezeti szekvenciával, azonban az ide sorolható baktériumok 

ökológiai szerepéről publikált adatok hiányában szinte semmit sem tudunk. Egy kutatás a 

Burkholderiales rend egyes édesvízi képviselőinek nagyobb relatív abundanciájáról számolt be 

oligo- és mezotróf tavakban, mint poli-eutróf körülmények között (Llirós és mtsai, 2014), ami 

összhangban áll az ugyancsak oligotróf vizű hévízi-tavi vizsgálataink eredményeivel. A taxont 

a 16S rRNS gén bázissorrendje alapján 2009-ben, 2010-2011-ben és 2015-ben is kimutattuk, 

ami folyamatos, domináns jelenlétére utalhat a Hévízi-tó planktonikus 

baktériumközösségeiben. 

 A mindössze két nemzetséget (Hydrogenophilus, Thiobacillus) magában foglaló 

Hydrogenophilaceae család tagjai főként kénvegyületekhez kapcsolódó litotróf 

metabolizmusuk révén játszhatnak fontos szerepet a Hévízi-tó anyagforgalmában. A leírt 

Hydrogenophylus fajok termofil, fakultatív kemolito-autotróf baktériumok (Stöhr és mtsai, 

2001; Vésteinsdóttir és mtsai, 2011; Hayashi és mtsai, 1999), melyek a hidrogén oxidációjával 

biztosítják az anyagcserefolyamataik fenntartásához szükséges energiát. A Thiobacillus 

nemzetség tagjainak többsége obligát kemolito-autotróf szervezet, melyek redukált 

kénvegyületek vagy elemi kén oxidálásával állítanak elő energiát. Közülük számos termofil és 

mérsékelten termofil faj fordul elő gyakran alacsony pH-értékkel jellemezhető édesvizekben 

(Wood és Kelly, 1985, 1988, Hallberg és Lindström, 1994). A Hydrogenophylaceae családba 

sorolható baktériumok közül a tovább nem rendszerezhető két domináns hévízi-tavi OTU 

szekvencia a legnagyobb (97%-os) hasonlóságot a spanyolországi sekély félsós vízű Carrizo-

tó anoxikus, kalcium és szulfát iont nagy arányban tartalmazó üledékéből izolált molekuláris 

klónnal mutatta (Ferrer és mtsai, 2011). A Thiobacillus nemzetség Hévízi-tó vizéből azonosított 

szekvenciáinak nagy része 99 %-os szekvencia egyezést mutatott egy eleveniszap 
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hidrogénszulfid koncentrációjának csökkentésére szolgáló szűrő felszínéről kimutatott 

klónszekvenciával (FM213066). Hazai kutatások tanúsága szerint ugyanakkor az utóbbi 

nemzetség képviselői gyakran domináns előfordulásúak lehetnek felszín alatti szulfidban 

gazdag termofil és mezofil karsztvizekben is (Anda és mtsai, 2015; Miseta és mtsai, 2012), így 

az ide sorolható hévízi-tavi baktériumok forrásbarlangi eredete valószínűsíthető. 

 Ugyancsak a Hévízi-tó kénkörforgalmának oxidációs lépéseihez járulhatnak hozzá a 

Limnobacter nemzetség képviselői. Az eddig leírt két Limnobacter faj tioszulfát-oxidáló 

heterotróf baktérium, melyek közül a L. thiooxidans faj típustörzsét elsőként egy édesvizű tó 

üledékéből izolálták (Spring és mtsai, 2001), de azonosították kénben gazdag, langyos hazai 

karsztvízből is (Miseta és mtsai, 2012). Az oligotróf körülményeket preferáló, mezofil 

L. litoralis fajt pedig tengeri vulkanikus üledékből vonták először tenyésztésbe (Lu és mtsai, 

2011). A hévízi-tavi amplikon szekvenciák a legnagyobb (99%-os) egyezést a belső mongóliai 

sekély hipertróf Wuliangsuhai-tóból származó klónszekvenciával mutatták (FJ820419). 

A Gammaproteobacteria osztály tagjai a relatív abundancia viszonyokat figyelembe 

véve az alfa- és bétaproteobaktériumoknál kisebb arányban voltak azonosíthatók a tóvíz 

mintákból (17. ábra). Az amplikontárak szekvencia számai alapján a Rheinheimera és a 

Thiovirga nemzetség képviselői bizonyultak az osztály leggyakoribb planktonikus 

képviselőinek. 

 Hévízi-tavi vizsgálataink során összesen négy Rheinheimera fajt azonosítottunk, 

melyek közül három főként tóvízi előfordulású volt. A tenyésztéstől független vizsgálatokkal 

kapott molekuláris klón és amplikon szekvenciák a legnagyobb bázissorrend egyezést (98%) a 

R. aquatica típustörzsével adták, ugyanakkor tenyésztéssel a R. texasensis és R. chironomi 

fajokat azonosítottuk. A három említett baktériumból kettőt édesvizű tavakból vontak 

tenyésztésbe először, a R. aquatica-t egy taiwani tavacska vizéből (Chen és mtsai, 2010), a 

R. texasensis-t pedig egy forrás táplálta állandó hőmérsékletű észak-amerikai tóból izolálták 

(Merchant és mtsai, 2007). A R. chironomi faj típustörzse szintén édesvízi eredetű, az észak 

izraeli Kishon folyóból származó árvaszúnyog (Chironomidae) petecsomójának bakteriológiai 

vizsgálata során azonosították Halpern és munkatársai (2007). Utóbbi baktérium képviselőinek 

hazai előfordulásai is ismertek, 2007-ben a Hévízi-tó üledékének vizsgálata során mutatták ki 

tenyésztésen alapuló módszerekkel (Krett és mtsai, 2013), de a nemzetség tagjait a Fertő 

vizének tenyésztéses feltárása során is nagy arányban azonosították (Szuróczki és mtsai, 2017). 

Mindhárom meghatározott planktonikus faj növekedésének hőmérsékleti optimuma a 30-37 °C 
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közötti tartományba esik, így a Hévízi-tó ideális körülményeket biztosít ezen baktériumok 

szaporodásához. 

 A tóból csak tenyésztéstől független molekuláris módszerekkel kimutatott, korábban 

hazai kénes termálkarszt vizekből is azonosított (Miseta és mtsai, 2012) Thiovirga nemzetség 

mindössze egy, kemolito-autotróf kénoxidáló mezofil fajt - a T. sulfuroxidans-t – foglal 

magába, melyet mikroaerob szennyvízben kialakult biofilmből írtak le (Ito és mtsai, 2005). A 

T. sulfuroxidans szulfidot, tioszulfátot és elemi ként egyaránt képes elektrondonorként 

hasznosítani. A tóvízből meghatározott leggyakoribb Thiovirga OTU az említett faj 

típustörzsével 97%-os szekvencia hasonlóságot mutatott, ugyanakkor eltért a biofilm minták 

legnagyobb arányban meghatározott Thiovirga nemzetségbe sorolható amplikon 

szekvenciáitól. A nemzetség egyetlen leírt fajának 30 °C-os optimális növekedési hőmérséklete 

a redukált kénvegyületek hasznosításán túl szintén hozzájárul ezen baktériumok hévízi-tavi 

domináns előfordulásához. 

Bár kis relatív abundancia értékekkel, de minden tóvíz mintából azonosítottunk 

epszilonproteobaktériumokat (17. ábra), melyek az egyik mintavételi időpontban domináns 

közösségalkotóként voltak jelen. Az osztály képviselőinek legnagyobb szekvenciaszámmal 

jellemezhető OTU-i a bázissorrend egyezés alapján az Arcobacter nemzetség tagjaival mutatták 

a legnagyobb hasonlóságot. 

 Összesen két domináns Arcobacter faj képviselőit azonosítottunk a Hévízi-tóból, 

melyek mintatípusonkénti megoszlása jelentősen eltért egymástól. A tóvízben nagyobb 

arányban előforduló szekvenciák a taiwani Danshui folyó torkolatának vízéből izolált 

környezeti klónnal voltak legközelebbi rokonságban (Liao és mtsai, 2007). Az említett 

szervezet ökológiai funkcióiról tenyésztésbe vont típustörzs hiányban kevés információval 

rendelkezünk. Az Arcobacter nemzetség képviselői sokféle élőhelyen előfordulnak és igen 

változatos anyagcsere potenciállal rendelkezhetnek. Többek között megtalálhatók köztük 

patogének, de kénoxidálókat és nitrogén-fixálókat is azonosítottak közöttük (McClung és mtsai, 

1983; Wirsen és mtsai, 2002). 

Actinobacteria 

Az Actinobacteria törzs képviselői az amplikontárak szekvencia számait tekintve a 

proteobaktériumok után a második legnagyobb abundanciájú csoportot alkották a Hévízi-tó 

planktonikus baktériumközösségeiben (17. ábra). A tóvíz minták tenyésztéstől független 

módszerekkel feltárt aktinobaktérium közösségének leggyakoribb tagjait két Candidatus 
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Aquiluna faj képezte, tenyésztéses vizsgálatokkal ezzel szemben Micrococcus és 

Microbacterium fajokat azonosítottunk legnagyobb számban. 

A Candidatus Aquiluna nemzetség Hévízi-tóból meghatározott szekvenciái a 

legnagyobb egyezést a Candidatus Aquiluna rubra-val, továbbá egy oligotróf vizű kínai 

tározóból származó klón szekvenciával mutatták (GU305812). A Candidatus Aquiluna 

nemzetségbe szinte kizárólag igen kis sejtméretű, édesvizű tavakban előforduló planktonikus 

aktinobaktériumok tartoznak, melyeket Newton és munkatársai (2011) a Luna1 klaszterbe 

soroltak. A leszármazási ág a nevét az oligotróf vizű ausztriai Mondsee-tóról kapta, ahonnan az 

első képviselőit kimutatták, azonban ezek faji szintű leírása tiszta tenyészetek hiányában még 

nem történt meg. A Hévízi-tóból is nagy számban kimutatott vörösen pigmentált Candidatus 

Aquiluna rubra fajt elsőként egy tanzániai eutróf tóból írták le, de megtalálták franciaországi és 

kínai édesvizekben is (Hahn, 2009). 

A szinte kizárólag tenyésztéses módszerrel meghatározott Micrococcus nemzetség 

képviselői közül a legnagyobb szekvencia hasonlósági értékeket a Micrococcus luteus 

típustörzsével kaptuk. A fajt sokféle környezeti mintából izolálták, hazai kutatások során 

többek között velencei tavi nádas biofilm és rizoszféra mintákból, de a Hévízi-tó üledékéből is 

kimutatták (Micsinai és mtsai, 2003; Rusznyák és mtsai, 2008; Krett és mtsai, 2013), 

ugyanakkor legnagyobb arányban az emlősök bőr mikrobiális közösségeiben fordulnak elő 

(Kloos és Musselwhite, 1975). Ez utóbbi sajátsága alapján a Hévízi-tóban való jelenléte 

összefüggésbe hozható a tó vizének intenzív balneológiai célú hasznosításával. 

Szintén tenyésztéses vizsgálatok során azonosítottuk a Microbacterium nemzetség két 

faját. A nemzetség képviselői jellegzetes komponensei a növények felszínét benépesítő 

baktériumközösségeknek (Behrendt és mtsai, 2001), hazai vizsgálatok alkalmával a 

Micrococcus nemzetséghez hasonlóan a Velencei-tó nád perifiton és rizoszféra 

baktériumközösségeinek, továbbá a Hévízi-tó üledék mikrobiótájának feltárása során is 

kimutatták (Micsinai és mtsai, 2003; Rusznyák és mtsai, 2008; Krett és mtsai, 2013). A Hévízi-

tó vizéből meghatározott baktériumok a M. kitamiense és a M. schleiferi fajokkal adták a 

legnagyobb szekvencia egyezést. Az aerob mezofil M. kitamiense faj típustörzsét egy cukorrépa 

feldolgozó üzem szennyvizéből (Matsuyama és mtsai, 1999), míg a M. schleiferi faj típustörzsét 

egy tejipari szennyvízből írták le (Yokota és mtsai, 1993). 
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Bacteroidetes 

Az amplikontárak relatív abundancia viszonyai alapján a harmadik legnépesebb hévízi-

tavi planktonikus baktériumcsoportot a Bacteroidetes törzs tagjait alkották, melyeket 

tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független módszerekkel egyaránt kimutattunk (5. táblázat, 

15. és 17. ábra). A tóvízből azonosított amplikon szekvenciák száma alapján domináns OTU-k 

a legnagyobb szekvencia hasonlóságot a Chitinophagaceae család és az „NS11-12 marine 

group” (Meziti és mtsai, 2015) eddig tenyésztésbe nem vont képviselőivel mutatták, míg 

tenyésztéses vizsgálataink során a törzseket legnagyobb arányban a Chryseobacterium, a 

Cloacibacterium és a Flavobacterium nemzetségek képviselőiként azonosítottunk. 

A Chitinophagacea család eddig le nem írt fajába sorolható szekvenciák a 97%-os 

hasonlósági érték alapján egy mérsékelt övi tó epilimnionjából származó környezeti 

klónszekvenciával voltak rokoníthatók. A család egyes képviselői nehezen bontható szerves 

anyagok hasznosítására - így például a kitin és cellulóz hidrolizálására – képesek (Chung és 

mtsai, 2012), ami szelekciós előnyt jelenthet számukra a rekalcitrant növényi eredetű szerves 

anyagokban gazdag Hévízi-tó esetében. 

Az „NS11-12 marine group” tagjaival legnagyobb egyezést mutató amplikon 

szekvenciák filogenetikai meghatározása során 95%-os egyezést kaptunk egy permafroszt 

talajon olvadék vízből kialakult tó felszíni vízmintáiból származó környezeti 

klónszekvenciával. Az alacsony szekvencia hasonlósági értékek miatt, illetve a leírt közel rokon 

fajok hiányában a közösségalkotó ökológiai szerepéről kevés információval rendelkezünk. 

Az összesen nyolc Chryseobacterium nemzetségbe sorolható törzsből hét, valamint 

valamennyi molekuláris klónszekvencia a legnagyobb egyezést az elsőként egy tengerparti 

homokdűne növényzetének (Elymus mollis) gyökérzónájából izolált C. taeanense fajjal mutatta 

(Park és mtsai, 2006). Egy törzs esetében a C. caeni típustörzsével kaptuk a legnagyobb 

szekvencia hasonlóságot, amelyet nikkel-cianid komplex lebontására szolgáló bioreaktor 

iszapjából vontak tenyésztésbe először (Quan és mtsai, 2007). 

A Cloacibacterium nemzetség képviselőit mind tenyésztéssel, mind pedig bázissorrend 

meghatározáson alapuló tenyésztéstől független módszerekkel kimutattuk a tó vizéből. A 

baktériumtörzsek, molekuláris klónok és amplikon szekvenciák a legnagyobb (98%-os) 

hasonlóságot a C.  rupense fajjal adták, melyet elsőként Cao és munkatársai (2010) írtak le a 

nepáli Rupa tó üledékéből. A kemoorgano-heterotróf C. rupense leírása során meghatározott 
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37 °C-os optimális növekedési hőmérséklet közelít a Hévízi-tó vízhőmérsékletéhez, ami a faj 

itteni megtelepedésének kedvez. 

A tenyésztéstől független módszerekkel igen kis arányban azonosított Flavobacterium 

nemzetség két faját vontuk tenyésztésbe. Az általunk meghatározott F. columnare és 

F. oncorhynchi fajokat édesvízi halak patogénjeként tartják számon (Bertolini és Rohovec, 

1992; Zamora és mtsai, 2012). 

Cyanobacteria 

A piroszekvenálás eredményeit figyelembe véve a Cyanobacteria törzs tagjai alkották a 

tóvíz negyedik legabundánsabb csoportját (17. ábra). A kivágott DGGE csíkok (3. táblázat), a 

molekuláris klónok és az amplikon szekvenciák alapján a Synechococcus, a Prochlorothrix és 

a Roseofilum nemzetségek, valamint egy csupán törzs szintig besorolható cianobaktérium taxon 

képviselői bizonyultak a legdominánsabb planktonikus közösségalkotónak. 

A legtöbb szekvenciát magában foglaló tóvízből meghatározott cianobaktérium OTU 

alacsony, mindössze 93%-os hasonlóságot adott a legközelebbi rokon szekvenciával, melyet a 

Bajkál-tavi Lubomirskia édesvízi szivacs faj Chlorophyta törzsbe sorolható szimbionta algáiból 

izoláltak (GU936925). 

A Synechococcus nemzetség két leggyakoribb hévízi-tavi képviselőjének 

mintatípusonkénti megoszlása jelentősen különbözött. A nemzetségnek a tóvízben legnagyobb 

arányban meghatározott tagja, melyet DGGE csíkok bázissorrendjének elemzésével (13. ábra, 

3. táblázat), molekuláris klónozással és piroszekvenálással is azonosítottunk, 99%-os 

szekvencia hasonlóságot adott egy portugál folyó torkolatának vizéből izolált cianobaktérium 

törzzsel (Lopes és mtsai, 2012). A nemzetség tagjainak közelmúltbeli molekuláris biológiai 

vizsgálatai rávilágítottak arra, hogy a csoport polifiletikus leszármazású, édesvízi, hőforrásokra 

jellemző, valamint tengeri klaszterei egyaránt ismertek (Herdman és mtsai, 2001). Felföldi és 

munkatársai (2011) a Balaton planktonikus pikocianobaktérium (Synechococcus, Cyanobium 

spp.) közösségét vizsgálva összesen 10, különböző földrajzi helyzetű és limnológiai karakterű 

édesvizű tóból azonosított csoport képviselőit határozták meg, ami ezen baktériumok 

széleskörű elterjedtségére utal. 

A Prochlorothrix nemzetségbe sorolható szekvenciákat az amplikontárakban igen kis 

arányban azonosítottuk, azonban a taxont reprezentáló Cyanobacteria specifikus DGGE csíkok 

minden időpontban megfigyelhetők voltak (13. ábra, 3. táblázat). A Prochlorothrix fajok a 
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többségében tengeri, egysejtű zöld cianobaktériumok fonalas, édes vagy félsós vízi 

előfordulású képviselői, amelyeket eddig főként eutróf tavakból mutattak ki (Pinevich és mtsai, 

2012). A DGGE csíkból kivont DNS és az amplikonok bázissorrend elemzése során a 

legnagyobb egyezést a burkina fasoi Bagre tározó vizéből izolált klónszekvenciával kaptuk 

(FJ262743). 

A DGGE-vel feltárt cianobaktérium közösségekből kizárólag egy időpontban 

meghatározott domináns közösségalkotó (13. ábra, 3. táblázat) szekvencia egy görögországi 

hőforrás bevonatából izolált Roseofilum faj klónszekvenciáival volt rokonítható 100%-os 

hasonlósági értékkel (KM438185). Ugyanez a szekvencia szintén nagy – 98%-os –egyezést 

adott egy ugyancsak hőforrásból leírt Pseudoscillatoria faj szekvenciáival is, ami a hévízi-tavi 

közösségalkotó termofil tulajdonságára utalhat (HQ916861). 

Chloroflexi 

A cianobaktériumokhoz hasonlóan a számos fototróf képviselővel rendelkező 

Chloroflexi törzs bizonyult az ötödik legnagyobb arányban előforduló törzsnek a Hévízi-tó 

piroszekvenálással feltárt planktonikus baktériumközösségeiben (17. ábra). A tóvízből 

meghatározott amplikon szekvenciák száma alapján a leggyakoribb OTU-k a Roseiflexus 

nemzetség, valamint a Dehalococcoidales rend tagjaival mutatták a legnagyobb hasonlóságot. 

A Roseiflexus nemzetség mindössze egy leírt termofil, foto- és kemoheterotróf 

anyagcserére egyaránt képes, hőforrásból izolált fajt foglal magában (Hanada és mtsai, 2002). 

A nemzetség Hévízi-tóból meghatározott képviselője ugyanakkor 98%-os szekvenciaegyezést 

adott a kínai édesvizű Taihu-tó vizéből kimutatott klónszekvenciával (JN868858). 

A Dehalococcoidales rendbe sorolható három legnagyobb abundanciájú tóvízből 

meghatározott OTU azonosítása során kettő olyan klónszekvenciákkal adott 95%-os szekvencia 

egyezést, amelyeket tengermélyi szilikátos üledékből mutattak ki korábban (EU487866). Egy 

esetében pedig szintén 95%-os hasonlósági értéket kaptunk mélytengeri vulkanikus iszapból 

kimutatott klónszekvenciával (AY592679). 

 

VII.1.2. A tavi üledék baktériumközösségének jellemzése 

A Hévízi-tó üledéke sajátos, a legtöbb édesvizű tótól eltérő bakteriológiai viszonyokat 

tükröz. A piroszekvenálással meghatározott amplikon szekvenciák relatív abundanciáját 
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tekintve a Chloroflexi és a Cyanobacteria törzs tagjai voltak a domináns közösségalkotók, míg 

kisebb arányban az Alpha- és a Gammaproteobacteria osztály, valamint a Bacteroidetes és a 

Planctomycetes törzsek képviselői fordultak elő (23. ábra). Egy több tavat felölelő kutatás a 

Beta- és a Deltaproteobacteria osztály, valamint a Holophaga-Acidobacteria csoport és a 

Verrucomicrobia törzs nagyarányú jelenlétét mutatta ki édesvizű tavak litorális és profundális 

üledékének vizsgálata során, ugyanakkor a cianobaktériumok mindkét esetben kis számban 

voltak jelen (Spring és mtsai, 2000). Egy sekély tó felszíni (0 – 10 cm) üledékmintáinak klóntár 

elemzésével Tamaki és munkatársai (2005) szintén a Beta- és a Deltaproteobacteria osztály 

domináns jelenlétét igazolták, de jelentős arányban azonosították a Nitrospirae törzs tagjait is. 

Kutatásuk során cianobaktériumokat csak kis számban mutattak ki, azonban a Chloroflexi törzs 

képviselői a klóntár 7%-át alkották. Hőforrások mikrobiológiai vizsgálatainak eredményei 

alapján ugyanakkor mind a Cyanobacteria, mind pedig a Chloroflexi törzs tagjai domináns 

közösségalkotói a vízfelszín alatt képződő mikrobiális bevonatoknak (Ferris és Ward, 1997; 

Klatt és mtsai, 2013). Ezt figyelembe véve tehát a Hévízi-tóban a hőforrásokéhoz hasonló 

üledékfelszíni bevonat alakult ki, melyben a cianobaktériumok és a Chloroflexi törzsbe 

sorolható baktériumok jelentős arányban fordulnak elő. A vizet és az üledéket elválasztó 

biotekton jelenlétét Gorzó kutatásai (1990) szintén alátámasztják, továbbá ezt erősítik meg a 

korábbi hévízi-tavi üledék baktériumközösségének feltárása céljából végzett vizsgálataink is 

(Krett és Palatinszky, 2009). Ennek során mind a klóntárak elemzésével, mind pedig LH-PCR 

segítségével a cianobaktériumok domináns jelenléte volt kimutatható a hévízi-tavi 

üledékmintákban. A fototróf taxonok életben maradását és szaporodását az áttetsző, oligotróf 

vízben a mélyebb vízrétegekig és többnyire az üledékfelszínig is lehatoló fotoszintetikusan 

aktív sugárzás teszi lehetővé. 

A cianobantériumok közé sorolható leggyakoribb üledékből azonosított OTU csupán 

91%-os szekvencia egyezést mutatott a legközelebbi rokon hőforrás bevonatából izolált 

Synechococcus fajjal (Lau és mtsai, 2009). A Chloroflexi törzs legnagyobb szekvenciaszámmal 

jellemezhető OTU-inak meghatározása során szintén alacsony hasonlósági értékeket kaptunk 

mind az ARB Silva, mind pedig az EzTaxon-e és az NCBI adatbázisában szereplő 

szekvenciákkal. A törzs képviselői közül az Anaerolineacea család két, eddig le nem írt 

képviselője dominált az üledékmintában. Az egyik esetében a legnagyobb (91%-os) szekvencia 

homológiát arany és arzén bánya szikláin kialakult biofilmből származó környezeti 

klónszekevenciával kaptuk (Tomczyk-Zak és mtsai, 2013), míg a másik csupán 87%- os 
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hasonlóságot mutatott a legközelebbi rokon, antarktiszi Vida tavat borító jégből kimutatott 

baktériummal (Mosier és mtsai, 2006). 

VII.1.3. A forrásbarlang és környékének mikrobiális jellemzése 

A forrásbarlangból gyűjtött hideg és meleg forrásvíz, valamint biofilm minták 

baktériumközösségeinek szerkezete a magasabb rendszertani csoportok szintjén is jelentősen 

különbözött mind egymástól mind pedig a tóvíz és üledékminták közösségeitől (20. ábra). A 

hideg és meleg forrásvizek és a 20 m-es mélységből származó fehér színű biofilm domináns 

közösségalkotóiként a Beta-, Gamma- és Epsilonproteobacteria osztály képviselőit 

azonosítottuk (19. és 22. ábra). Hasonló eredményekről számoltak be Porter és munkatársai 

(2009) redukált kénvegyületekben gazdag barlangi vizek biofilm mintáinak, valamint Miseta 

és munkatársai (2012) langyos és meleg kénes karsztvizek baktérium biótájának feltárását 

követően. Porter és munkatársai kutatásuk során összesen 414 közösségalkotó 

klónszekvenciájának bázissorrend elemzését végezték el, amely az Epsilon-, Gamma- és 

Betaproteobacteria osztályok domináns jelenlétét tárta fel a barlangrendszerek 

baktériumközösségeiben. Kimutatták, hogy a vizsgált környezetekben a szerves anyagok 

előállításában nagy jelentősége van a kénvegyületekhez kapcsolódó kemolitoautoróf 

anyagcsere utaknak, továbbá pozitív korrelációt figyeltek meg a szervesanyag előállítás 

intenzitása és az Epsilonproteobacteria osztályba sorolható OTU-k száma között. Felszíni 

szulfidos hőforrásokból származó bevonat vizsgálata során ugyanakkor több esetben a fototróf 

kénoxidáló taxonok dominanciáját írták le. Elshahed és munkatársai (2003) redukált 

kénvegyületekben gazdag oklahomai forrás vizsgálata során nagy arányban mutatta ki a 

Gammaproteobacteria osztályba sorolható bíbor kénbaktériumokat és a Chloroflexi törzs 

képviselőit. Utóbbi törzs tagjait számos más kutatás is hőforrások domináns bevonat 

alkotóiként azonosította (Klatt és mtsai, 2013; Ferris és Ward, 1997; Borsodi és mtsai, 2012), 

amely ezen élőhelyek kén körforgalmában betöltött jelentős funkciójukat támasztja alá. 

 

A forrásvizek baktériumközösségeinek jellemzése 

A hideg forrásvíz piroszekvenálással feltárt baktériumközösségének kétharmadát a 

Gammaproteobacteria osztály Aeromonas nemzetségével legnagyobb bázissorrend homológiát 

adó OTU alkotta. A nemzetség tagjait a tóvíz minták tenyésztéses vizsgálata során is 

azonosítottuk. Hévízi-tavi törzseink és amplikon szekvenciáink az A. ichthiosmia és A. veronii 

fajokkal mutattak azonos – 100%-os - szekvenciaegyezést. Egyes kutatások a két faj 
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megegyező 16S rRNS gén szekvenciáit figyelembe véve és az egyéb megkülönböztető jegyek 

hiányában azok azonosságát valószínűsítik (Collins és mtsai, 1993; Huys és mtsai, 2001). 

Mindkét említett faj típustörzsei édesvízi eredetűek, képviselőiket hazai vizsgálatok során a 

Balaton és a Hévízi-tó üledékéből is kimutatták (Szabó és mtsai, 2011; Krett és mtsai 2013). 

Egyes vizsgálatok eredményei alapján halak és emberek opportunista patogénjei lehetnek 

(Hickman-Brenner és mtsai, 1987; Rahman és mtsai, 2002), ugyanakkor az A. veronii-t vérrel 

táplálkozó piócák emésztőrendszerének szimbionta közösségalkotóiként is azonosították (Graf, 

1999). 

A meleg forrásvíz baktériumközösségének két legdominánsabb csoportját az Epsilon- 

és a Gammaproteobacteria osztály képviselői alkották (20. ábra). A legnagyobb arányban 

előforduló epszilonproteobaktérium OTU az olaszországi Frasassi-barlang redukált 

kénvegyületekben gazdag vizében kialakult biofilm minta Arcobacter nemzetségbe sorolható 

klónszekvenciájával adta a legnagyobb (99%-os) hasonlóságot, ami e baktérium kén 

körforgalomban játszott szerepét valószínűsíti. A gammaproteobaktériumok legtöbb 

szekvenciát magában foglaló csoportjai az Acinetobacter és a Thiovirga nemzetségek tagjaival 

voltak legközelebbi rokonságban. Az Acinetobacter fajok közül amplikon szekvenciáink a 

legnagyobb hasonlóságot az A. johsonii-val mutatták, amelyet opportunista patogénként 

emberekből és halakból is leírtak, de környezeti mintákból, talajból és édesvizekből is izoláltak 

(Doughari és mtsai, 2011; Kozińska és mtsai, 2014). Tenyésztéssel az őszi tóvíz minta 

törzsgyűjteményében szintén azonosítottuk a nemzetség egy képviselőjét, amely az elsőként 

erdei talajból kitenyésztett A. soli fajjal adott 100%-os szekvencia egyezést (Kim és mtsai, 

2008). A meleg forrásvízből azonosított Thiovirga nemzetségbe sorolható szekvenciák a 

mezofil, kemolito-autotróf kénoxidáló T. sulfuroxidans fajjal mutattak 99%-os hasonlóságot. 

A forrásbarlangból származó kevert víz baktériumközössége mind a magasabb, mind 

pedig az alacsonyabb rendszertani kategóriák szintjén számos hasonlóságot mutatott a tóvíz 

minták baktérium biótájához, ami számos taxon forrásbarlangi eredetére utalhat (17. és 

20. ábra). Az amplikontár szekvenciaszámai alapján legdominánsabb közösségalkotók a 

Bacteroidetes törzs, valamint az Alpha- és a Betaproteobacteria osztály képviselői voltak. A 

Bacteroidetes törzs legtöbb szekvenciát magába foglaló OTU-ja a legnagyobb egyezést a tóvíz 

mintákban is jelenlevő feltehetőleg szerves anyagok lebontását végző Chitinophagaceae 

családba sorolható baktériummal mutatta. Az alfaproteobaktériumok legabundánsabb 

képviselői a tóvízből szintén domináns közösségalkotóként kimutatott kemoorgano-heterotróf 

Gemmobacter és Tabrizicola nemzetségek tagjai voltak. A Betaproteobacteria osztály 
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szekvenciaszám tekintetében legdominánsabb OTU-i a hasonlósági értékek alapján 

Hydrogenophilaceae család egy eddig tenyésztésbe nem vont, a tóvízből is nagyarányban 

azonosított fajába, valamint a Polynucleobacter nemzetségbe voltak sorolhatók. Utóbbi 

nemzetség tagjait a tóvíz baktériumközösségében is azonosítottunk a DGGE csíkok 

bázissorrendjének meghatározásával és kis arányban piroszekvenálással. A bázissorrend 

egyezési értékeket figyelembe véve mindkét tenyésztéstől független módszerrel a 

P. acidiphobus valamint a P. cosmopolitanus fajok képviselőit határoztuk meg. Az 

újgenerációs szekvenálási adatok alapján a tóvízminták baktériumközösségeiben a 

P. acidiphobus, míg a kevert forrásvízben P. cosmopolitanus fordult elő jelentősebb számban. 

A nemzetség tagjai tipikus közösségalkotói édesvizű tavak planktonikus 

baktériumközösségeinek, a P. acidiphobus-t egy korzikai sziklás medrű tavacska vizéből 

izolálták és írták le (Hahn és mtsai, 2011), míg a P. cosmopolitanus klimatikus viszonyokkal 

szembeni széleskörű toleranciája és az ebből fakadó kozmopolita elterjedése után kapta a 

tudományos nevét (Hahn és mtsai, 2010). 

 

A biofilmminták baktériumközösségének jellemzése 

A fehér színű biofilm (25. ábra) piroszekvenálással meghatározott 

baktériumközösségének legtöbb amplikont magában foglaló képviselői a Beta- és a 

Gammaproteobacteria osztályok Hydrogenophilaceae családjába és Thiovirga nemzetségébe 

voltak sorolhatók. Az említett taxonok tagjait a tóvíz vizsgálata során is a Hévízi-tó kemolito-

autotróf közösségalkotóiként azonosítottuk.  

 

25. ábra A 20 m-es mélységből származó fehér színű biofilm pásztázó elektronmikroszkópos képei 

(Makk Judit felvételei) 

(Kisebb nagyítás (172 x) alatt a tóban honos édesvízi szivacs tűi és az azt borító a mikrobák által 

létrehozott extracelluláris poliszacharid [EPS] mátrix figyelhető meg [A]. Nagyobb nagyítás (5910 x) 

mellett [B] felismerhetővé válnak az EPS-be ágyazott, különböző morfológiájú baktériumsejtek is [fehér 

nyilak].) 

A B 
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A Thiovirga nemzetség két faját határoztuk meg innen, melyek közül a szekvenciaszám 

tekintetében abundánsabb 99%-os szekvencia egyezést adott a T. sulfuroxidans típustörzsével. 

A zöldes színű biofilm (26. ábra) legnagyobb arányban kimutatott közösségalkotói az 

Alpha-, Beta-, Gamma- és Deltaproteobacteria osztályok képviselői voltak (23. ábra). 

 

 

26. ábra A 1,5 m-es mélységből származó zöldes színű biofilm pásztázó elektronmikroszkópos képei 828 

(A) és 2540 szeres (B) nagyításban (Makk Judit felvételei) 

(A fehér nyilak az EPS mátrixba ágyazott baktériumsejteket jelölik.) 

 

Az amplikontár szekvenciaszámait figyelembe véve a Rheinheimera, a Methylobacterium és a 

Thiovirga nemzetség, a Hydrogenophilaceae család, a Desulfobacterales rend, valamint a 

Dissulfurimicrobium nemzetség egy fajával legközelebbi rokon taxon tagjai alkották a 

domináns OTU-kat. A Rheinheimera nemzetség több tagját a tóvíz vizsgálata során is 

meghatároztuk, azonban a Rheinheimera mesophila fajjal nagy (100%-os) egyezést mutató 

szekvenciák jelenléte főként a zöldes színű biofilm mintára volt jellemző. Az aerob mezofil 

kemoorgano-heterotróf R. mesophila fajt első ízben peszticiddel szennyezett talajból izolálták 

(Kumar és mtsai, 2015), de a nemzetség más képviselői is előfordulnak rekalcitrant 

vegyületekkel, pl. szénhidrogénekkel szennyezett talajokban (Zhang és mtsai, 2012), ami a 

nehezen bontható szerves anyagok hasznosításának képességére utalhat. A Methylobacterium 

nemzetségbe sorolható fajok fakultatív metilotróf anyagcserét folytatnak, és gyakran fordulnak 

elő növényekkel asszociáltan az azok által előállított egy vagy kevés szénatomszámú 

vegyületeket hasznosítva (Van Aken és mtsai, 2004). Amplikon szekvenciáink a legnagyobb 

hasonlóságot egy formaldehidet, mint egyedüli szénforrást tartalmazó fermentorból leírt 

M. rhodesianum fajjal mutatták (Green és mtsai, 1988). A zöldes színű biofilm mintából 

meghatározott Thiovirga nemzetséggel és a Hydrogenophilaceae család egy tenyésztésbe nem 

vont képviselőjével rokonítható OTU-k megegyeztek a fehér színű biofilmből is kimutatott 

A B 
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kénoxidáló közösségalkotókkal. Szintén a tó kénkörforgalmához kapcsolódhatnak a 

Desulfobacterales rend és a Dissulfurimicrobium nemzetség egy-egy képviselőjével 

legnagyobb egyezést adó amplikonok. A Desulfobacterales rendbe sorolható szekvenciáink 

96%-os egyezést adtak a kínai Honghu-tó üledékéből azonosított klónszekvenciával, a 

Dissulfurimicrobium nemzetséggel rokonítható OTU azonban igen kis (90 %-os) hasonlóságot 

adott a legközelebbi rokon elsőként hőforrásból izolált Dissulfurimicrobium hydrothermale 

fajjal (Slobodkin és mtsai, 2016). 

 

VII.2. A Hévízi-tó baktériumközösségeinek funkcionális 

diverzitása 

A Hévízi-tó baktérium biótájának metabolikus sajátságai a földfelszín alatti szulfidos 

források és az oligotróf édesvizű tavak baktériumközösségeinek jellegzetességeit egyaránt 

tükrözik. A tó egyik meghatározó tulajdonságát ugyanis a mélyből feltörő forrásvíz nagy 

redukált kénvegyület tartalma adja, mely az itt előforduló baktériumközösségek összetételét is 

nagymértékben befolyásolja. A szervetlen kénformákat elektron donorként vagy akceptorként 

használó szervezetek ugyanakkor az oxigénben gazdag tóvízben főként a felületi biofilmekben 

és az üledékben fordulnak elő, planktonikus jelenlétük az erőteljes vízáramlás hatására a 

forrásokból történő bemosódás eredményeként valószínűsíthető. A tó vizéből, üledékéből és 

biofilmjeiből azonosított, kénoxidációs folyamatokban résztvevő domináns baktérium 

csoportokat főként az Alpha- (Rhodobacter), Beta- (Thiobacillus, Hydrogenophilaceae, 

Limnobacter), Gamma- (Thiovirga), Epsilonproteobacteria (Arcobacter) osztályok és a 

Chloroflexi (Roseiflexus) törzs képviselői alkották. Az említett prokarióták jelentős részének 

(pl. Thiovirga, Thiobacillus, Arcobacter) domináns előfordulását mutattuk ki a meleg 

forrásvízben, valamint a 20 m-es vízmélységben kialakult, kevéssé differenciált fehér színű 

biofilmben, ami azok szulfidos karsztvízi eredetére utal. A tó kénoxidáló baktériumközösségére 

tehát a kénes barlangi vizek baktérium biótájához hasonló kemolitotróf anyagcserét folytató 

szervezetek túlsúlya jellemző, fototróf kénhasznosító baktériumokat csak elenyésző számban 

mutattunk ki. Kivételt képez ez alól a Rhodobacter nemzetség 2011 tavaszi nagyarányú 

jelenléte, melyek ezt figyelembe véve szezonálisan fontos szerepet játszhatnak a tó 

kénkörforgalmának oxidációs folyamataiban. A vízben kisebb, az üledékben jelentősebb 

szekvenciaszámban azonosított, fototróf baktériumokat is magában foglaló Chloroflexi törzs 

képviselői szintén gyakran domináns előfordulásúak kénvegyületekben gazdag vizekben és 

számos fajuk képes a redukált kénformák oxidálásra (Elshahed és mtsai, 2003). Az oxidált 
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kénvegyületek redukciójában résztvevő, valamint kén diszproporcináló szervezetekkel 

(Desulfobacterales, Dissulfurimicrobium) rokon baktériumokat azok anaerob anyagcseréjét 

figyelembe véve nagyobb arányban csak az igen komplex szerkezetű, aerob és anaerob 

mikrokörnyezeteket is magában foglaló zöldes színű biofilm vizsgálata során azonosítottunk. 

A szulfátredukáló prokarióták jelenléte ezért feltételezhetően – a korábbi kutatások 

eredményeivel összhangban (Reskóné, 2004; Krett, 2009) - a tó mélyebb, oxigéntől elzárt 

üledék rétegeiben és a biofilmek anaerob részeiben jellemző. 

A tó autotróf baktériumközösségeinek összetételére is jelentős hatással van a víz nagy 

kéntartalma. A legabundánsabb széndioxid fixációra képes taxonok között számos 

szulfidoxidáló fajt (pl. Thiobacillus, Thiovirga, Rhodobacter) azonosítottunk, melyek a 

cianobaktériumokban és eukarióta algákban relatíve szegény oligotróf vízben jelentős szerepet 

játszhatnak a szerves szén előállításában. Az oxigéntermelő fototróf Cyanobacteria törzs tagjai 

nagyobb arányban a nyári hónapokra jellemző planktonikus baktériumközösségekben, de 

főként az üledék felszíni rétegeiben fordultak elő. A cianobaktériumok tengeri és édesvízi 

környezetben jelentős szerepet tölthetnek be a szerves anyagok előállításában (Stockner, 1988), 

továbbá egyes fajok képesek a nitrogén fixálásával (Stancheva és mtsai, 2013) azt más 

élőlények számára elérhető formába alakítani. Bár a Hévízi-tó vizében a kemolito-autotróf 

szervezetekhez viszonyítva kis arányban voltak jelen, a törzs képviselői hozzájárulhatnak a tó 

primer produkciójához, a víz oldott oxigénkoncentrációjának emeléséhez, illetve szerves 

nitrogén vegyületeinek előállításához.  

A Hévízi-tó különböző szerves anyagainak lebontását főként a más tavakra is jellemző 

tipikus édesvízi kemoorgano-heterotróf baktériumok végezhetik. Az ezek alkotta igen 

változatos közösség domináns képviselői az Alpha- (Rhodobacter, Gemmobacter, Tabrizicola, 

Methylobacterium), Beta- (Polynucleobacter, MWH-UniP1 aquatic group, Chitinimonas), 

Gamma- (Aeromonas, Rheinheimera, Acinetobacter), Epsilonproteobacteria (Arcobacter) 

osztály és az Actinobacteria (Candidatus Aquiluna, Micrococcus, Microbacterium, 

Cellulosimicrobium), Bacteroidetes (Chryseobacterium, Chitinophagaceae, Flavobacterium, 

Cloacibacterium, NS11-12 marine group), valamint a Chloroflexi (Anaerolineaceae) törzsek 

tagjaival mutatták a legnagyobb szekvencia egyezést. Az egyes heterotróf baktérium csoportok 

ugyanakkor a különböző eredetű szénforrások hasznosításának képességében jelentős eltérést 

mutathatnak. Egyes tóból izolált baktériumok pl. a Microbacterium, a Methylobacterium és a 

Chryseobacterium nemzetségek képviselői gyakran fordulnak elő növényekhez asszociáltan 

(Behrendt és mtsai, 2001; Van Aken és mtsai, 2004; Park és mtsai, 2006), így ezen szervezetek 
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számára pl. a Hévízi-tó jelentős tündérrózsa állománya megfelelő élőhelyet biztosíthat. Míg a 

Methylobacterium fajok főként az egy vagy kevés szénatomszámú vegyületeket hasznosítják, 

addig a másik két említett taxon tagjai feltehetőleg összetettebb növényi anyagokat 

metabolizálhatnak.  

Más baktériumokat, például az Aeromonas, az Acinetobacter, a Flavobacterium 

nemzetségek hévízi-tavi fajait korábban halak patogénjeiként azonosították (Rahman és mtsai, 

2002; Kozińska és mtsai, 2014; Bertolini és Rohovec, 1992; Zamora és mtsai, 2012), így 

egyebek mellett a tó halállománya is hozzájárulhat jelenlétükhöz. Előfordultak az emlősök bőr 

mikrobiótájára is jellemző Micrococcus luteus faj képviselői (Kloos és mtsai, 1975), amelyek 

fürdőzéssel bevitt allochton eredete sem zárható ki. Ugyanakkor rajtuk kívül antropogén 

szennyeződésre utaló baktériumokat sem tenyésztéssel, sem pedig tenyésztéstől független 

molekuláris módszerekkel nem azonosítottunk, ami a tó korábbi higiénés vizsgálataival 

összhangban annak kiváló ökológiai állapotára utal.  

A tómedret bélelő tőzeges üledék nehezen hasznosítható növényi anyagai ugyancsak 

gazdag tápanyagforrást szolgáltatnak az azok metabolizálására képes baktériumok számára. 

Számos ilyen, rekalcitrant szerves anyagok hasznosítására képes baktériumot azonosítottunk a 

Hévízi-tóból, melyek közül a Rhodobacter (Alphaproteobacteria), Chitinimonas, 

Polynucleobacter (Betaproteobacteria), Rheinheimera (Gammaproteobacteria), 

Cellulosimicrobium (Actinobacteria) nemzetségek és a Chitinophagaceae (Bacteroidets) család 

tagjainak ezen képességét előzetes szakirodalmi adatok is alátámasztják (González és mtsai, 

1996; Chung és mtsai, 2012; Buck és mtsai, 2009; Zhang és mtsai, 2012, Schumann és mtsai, 

2001; Jones és mtsai, 2009). Egyes kutatások a Chloroflexi törzs Anaerolineae osztály 

képviselőinek cellulolitikus aktivitását is kimutatták, így az ide sorolható hévízi-tavi 

képviselőik szintén szerepet játszhatnak a növényi eredetű szerves anyagok átalakításában (Xia 

és mtsai, 2016). 

 

VII.3. A Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségeinek 

térbeli változékonysága 

A tó vizében előforduló baktériumközösségek vertikális és horizontális különbségeinek 

feltárására denaturáló gradiens gélelektroforézis vizsgálatokat végeztünk. A forráskráter fölötti 

vízoszlop egyes mélységeiből származó minták baktériumközösség szerkezetét reprezentáló 

sávmintázatok alapján szerkesztett UPGMA dendrogram nem mutatott jelentős térbeli 
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eltéréseket (11. ábra). Ez főként a források nagy vízhozamával magyarázható, ami meggátolja 

a vertikálisan eltérő fizikai és kémiai paraméterekkel rendelkező vízterek stabil kialakulását, ez 

pedig előfeltétele a funkcionálisan és taxonómiai szempontból különböző 

baktériumközösségek létrejöttének (Shade és mtsai, 2008). A különböző abiotikus jellemzők 

közül főként a tó termális rétegződése és annak stabilitása lehet döntő hatással a benne 

végbemenő anyagforgalmi folyamatokra azáltal, hogy befolyásolja a tóvíz keveredési 

viszonyait (Shade és mtsai, 2007). De Wever és munkatársai (2005) a meromiktikus 

Tanganyika-tó baktériumközösségeinek vizsgálata során szoros összefüggést mutattak ki a víz 

vertikális hőmérsékleti gradiense és kémhatása, oldott oxigén koncentrációja, valamint 

szervetlen tápanyag tartalma között. Az általuk DGGE-vel feltárt közösségszerkezeti 

mintázatok alapján az anaerob viszonyokkal jellemezhető, alacsonyabb hőmérsékletű és 

kémhatású hipolimnion jellemző közösségalkotói a Deltaproteobacteria, a Nitrospirae, a 

Chloroflexi, és a Firmicutes törzs képviselői voltak, míg az aerob, magasabb hőmérsékletű és 

kémhatású epilimnion domináns baktérium csoportjait az Actinobacteria és a Cyanobacteria 

törzs, valamint a Gammaproteobacteria osztály tagjai alkották. A Hévízi-tó sajátos áramlási 

viszonyai ugyanakkor nem teszik lehetővé hőmérsékleti rétegződés kialakulását. A 

forráskráterből feltörő, melegebb, emiatt kisebb sűrűségű víz ugyanis a felszínre emelkedve 

lehűl, majd újra alábukik a víztest hengeres mozgását eredményezve, mindeközben pedig a 

teljes víztömeg a forráskráter körül forog (Moll, 1941). E két áramlási rendszernek köszönhető, 

hogy a tóvíz fizikai és kémiai szempontból és ebből eredően planktonikus baktérium biótáját 

tekintve is nagyjából homogén. A forráskráter feletti vízoszlop kisebb vertikális eltérései tehát 

inkább tekinthetők az erősen áramló víz keveredéséből fakadó pillanatnyi különbségeknek, 

mint az állandó, a környezeti paraméterek által meghatározott stabil állapotnak.  

A tóvíz baktériumközösségeinek horizontális heterogenitását vizsgálva azonban 

korábbi tenyésztésen alapuló vizsgálatok kisebb csíraszám értékeket tártak fel a forráskráter 

feletti vízoszlopból, mint a part menti vízmintákból, amit a két terület víz kicserélődésének 

eltérő ütemével magyaráztak (Reskóné, 2002). Jelen kutatásunk során ugyanakkor DAPI 

festéssel nem mutattunk ki jelentős sejtszám érték eltérést a part és a kráter közeli minták között 

(4. táblázat), ami adódhatott a tenyésztésen alapuló és attól független módszerek 

baktériumközösség torzító hatásának különbségéből is. Tenyésztéssel ugyanis csak a 

laboratóriumi körülmények között növekedést mutató baktériumok száma becsülhető. Az 

általunk alkalmazott tenyésztéstől független fluoreszcens mikroszkópos technika hátránya, 

hogy az elpusztult, de még ép sejtek ugyanúgy megfestődnek mint az élők, ezáltal elkülönítésük 
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nem lehetséges. Így az egyik módszer alul, a másik pedig túlbecsülheti a mintára jellemző 

baktériumszámot. Hasonló eredményekről számoltak be Máthé és munkatársai (2014) a 

romániai hiperszalin, helioterm Medve-tó különböző vízmélységeiből származó minták 

tenyésztésen alapuló csíraszám becslését és DAPI sejtszám meghatározását követően. A 

Hévízi-tó esetében a csíraszám becsléssel meghatározott horizontális eltérés a nehezebben 

fenntartható, feltehetőleg forrásbarlangi eredetű kemolito-autotróf baktériumok nagyobb 

arányú jelenlétére is utalhat a forráskráter környezetében.  

Közösségszerkezeti viszonyok tekintetében a DGGE-vel kapott sávmintázatok alapján 

egyes esetekben megfigyelhető volt a part menti vagy a kráter környéki minták klaszterekbe 

való csoportosulása, azonban a térbeli eltérések mindig kisebbnek bizonyultak a szezonális 

különbségeknél (12. ábra). Bár édesvizű tavak planktonikus baktériumközösségének 

horizontális különbségeit eddig igen kevesen vizsgálták, ezen kutatások egyike alapján a tavon 

belüli víz kicserélődés korlátozódása (pl. a partvonal sajátságai miatt) és ebből fakadóan a 

vízterek közti biotikus és abiotikus körülmények differenciálódása vezethet az eltérő 

közösségszerkezeti viszonyok kialakulásához (Yannarell és Triplett, 2004). Tengeri 

környezetben egyes szerzők a térbeli heterogenitás egyik kulcstényezőjeként a feláramlásokat 

azonosították, melyek tápanyagokat hoznak fel a mélyből lokálisan megváltoztatva a 

planktonikus mikrobióta mennyiségét és összetételét (Kerkhof és mtsai, 1999; Pinhassi és 

mtsai, 2003). A Hévízi-tó tagolatlan partvonala, valamint a tóvíz rövid (3,5 napos) tartózkodási 

ideje azonban csupán kismértékű különbségek létrejöttét teszi lehetővé a forráskráter környéki 

és a part menti régiók tápanyag ellátottsága, valamint fizikai és kémiai paraméterei között, ami 

a szezonális különbségekhez viszonyítva kevésbé jelentős közösségszerkezeti eltéréseket 

eredményez a tóvíz domináns közösségalkotóinak szintjén. A kismértékű térbeli heterogenitás 

meglétének hátterében a part menti régió és a forráskráter környéke közti vízmélység, valamint 

vegetációbeli különbségek is állhatnak, mely a parthoz közeli sekélyebb részeken kevésbé 

intenzív vízáramlást, az üledékből származó és a vízi növényzet biztosította szerves anyagok 

nagyobb koncentrációját, továbbá a növényzet árnyékoló hatásának következtében lokálisan 

kisebb fényintenzitást hozhatnak létre. 
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VII.4. A Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségének 

időbeli változékonysága és a partfal rekonstrukció hatása 

Annak ellenére, hogy a legtöbb mérsékelt övi tóhoz viszonyítva a Hévízi-tó vizének 

magas hőmérséklete és számos egyéb fizikai és kémiai tulajdonsága relatíve konstansnak 

tekinthető, mind DGGE-vel, mind pedig a piroszekvenálással kimutatható volt a 

baktériumközösségek szerkezetében időbeli változás. Bár a két módszerrel meghatározott 

szezonális és évek közötti dinamika számos ponton eltért egymástól (a későbbiekben 

részletezett okok miatt), mindkettő esetében a leginkább elkülönülő csoportot a 2011 tavaszi 

minták jelentették (12., 13. és 18. ábra), amit azonban egy a tavat érintő külső, antropogén hatás 

eredményezett. Ekkor zajlottak ugyanis a Hévízi-tó körüli természetes vizes élőhelyek 

vízellátásának megőrzését, valamint az őshonos partmenti növényzet visszaállítását célzó 

partfal rekonstrukciós munkálatok, melyek a tó üledékének felkeveredéséhez és a víz jelentősen 

megemelkedett turbiditásához vezettek. A rendelkezésünkre álló abiotikus paramétereket 

figyelembe véve a tóvíz fizikai és kémiai tulajdonságainak többségét ez azonban nem 

változtatta meg számottevően, ugyanakkor a 2011-es év nyári és őszi adataival összehasonlítva 

magasabb kémiai oxigénigény értéket eredményezett (Függelék 8. táblázat). Ennek alapján a 

baktériumközösségek elkülönülése feltehetőleg a fokozott turbiditással volt összefüggésbe 

hozható. A DAPI festéssel meghatározott sejtszám értékek mindazonáltal nem mutattak 

jelentős eltérést a 2010-ben és a 2011-es év további időpontjaiban jellemzőkhöz képest, ami 

arra enged következtetni, hogy a közösségszerkezeti átalakulás nem járt bakteriális biomassza 

növekedéssel. Ebben az időszakban az amplikontárak szekvencia számai alapján a domináns 

közösségalkotók a Hydrogenophilaceae család két fajával és a Tabrizicola, Thiobacillus és 

Rhodobacter nemzetségek tagjaival adták a legnagyobb hasonlóságot, melyek közül az 

utóbbiba sorolható szekvenciák 98%-át 2011 tavaszán határoztuk meg (18. ábra). A 

Rhodobacter blasticus mellett a Cloacibacterium rupense fajt szintén csupán ebben az 

időpontban azonosítottuk tenyésztéssel és az ide sorolható amplikon szekvenciák 96%-a is 

ekkor volt jellemző. Az említett taxonok egy részét (a Hydrogenophilaceae családba sorolható 

két domináns OTU-val legnagyobb egyezést mutató szekvenciát, a Thiobacillus nemzetség egy 

képviselőjét, továbbá a Cloacibacterium rupense fajt) korábban édesvízi üledékből, illetve 

biofilmből is azonosították, így nagyarányú planktonikus jelenlétük feltehetőleg az iszap 

felkeveredésének lehetett a következménye. Ugyancsak a lebegő partikulált szerves anyagok 

megemelkedett mennyisége járulhatott hozzá a Rhodobacter nemzetség egy fajának szezonális 

dominanciájához is. Korábbi kutatások ugyanis a nemzetség tagjait jelentős számban mutatták 
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ki szerves anyag részecskékhez kapcsolódott formában. Dang és Lovell (2002) vizsgálatai 

szerint a partikulum asszociált baktériumközösségeknek akár 25%-át is alkothatják. A 

nemzetség képviselői ezen kívül fontos szerepet játszhatnak a nehezen hasznosítható növényi 

eredetű szerves anyagok dekompozíciója során, ami további magyarázatul szolgálhat e 

baktériumok száma és a turbiditás emelkedése közötti pozitív kapcsolatra. A Hévízi-tó medrét 

ugyanis jelentős részben tőzeges komponensek, főként humin, lignin, huminsavak és 

hemicellulóz alkotják, így a felkeveredett üledék is zömében növényi eredetű szerves anyagok 

partikulált frakcióját foglalhatta magában. Ezek a részecskék tehát nem csak a kitapadáshoz 

szükséges szilárd felületet biztosíthatták, de szubsztrátként is szolgálhattak az ebben az 

időszakban azonosított Rhodobacter faj számára. Tenyésztéses vizsgálataink során a könnyen 

hasznosítható szerves anyagokban szegényebb táptalajról izolált törzsek nagyobb diverzitása, 

továbbá rekalcitrant szerves anyagok lebontását végző törzsek (Cellulosimicrobium, 

Chitinimonas) jelenléte is megfigyelhető volt (5. táblázat), ami szintén arra utal, hogy bár a 

2011-es év maximális KOI értéke ekkorra volt jellemző, ezt főként nehezen hasznosítható 

növényi eredetű szerves anyagok okozhatták. Az ebben az időszakban meghatározott, 2010-es 

és 2011-es év planktonikus baktériumközösségeinek viszonylatában minimális diverzitás 

értékek (16. ábra) feltehetően ugyancsak a felújítási munkálatok okozta perturbációs hatás 

következményei, amely a megváltozott körülmények okozta szelekciós tényezők 

eredményeként jöhetett létre (Atlas és mtsai, 1991). 

A partfal rekonstrukció hatásától eltekintve a DGGE-vel feltárt és a piroszekvenálással 

meghatározott baktériumközösségek szezonális csoportosulása eltérő közösségszerkezeti 

viszonyokat tükrözött, aminek hátterében főként módszertani eltérések állhattak (részletesen 

lásd VII.5.1. fejezet). 

A mintázatképzéssel nyert, mindkét év során csaknem azonos hasonlósági értéken 

elkülönülő nyári és őszi teljes baktériumközösségszerkezeti mintázatokkal szemben a 

piroszekvenálással meghatározott OTU-k alapján a 2011-es év szezonális eltérései jelentősen 

nagyobbnak adódtak, mint a 2010-ben meghatározottak (12. és 18. ábra). Ez azonban csak 

részben volt a rekonstrukciós munkálatokkal magyarázható. Bár a 2011 tavaszi minta külön 

csoportosulása feltehetőleg az előzőekben leírt okokból létrejött turbiditás emelkedés 

eredménye, azonban ennek hatása a tóvíz gyors kicserélődése következtében a nyári minta 

baktérium közösségszerkezete alapján már nem volt megfigyelhető, ugyanis a két év nyári 

mintái igen hasonlónak bizonyultak. Ezzel szemben a 2011 őszi minta közösségszerkezete 

jelentősen különbözött mind a 2010 őszi, mind pedig a nyári mintákétól. Az elválásban szerepet 
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játszó domináns közösségalkotók a Burkholderiales rendbe sorolható „MWH-UniP1 aquatic 

group”, az Arcobacter valamint a Gemmobacter nemzetség képviselőivel mutatták a 

legnagyobb hasonlóságot. A két elsőként említett taxon szekvenciáit korábban planktonikus 

baktériumközösségek vizsgálata során azonosították, a Gemmobacter lanyuensis faj 

típustörzsét pedig forrás vizéből izolálták elsőként, ami ezen baktériumok lebegő életmódjára 

utal. Anyagcseretípus szempontjából a tenyésztésbe vont képviselővel nem rendelkező „MWH-

UniP1 aqatic group”-ba sorolható és az Arcobacter faj korábbi és jelenlegi kimutatási helyének 

fizikai és kémiai körülményeit figyelembe véve valószínűleg kemoorgano-heterotróf 

szervezetek lehetnek. Ugyanígy szerves vegyületek hasznosításával állít elő energiát a 

Gemmobacter lanyuensis is. Az év során mért legkisebb oldott oxigén és legnagyobb 

ammóniumion koncentráció szintén a fokozott szerves anyag lebontási folyamatokra utalhat 

(Függelék 8. táblázat). A két év nyári időszakának hasonlósága mögött főként Cyanobacteria, 

Actinobacteria és Bacteroidetes törzsekbe sorolható OTU-k álltak. Mindhárom filogenetikai 

törzs képviselői a szezonális elkülönülésen kívül nagyobb relatív abundancia értékeket 

mutattak a 2010-es év során, mint 2011-ben, ami a tóvíz jelentősebb KOI értékeivel is párosult 

(Függelék 8. táblázat). A nagyobb kémiai oxigénigényt ekkor feltehetőleg a rekonstrukció 

időszakától eltérően nem partikulált, hanem vízben oldott szerves anyagok alkothatták, melyek 

a heterotróf Actinobacteria és Bacteroidetes törzsbe sorolható baktériumok számára 

szolgálhattak szén- és energiaforrásként. Szezonálisan az Actinobacteria és a Bacteroidetes 

törzsek tagjainak tavaszinál jelentősen nagyobb arányú nyári jelenlétéhez a fotoautotróf 

szervezetek fokozottabb szerves anyag produkciója is hozzájárulhatott. Egyes kutatások során 

ugyanis szignifikáns pozitív kapcsolatot találtak édesvízi planktonikus aktinobaktérium 

csoportok (pl. acI klád) abundanciája és a vízben oldott szerves anyagok mennyisége között. 

Warnecke és munkatársai (2005) valószínűsítették továbbá, hogy ezen aktinobaktériumok 

főként a vizsgált oligotróf környezetben előforduló primer producensek által előállított szerves 

vegyületeket hasznosíthatják. Mindez összhangban áll a hévízi-tavi vizsgálatok eredményeivel 

abban a tekintetben, hogy a Cyanobacteria és az Actinobacteria törzsek képviselőinek 

maximális abundancia értékei mindkét évben azonos évszakban voltak jellemzők (17. ábra). 

Korábbi, az 1980-as években végzett hévízi-tavi vizsgálatok is kimutatták, hogy a 

fotoszintetizáló cianobaktériumok domináns tóvízi előfordulása a nyári időszakhoz köthető. 

Jelen vizsgálataink során ugyancsak ilyen szezonális dinamikát figyeltünk meg a Chloroflexi 

törzsbe sorolható szintén fotoszintetikus életmódot folytató Roseiflexus nemzetség egy tagja 

esetében. A két fototróf taxon abundancia mintázatának hátterében az egyéb tekintetben éves 

szinten is kevéssé változó abiotikus paraméterek tükrében valószínűleg a napsugárzás 



EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

101 

 
 

intenzitásához, a fotoszintetikusan hasznosítható megvilágítás hosszához, illetve a 

vízhőmérséklethez kapcsolódó tényezők állhattak. A júliusban erőteljesebb UV sugárzásnak 

szerepe lehetett az Actinobacteria törzsbe sorolható Candidatus Aquiluna nemzetség tagjaival 

rokonítható szekvenciák nyári maximumának kialakulásában is. Hegyi tavak vízfelszínhez 

közeli planktonikus baktériumközösségeit vizsgálva Warnecke és munkatársai az 

aktinobaktériumok nagyarányú jelenlétét határozták meg, melynek egyik lehetséges okaként az 

oligotróf édesvizekben előforduló kládok UV sugárzással szembeni jelentős toleranciáját 

valószínűsítették. Ennek kialakulását számos planktonikus aktinobaktérium klaszter esetében a 

káros sugárzást elnyelő pigmentek termelése, a Gram-pozitív sejtfal szerkezet, valamint sajátos 

DNS hibajavító mechanizmusok megléte segíti elő (Ghai és mtsai, 2012). Mindez nemcsak 

hegyi tavakban jelenthet számukra szelekciós előnyt, hanem az oligotróf, átlátszó vízű, így nyár 

folyamán UV sugárzásnak szintén nagymértékben kitett Hévízi-tóban is jelentősen 

hozzájárulhat a taxon abundanciájának növekedéséhez. A Bacteroidetes törzs képviselői közül 

a tenyésztésbe nem vont NS11-12 marine group egy szubarktikus tó epilimnionjából 

meghatározott, feltehetőleg kemoorgano-heterotróf képviselőjével legközelebbi rokon OTU 

szekvenciák szintén mindkét évben nyáron fordultak elő legnagyobb arányban a Hévízi-tóban. 

Ez ugyancsak összefüggésben állhat a fotoautotróf szervezetek ekkor nagyobb produkciójával. 

Egyes édesvizű tavak autochton és allochton szerves anyagainak bakteriális hasznosítását 

vizsgáló kutatások ugyanis arra mutatnak rá, hogy a szezonális mennyiségi ingadozással 

jellemezhető, fotoautotróf pro- és eukarióták által termelt oldott szerves vegyületek a 

baktériumközösségek számára könnyebben metabolizálhatók, mint az allochton eredetűek, ami 

magyarázatot adhat a Bacteroidetes és az Actinobacteria törzsbe sorolható két heterotróf taxon 

nyári maximális abundanciájára (Biddanda és mtsai, 2001; Jones és mtsai, 2009). A 2010 őszi 

vízminta bakterioplankton közösségének összetétele jelentős hasonlóságot mutatott a nyári 

mintákéval. Azonban az ebben az időszakban legnagyobb arányban azonosított közösségalkotó 

OTU egy észak amerikai mérsékelt övi tó epilimnionjából meghatározott Chitinophagaceae 

családba sorolható klón szekvenciával adta a legnagyobb egyezést. A feltehetőleg kemoorgano-

heterotróf anyagcserét folytató baktérium a család számos tagjához hasonlóan képes lehet 

nehezen bontható szerves anyagok hasznosítására is, ami az őszi időszakban kevésbé jelentős 

autochton primer produkciót figyelembe véve szelekciós előnyt jelenthet ezen baktérium 

számára. Az év folyamán legkisebb oldott oxigén érték és legnagyobb ammóniumion 

koncentráció szintén a tó lebontási folyamatainak intenzifikálódására utalhat (Függelék 8. 

táblázat). A vizsgált kétéves időintervallum során 2010 tavaszán határoztuk meg a legnagyobb 

diverzitás értékeket (16. ábra), ami a többi mintával csak kis mértékben átfedő OTU készlettel 
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és igen nagy (25%-os) arányú csak Bacteria domén szintig besorolható szekvenciák jelenlétével 

párosult. Jellemző volt továbbá, hogy csupán a hat legdominánsabb közösségalkotó relatív 

abundancia értéke haladta meg a 2%-ot. A leggyakoribb OTU, ami az ekkor azonosított összes 

szekvencia mindössze 4%-át foglalta magában, a legnagyobb (azonban így is csupán 92%-os) 

hasonlóságot egy Phycisphaereae osztályba sorolható mélytengeri szulfid lerakódásból 

kimutatott klónszekvenciával adta. A Chloroflexi törzs képviselőinek nagyarányú jelenléte 

szintén arra utalhat, hogy a tavaszi időszakban főként a kén alapú litotróf anyagcsere utak 

dominálhatnak a tóvízben. 

 

VII.5. A tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független 

módszerekkel kapott eredmények összevetése 

VII.5.1. A közösségszerkezeti mintázatok és az amplikontárak 

szekvenciái alapján meghatározott eltérő szezonális csoportosulás 

magyarázata 

A kétféle tenyésztéstől független technikával kapott eltérő eredmény hátterében főként 

a polimeráz láncreakcióhoz köthető, a módszerek eltérő felbontásából fakadó, valamint a 

statisztikai kiértékelésbeli különbségek állhattak. A DGGE vizsgálat során a mintázatképzéshez 

megfelelő nukleinsav koncentráció elérése érdekében két PCR lépésben szaporítottuk fel a 

vizsgált 16S rRNS gén szakaszt. Ennek következtében a második reakció végére a multitemplát 

PCR reakciók esetében mindig fennálló differenciális amplifikáció közösségszerkezet torzító 

hatása (Wintzingerode és mtsai, 1997) erőteljesebben érvényesülhetett. Egyes vizsgálatok arra 

mutattak rá, hogy a multitemplát polimeráz láncreakció során nyert domináns amplikon 

szekvenciák nem szükségszerűen reprezentálják az adott közösség legabundánsabb 

közösségalkotóit (Nikolausz és mtsai, 2005), ami két egymást követő PCR során 

hatványozottan érvényesülhet. Yu és munkatársainak (2015) újgenerációs szekvenáláson 

alapuló kutatása szerint különösen diverz közösségek esetében számottevő a nested PCR által 

okozott közösségszerkezet és diverzitás érték eltolódás. DGGE során az amplifikált DNS 

szakaszok elválasztására szolgáló poliakrilamid gélelektroforézis is okozhat további 

eltéréseket. Egyrészt a különböző bázissorrenddel rendelkező szekvenciák elektroforetikus 

mobilitása azonos lehet, miáltal különböző taxonok egy csíkként jelenhetnek meg a kapott 

sávmintázatban, másrészt pedig a degenerált nukleotidot tartalmazó primerek egy taxon 

esetében több csíkot is eredményezhetnek (Kowalchuk és mtsai, 1997). További különbségeket 
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okozhat, hogy míg az amplikontárak statisztikai kiértékelése 902 OTU relatív abundancia 

értékeit vette figyelembe, addig a DGGE mintázatok alapján szerkesztett UPGMA dendrogram 

csupán 40 csík pozíciója, illetve jelenléte vagy hiánya alapján készült. A DGGE sávmintázat 

kiértékelése során tehát valamennyi csík, amely elérte az előzőleg megadott intenzitás érték 

küszöböt ugyanolyan súllyal került beszámításra a közösségszerkezeti dendrogram 

elkészítésekor. Ezt figyelembe véve a piroszekvenálással kapott eredmények a kisebb 

közösségszerkezeti torzulás és a jelentősen több közösségalkotónak köszönhető nagyobb 

reprezentativitás miatt jobban tükrözhetik a baktériumközösségek szezonális különbségeit, így 

annak taglalását ez utóbbi módszer alapján végeztük el. 

 

VII.5.2. A tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független bázissorrend 

meghatározáson alapuló módszerek összehasonlítása 

A tóvíz planktonikus baktériumközösségének feltárására két időpontban mind 

tenyésztéses, mind pedig piroszekvenáláson és molekuláris klónozáson alapuló módszereket 

alkalmaztunk azok hatékonyságának összevetése céljából. Korábbi, hasonló módszertani 

összehasonlítást alkalmazó kutatások (Chandler és mtsai 1997; Suzuki és mtsai, 1997; Tytgat 

és mtsai, 2014) eredményeivel egyezően jelentős különbségeket tapasztaltunk a tenyésztéses 

vizsgálatokkal és az attól független molekuláris módszerekkel kapott baktériumközösségek 

összetételében. A filogenetikai törzsek relatív abundanciája alapján szerkesztett UPGMA 

dendrogram szerint a tenyésztéstől független módszerekkel feltárt baktériumközösségek 

mindkét időszakban együtt csoportosultak, míg a tenyésztésen alapuló vizsgálatokkal nyertek 

külön klaszterbe rendeződtek (27. ábra). 

 Ez a magasabb rendszertani csoportok (törzsek, osztályok) szintjén is nagymértékű 

eltérésekre utal. A tenyésztésbe vont baktériumtörzsek meghatározása során jelentősen 

nagyobb arányban azonosítottuk az Actinobacteria, a Firmicutes és a Bacteroidetes törzsek, 

valamint a Gammaproteobacteria osztály képviselőit, mint tenyésztéstől független molekuláris 

klónozás vagy piroszekvenálás révén. 

 



EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

104 

 
 

 

27. ábra A Hévízi-tó tenyésztéssel (HWS), molekuláris klónozással (HWC) és piroszekvenálással (HWN) 

feltárt planktonikus baktériumközösségeinek Bray-Curtis hasonlósági értékeken alapuló UPGMA 

dendrogramja és relatív abundancia viszonyai 2011 tavaszán (1104) és őszén (1110). 

 

Az alacsonyabb rendszertani csoportok (rend, család, nemzetség) szintjén a kétféle módszerrel 

kapott eredmények közötti eltérések még inkább érvényre jutottak (28. ábra). Ezen különbségek 

egy része az alkalmazott táptalajok és tenyésztési paraméterek okozta szelekcióval 

magyarázható. Számos tenyésztéssel meghatározott nemzetség, így például a Micrococcus 

(Actinobacteria), az Exiguobacterium, a Bacillus (Firmicutes), a Chryseobacterium 

(Bacteroidetes) és a Pseudomonas (Gammaproteobacteria) tagjai ugyanis képesek fennmaradni 

szerves anyagokban igen gazdag környezetben is, így a tóvíznél jelentősen nagyobb 

tápanyagtartalmú táptalajok ezen csoportok felülreprezentálódását okozhatták. Ugyanakkor az 

általunk biztosított törzs izolálási és fenntartási eljárások az obligát anaerob és fototróf taxonok, 

valamint a speciális tápanyagforrást és életkörülményeket igénylő kemolitotróf szervezetek 

kimutatását nem tették lehetővé. Ezek közül főként az utóbbi két anyagcseretípus képviselőit 

tenyésztéstől független módszerekkel nagy arányban azonosítottuk, ami szintén hozzájárult a 

nagymértékben különböző taxonkészlethez. 
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28. ábra A Hévízi-tó vizéből származó baktériumtörzsek (HWS), molekuláris klónok (HWC) és amplikon 

szekvenciák (HWN) megoszlása rend szinten 2011 áprilisában (1104) és októberében (1110) 

 

Ugyancsak kapcsolat lehet a sejtfal szerkezete és a közösségalkotók tenyésztéssel, 

valamint attól független módszerekkel nyert abundancia értékei között. Gram-pozitív 

baktériumokat ugyanis mindkét vizsgált időpontban nagyobb arányban határoztunk meg a 

baktériumtörzsek azonosítása során, mint molekuláris klónozással vagy piroszekvenálással, 

aminek hátterében az egyik módszertípus esetében pozitívan, a másik esetében pedig negatívan 

befolyásoló tényezők játszhattak szerepet. A vastagabb mureinrétegnek köszönhetően 

ellenállóbb sejtfal ugyanis a tenyésztési körülményekkel szembeni nagyobb toleranciát tesz 

lehetővé, ugyanakkor a közösségi DNS izolálása során ezek a baktériumsejtek nehezebben 
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tárhatók fel, ami alulreprezentálódásukat eredményezheti a tenyésztéstől független vizsgálatok 

alkalmával. 

Egyes kutatások a multitemplát PCR esetében fennálló közösségszerkezet torzító 

hatások közül a DNS guanin citozin arányának jelentőségére is felhívják a figyelmet 

(Reysenbach és mtsai, 1992). A nagy G+C tartalommal rendelkező DNS szakaszok 

amplifikációja ugyanis a két szál kevésbé hatékony denaturációja miatt alacsonyabb mértékű 

lehet, ami azok valósnál kisebb közösségszerkezeti arányát eredményezheti. Ez a jelenség a 

Hévízi-tó Actinobacteria törzsbe sorolt baktériumtörzsek, molekuláris klón, valamint amplikon 

szekvenciák jelentős eltéréseiben is közrejátszhatott. A legtöbb aktinobaktérium, így a 

tenyésztéses vizsgálatok során meghatározott Micrococcus és Microbacterium nemzetségek 

képviselői is, nagy G+C tartalmú DNS-el rendelkeznek. Ugyanakkor tenyésztéstől független 

módszerekkel főként tipikus édesvízi planktonikus Candidatus Aquiluna fajokat mutattunk ki, 

melyek DNS-e Ghai és munkatársainak (2012) vizsgálatai alapján a korábbi elképzelésekkel 

ellentétben kis G+C tartalommal jellemezhető. E DNS nukleotid összetételbeli különbség is 

hozzájárulhatott az említett taxonok eltérő reprezentációjához a tenyésztéstől független 

vizsgálatok során. 

A domináns közösségalkotók közül kizárólag a Rhodobacter nemzetség képviselőit 

határoztuk meg mindkét módszertípussal jelentős arányban. E taxon tenyésztéses 

vizsgálatokkal történő kimutatását elősegíthette a környezeti paraméterekkel szembeni 

széleskörű toleranciája, valamint a sokféle energia és szénforrás hasznosítására való képessége 

(Eckersley és Dow, 1980). A Rhodobacter fajok Gram-negatív sejtfalszerkezete ugyanakkor 

közrejátszhatott a közösségi DNS izolálás során az eredményes sejtfeltáródáshoz és ezáltal ezen 

baktériumok azonosításához tenyésztéstől független módszerekkel. 

A molekuláris klónozással és piroszekvenálással feltárt közösségszerkezeti arányok 

mind törzs, mind pedig rend szinten jelentős hasonlóságokat mutattak egymással (27. és 28. 

ábra). A kisebb eltérések hátterében főként a két módszer áteresztőképességéből adódó 

különbségek álltak, melyek következtében az igen kis abundanciával jellemezhető taxonok 

gyakran csak piroszekvenálással voltak kimutathatók. A két molekuláris biológiai technikával 

kapott közösségszerkezet hasonlóságához az azonos (V1-V3) 16S rRNS gén régió vizsgálata is 

hozzájárulhatott. Számos, a tenyésztéstől független módszerek hatékonyságát összehasonlító 

vizsgálat során ugyanis jelentős különbségeket mutattak ki a 16S rRNS gén eltérő régiói alapján 

feltárt baktériumközösségek relatív abundancia értékei között (Klindworth és mtsai, 2012). 

Ennek hátterében a baktériumok 16S rRNS gén szekvenciáján alapuló rendszerezést lehetővé 
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tevő kilenc, különböző pozícióban elhelyezkedő hipervariábilis régió (V1-9) áll, melyek 

bázissorrendjét külön-külön figyelembe véve azonos minta esetén is kissé eltérő arányú taxon 

kompozíció tárható fel. Youssef és munkatársai (2009) talaj baktériumközösségek 

szerkezetének eltérő primer használathoz köthető különbségeit vizsgálva megállapították, hogy 

a kizárólag V1 és V2 régiókat tartalmazó amplikonok túl, míg a V3, V7 és V7+V8 szakaszokat 

magukba foglalók alábecsülik a bakteriális diverzitást a közel teljes 16S rRNS gén figyelembe 

vételével számolthoz képest. Egy másik kutatás során egy mikrobiális bevonat bidirekcionális 

piroszekvenálásának eltérő irányú amplikon készletei alapján feltárt baktériumközösségek 

összetételében tapasztaltak különbségeket (Tytgat és mtsai, 2014). Ennek hátterében ugyancsak 

az ellentétes irányultságú DNS szakaszok eltérő hipervariábilis régió tartalma állhatott, ugyanis 

míg a forward primer a V1 és V2, addig a reverse primer a V3 és V2 régiókat magában foglaló 

szekvenciákat sokszorozta meg.  

Ezen felül a bázissorrend elemzést követő bioinformatikai kiértékelés különbségei is 

eltéréseket eredményezhetnek. A molekuláris klónozással és piroszekvenálással kapott 

szekvenciák taxonómiai meghatározására kezdetben eltérő adatbázisokat használtunk. Az 

amplikonok azonosítását SINA aligner tool segítségével az ARB-SILVA SSU NR reference 

adatbázis alapján [SILVA Release 123 (Quast és mtsai, 2012)], míg a reprezentáns molekuláris 

klónokét az EzTaxon-e adatbázis szerint végeztük. Ez azonban főként az alacsonyabb 

rendszertani kategóriák (pl. nemzetség) szintjén okozott különbségeket, egyes domináns 

közösségalkotók esetében. Ennek kiküszöbölésére később mind az amplikon szekvenciákat, 

mind pedig a klónszekvenciákat egyidőben, azonos körülmények között illesztettük el és 

identifikáltuk az ARB Silva említett adatbázisát figyelembe véve. Az így nyert alacsonyabb 

rendszertani kategóriák szintjén nem besorolható abundáns közösségalkotók szekvenciáit azok 

egyértelműbb meghatározása érdekében az EzTaxon-e adatbázis használatával is elillesztettük. 

Ez két domináns taxon esetében is pontosabb besorolást eredményezett. Az ARB Silva szerint 

a csak a Rhodobacteraceae család szintjéig osztályozható baktérium szekvencia 98% egyezést 

mutatott a Gemmobacter lanyuensis fajjal, míg a csak osztály szinten rendszerezhető 

bétaproteobaktérium a Hydrogenophylaceae család egy tagjával adott 97%-os hasonlóságot. 

Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy az illesztési algoritmusbeli és különböző adatbázisok 

használatából fakadó eltérések alacsonyabb rendszertani kategóriák szintjén számottevő 

mértékben befolyásolhatják a bázissorrend meghatározáson alapuló közösségszerkezeti 

vizsgálatok eredményeit. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

Vizsgálataink elsődleges célja a Hévízi-tó eddig feltáratlan planktonikus 

baktériumközösségeinek megismerése, továbbá térbeli és időbeli változékonyságának nyomon 

követése volt tenyésztésen alapuló és attól független molekuláris biológiai módszerek 

alkalmazásával. A kutatás során ezen túlmenően elvégeztük a forrásvizek, biofilmek és az 

üledék baktériumbiótájának részletes feltérképezését a tóban előforduló baktériumközösségek 

minél szélesebb körének felfedésére. Ehhez 2009, 2010 és 2011 során összesen hét alkalommal 

vettünk tóvíz mintákat, valamint 2015-ben forrásvíz, biofilm és üledék mintákat. 

A tóvízi baktériumközösségek vertikális térbeli heterogenitásának vizsgálatára 2009 

novemberében a forráskráter fölötti vízoszlopból a vízfelszíntől 29 m-es mélységig vettünk 

vízmintákat és az egyes mélységekben előforduló baktériumközösségek molekuláris 

ujjlenyomatát denaturáló gradiens gélelektroforézis segítségével hasonlítottuk össze. A kapott 

sávmintázatok alapján összességében nem lehetett egyértelmű mélység szerinti rétegzettséget 

felfedezni, csupán kisebb térbeli különbségek voltak jellemzők. Ez feltehetően a források nagy 

vízhozamával magyarázható, ami az erőteljes áramlás következtében lehetetlenné teszi az eltérő 

fizikai és kémiai paraméterekkel rendelkező vízterek konstans kialakulását, ezáltal pedig a 

genetikai és funkcionális szempontból különböző baktériumközösségek létrejöttét. A vízoszlop 

kisebb vertikális eltérései az erősen áramló víz keveredéséből fakadó pillanatnyi 

különbségeknek tekinthetők, nem pedig állandó, a környezeti paraméterek által meghatározott 

stabil állapotnak. 

A planktonikus baktériumközösségek térbeli különbségeinek feltárására a Hévízi-tó 14 

különböző pontján 1 m-es vízmélységből vettünk mintákat, és Bacteria valamint Cyanobacteria 

specifikus DGGE, továbbá DAPI festésen alapuló direkt sejtszám meghatározás révén tártuk 

fel a jellemző baktériumközösségszerkezeti mintázatokat és sejtszám értékeket. Egyik 

módszerrel kapott eredmények sem utaltak jelentős térbeli különbségek jelenlétére a tó 

különböző pontjain, a DAPI festéssel meghatározott milliliterre vonatkoztatott sejtszám értékek 

valamennyi mintavételi ponton és időpontban 106 nagyságrendbe estek. Az egyes pontok 

közösségszerkezeti ujjlenyomatai minden esetben a szezonális különbségeknél kisebb térbeli 

eltéréseket fedtek fel. Ennek hátterében a tóvíz rövid (3,5 napos) tartózkodási ideje állhatott, 

ami csak kismértékű különbségek létrejöttét teszi lehetővé a forráskráter környéki és a part 

menti régiók tápanyag ellátottsága, valamint fizikai és kémiai paraméterei között, ami a 

szezonális különbségekhez viszonyítva kevésbé jelentős közösségszerkezeti eltéréseket 
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eredményez a tóvíz domináns közösségalkotóinak szintjén. A kismértékű térbeli eltéréseket a 

part menti régió és a forráskráter környéke közti vízmélység, valamint vegetációbeli különbség 

is magyarázhatja, amely a parthoz közeli sekélyebb részeken kevésbé erőteljes vízáramlást, az 

üledék és a vízi növényzet biztosította szerves anyagok nagyobb koncentrációját, valamint a 

növényzet árnyékoló hatásának következtében lokálisan kisebb fényintenzitást eredményezhet. 

A tó vizében előforduló baktériumközösségek szezonális különbségeinek vizsgálatára, 

továbbá a partfal rekonstrukció okozta antropogén zavarás hatásának nyomonkövetésére 2010 

és 2011 áprilisában, júliusában és októberében 1 m-es vízmélységből történt mintavétel. 

Valamennyi mintavételi időpont esetében DGGE, piroszekvenálás vizsgálatot és direkt 

sejtszám meghatározást végeztünk, ezen túl 2011 tavaszán – a partafal rekonstrukció 

időszakában – és azt követően ősszel molekuláris klónozáson alapuló és tenyésztéses 

vizsgálatokra is sor került. Mind a molekuláris ujjlenyomat vizsgálat, mind pedig az 

újgenerációs szekvenálás eredményei alapján kimutatható volt a baktériumközösségek időbeli 

változása. Azonban mindkét módszer esetében az adatok statisztikai kiértékelését követően a 

leginkább elkülönülő csoportot a 2011 tavaszi minták alkották, ami az antropogén hatás 

eredményeként jöhetett létre. Bár az ekkor zajlott partfal rekonstrukciós munkák nem 

változtatták meg számottevően sem a tóvíz fizikai és kémiai paramétereit, sem pedig a sejtszám 

értékeket, az üledék felkavarodásának következtében jelentős turbiditás növekedéshez 

vezettek. Ennek a planktonikus baktériumközösség szerkezetet befolyásoló hatása tenyésztéssel 

és attól független bázissorrend meghatározáson alapuló módszerekkel egyaránt kimutatható 

volt. Ebben az időszakban az amplikontárak és a klóntárak szekvenciaszámok alapján domináns 

közösségalkotói a Hydrogenophilaceae család képviselőivel és a Tabrizicola, Thiobacillus és 

Rhodobacter nemzetségek tagjaival adták a legnagyobb hasonlóságot. Tenyésztéses 

vizsgálatok során a meghatározott izolátumok 43%-át a Rhodobacter blasticus fajjal 97%-os, 

egy redukált kénvegyületekben gazdag barlangból izolált Rhodobacter nemzetségbe sorolható 

baktériummal pedig 99%-os szekvenciaegyezést mutató törzsek alkották. A Rhodobacter 

nemzetségen kívül a Cloacibacter rupense fajt szintén csak ebben az időpontban mutattuk ki 

tenyésztéses vizsgálatokkal, de a fajjal rokonítható amplikon szekvenciák 96%-a is ekkor volt 

jellemző. Az említett taxonok egy részét (a Hydrogenophilaceae család tagjait, a Thiobacillus 

nemzetség egy képviselőjét, továbbá a Cloacibacterium rupense fajt) korábban édesvízi 

üledékből, illetve biofilmből is azonosították, így planktonikus jelenlétük az üledék 

felkeveredésének eredménye lehetett. A Rhodobacter faj kizárólag a felújítási munkálatok 

időszaka alatt tapasztalt jelentős közösségszerkezeti arányában szintén meghatározó szerepet 
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játszhatott a megemelkedett turbiditás. Korábbi kutatások ugyanis a nemzetség tagjait jelentős 

számban azonosították szerves anyag részecskékhez kapcsolódott formában, továbbá 

kimutatták, hogy fontos szerepet játszhatnak a nehezen hasznosítható növényi eredetű szerves 

anyagok dekompozíciója során. Mivel a Hévízi-tó medrét jelentős részben tőzeges 

komponensek alkotják, így a felkeveredett üledék is zömében növényi eredetű szerves anyagok 

partikulált frakcióját foglalhatta magában. Ez pedig nemcsak a kitapadáshoz szükséges szilárd 

fázist, hanem megfelelő szubsztátot is biztosíthatott az említett Rhodobacter faj számára. 

Szintén a rekonstrukció okozta zavaró hatás eredményeként jöhetett létre ekkor a vizsgált két 

év távlatában meghatározott legkisebb planktonikus baktérium diverzitás. A piroszekvenálás 

vizsgálatok eredményei alapján a felújítási munkálatok okozta zavarástól eltekintve is 

jelentősebb szezonális különbségek voltak jellemzők a 2011-es év folyamán, minta a 2010-es 

időpontok esetében. Az amplikontárak főkomponens analízis eredményeit figyelembe véve 

OTU szinten a második leginkább elkülönülő csoportot a 2011 őszi minták alkották. Erre a 

szezonra jellemző, az elválásban szerepet játszó domináns közösségalkotók a Burkholderiales 

rendbe sorolható MWH-UniP1 aquatic group, az Arcobacter valamint a Gemmobacter 

nemzetség képviselőivel mutatták a legnagyobb szekvencia egyezést. A két nyári időszak, 

valamint 2011 őszének planktonikus baktériumközösségei faj szinten jelentős hasonlóságokat 

mutattak egymással, melynek hátterében főként Cyanobacteria, Actinobacteria (Candidatus 

Aquiluna) és Bacteroidetes (NS11-12 marine group, Chitinophagaceae) törzsekbe sorolható 

OTU-k álltak. A vizsgált kétéves időintervallum során 2010 tavaszán határoztuk meg a 

legnagyobb diverzitás értékeket, ami a többi mintával csak kis mértékben átfedő OTU készlettel 

és igen nagy (25%-os) arányú csak Bacteria domén szintig besorolható szekvenciák jelenlétével 

párosult. A legabundánsabb OTU (amely az azonosított szekvenciák csupán 4%-át alkotta) 

92%-os hasonlóságot mutatott a legközelebbi rokon Phycisphaereae osztályba sorolható 

klónszekvenciával. 

A Hévízi-tó planktonikus baktériumközössége funkcionális szempontból a két év során 

hasonló változásokon ment keresztül. A tavaszi időszakokra főként kénoxidáló szervezetek 

dominanciája volt jellemző, melyek 2010-ben a forráskráterből feláramló vízzel, 2011-ben 

pedig ezentúl a felkeveredett üledékkel is bekerülhettek a tóvízbe. Az ekkor azonosított 

domináns taxonok nagyrésze nem bizonyult tipikus planktonikus szervezetnek, ami 

összefüggésben lehet a biológiai kénoxidációs folyamatok aerob-anaerob határfelülethez 

kötöttségével. Így ezen szervezetek főként az üledékben és biofilmekben találhatók meg. A két 

tavaszi időszak nagyfokú diverzitásbeli különbsége valószínűleg a felújítási munkálatok zavaró 
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hatásának eredménye, ami egyes taxonokat (pl. Rhodobacter sp.) szelektív előnyhöz 

juttathatott, míg mások háttérbe szorulását eredményezte. A nyári tóvíz planktonikus 

baktériumközösségének alakítására hatással lehetett az autochton primer producensek (pl. 

cianobaktériumok) nagyobb arányú jelenléte, amely Actinobacteria (Candidatus Aquiluna) és 

Bacteroidetes (NS11-12 marine group) törzsbe sorolható heterotróf szervezetek jelentős 

közösségbeli arányát eredményezhette. Az ebben az időszakban jellemző domináns 

baktériumcsoportok jórészt tipikus planktonikus szervezetekkel voltak rokoníthatók. Az őszi 

tóvíz baktériumközösségében szintén epilimnetikus előfordulású heterotróf baktériumok 

domináltak, azonban a nyári mintáktól eltérő taxonkészlet arra utalhat, hogy ezen időszakban a 

fotoszintetikus primer produkció intenzitás csökkenésének eredményeként főként a nehezebben 

hasznosítható elhalt szerves anyagok dekompozíciója kerülhetett előtérbe. 

A forrásvizek baktériumközösségeinek feltárására 2015 júniusában a forrásbarlangba 

ömlő hideg és meleg forrásokból, valamint a kevert forrásvízből vettünk mintát. A különböző 

eredetű forrásvizek piroszekvenálással meghatározott baktériumközösség szerkezetei 

magasabb rendszertani kategóriák szintjén is jelentősen eltértek egymástól. Mindhárom 

mintatípus esetében meghatároztuk a Simpson és Shannon indexeket, melyek alapján a 

legnagyobb baktérium diverzitás a kevert, a legkisebb pedig a meleg forrásvízre volt jellemző. 

A meleg forrásvíz domináns baktérium csoportjait az Epsilon- és Gammaproteobacteria 

osztályok Arcobacter, Thiovirga és Acinetobacter nemzetségek tagjai alkották, melyek közül 

az első két nemzetség képviselői a forrásbarlang kénoxidációs folyamatiban játszhatnak 

szerepet. A hideg forrásvíz legnagyobb arányban azonosított közösségalkotója a 

Gammaproteobacteria osztály Aeromonas nemzetségének egy képviselőjével adta a 

legnagyobb szekvencia egyezést. A kevert forrásvíz minta baktériumközössége mutatta a 

legjelentősebb hasonlóságot a tóvíz mintákéhoz, ami a tóvízből azonosított egyes baktériumok 

forrásbarlangi eredetére utalhat. Az innen legnagyobb arányban azonosított taxonok a 

Bacteroidetes (Chitinophagaceae) törzs és az Alpha- (Gemmobacter, Tabrizicola) és 

Betaproteobacteria (Polynucleobacter) osztály képviselői közül kerültek ki. 

A forrásvizek baktérium biótájának feltárásán túl a 20 m-es mélységből származó fehér, 

valamint a fénynek kitett környezetből gyűjtött zöldes színű biofilm minták baktérium 

diverzitását is vizsgáltuk. Az amplikontárak szekvenciáinak OTU-k szerinti megoszlása alapján 

számolt Simpson és Shannon indexek a zöldes színű biofilm nagyobb bakteriális diverzitására 

utaltak. A kevésbé összetett szerkezetű fehér színű biofilm piroszekvenálással meghatározott 

baktériumközösségének legtöbb amplikont magában foglaló képviselői a Beta- és 



ÖSSZEFOGLALÁS 

112 

 
 

Gammaproteobacteria osztályok Hydrogenophilaceae családjába és Thiovirga nemzetségébe 

voltak sorolhatók. A fehér színű biofilm baktériumbiótájának domináns tagjai vélhetően a 

mélyből feltörő víz redukált kénvegyületeinek oxidálásával állítanak elő energiát, továbbá 

széndioxidot fixálva hozzájárulnak a nagy mélységben folyó primer produkcióhoz. A zöldes 

színű biofilm legnagyobb arányban meghatározott közösségalkotói az Alpha-, Beta-, Gamma- 

és Deltaproteobacteria osztályok képviselői voltak. Az amplikontár szekvenciaszámait 

figyelembe véve a Rheinheimera, a Methylobacterium és a Thiovirga nemzetségek, a 

Hydrogenphilaceae család, a Desulfobacterales rend, valamint a Dissulfurimicrobium 

nemzetség egy fajával legközelebbi rokon taxon alkották a domináns OTU-kat. A zöldes színű 

biofilm vizsgálata során feltárt baktériumközösség annak igen komplex, aerob és anaerob 

mikrokörnyezeteket is magába foglaló szerkezetéről tanúskodik, melyben domináns szerep jut 

a kénformák átalakításában szerepet játszó szervezeteknek. A fehér színű biofilm főként kén 

oxidációban részt vevő baktériumbiótájával szemben a zöldes színű biofilm esetében aerob 

szulfid oxidációs folyamatok ugyanúgy jelen lehetnek, mint anaerob szulfát redukción alapuló 

anyagcsere utak. Szénkörforgalom szempontjából is igen sokrétű metabolikus diverzitás volt 

jellemző. Kemolito-autotróf széndioxid fixáló (Thiovirga), egyszén vegyületek hasznosítására 

képes (Methylobacterium) és komplex szerves anyagok lebontását végző baktériumokat 

(Rheinheimera) egyaránt nagy számban azonosítottunk, ami a vízfelszínhez közelebb, 

napfénynek kitett környezetben kialakuló biofilm funkcionális sokféleségéről árulkodik. 

A Hévízi-tó üledékének piroszekvenálással meghatározott baktériumközösség 

összetétele jelentős eltérést mutatott a legtöbb édesvizű tó üledékének vizsgálata során 

megfigyeltektől. A két legjelentősebb csoportot a Chloroflexi és a Cyanobacteria törzsek tagjai 

alkották, melyek az ekkor azonosított szekvenciák felét foglalták magukba. Az említett taxonok 

domináns OTU-i az Anaerolineaceae család és egy eddig le nem írt cianobaktérium osztály 

tagjaival mutatták a legnagyobb szekvencia hasonlóságot. A két domináns törzs nagyarányú 

jelenléte főként hőforrások baktériumközösségeire jellemző, ezt figyelembe véve tehát a 

Hévízi-tó üledékének felszínén ezen élőhelyekéhez hasonló bevonat alakulhatott ki. A fototróf 

taxonok életben maradását és szaporodását az áttetsző, oligotróf vízben a mélyebb vízrétegekig 

és többnyire az üledékfelszínig is lehatoló fotoszintetikusan aktív sugárzás teszi lehetővé. 

A tenyésztésen alapuló és attól független molekuláris biológiai módszerek 

hatékonyságának összevetése céljából 2011 tavaszán és őszén a planktonikus 

baktériumközösségek feltárására tenyésztést, molekuláris klónozást és piroszekvenálást 

egyaránt alkalmaztunk. Korábbi kutatások eredményeivel összhangban jelentős különbségeket 



ÖSSZEFOGLALÁS 

113 

 
 

tapasztaltunk a tenyésztésen alapuló és a tenyésztéstől független módszerekkel kapott 

közösségszerkezeti arányok között, mind filogenetikai törzsek, mind pedig rendek szintjén. 

Ezen különbségek egy része az alkalmazott táptalajok és tenyésztési paraméterek okozta 

szelekcióval magyarázható. Az általunk biztosított tenyésztési feltételek a nagyobb 

szervesanyag tartalmú közegeket jobban toleráló aerob és fakultatív anaerob heterotrof 

baktériumok szaporodásának (Micrococcus [Actinobacteria], Exiguobacterium, Bacillus 

[Firmicutes], Chryseobacterium [Bacteroidetes], Pseudomonas [Gammaproteobacteria]) 

kedveztek és nem tették lehetővé az obligát anaerob és fototróf taxonok, valamint a speciális 

tápanyagforrást és életkörülményeket igénylő kemolitotróf szervezetek növekedését. Ezek 

közül főként az utóbbi két anyagcseretípus képviselőit tenyésztéstől független módszerekkel 

nagy arányban azonosítottuk, ami hozzájárult az igen különböző taxonkészlethez. 

Sejtfalszerkezeti eltérések szintén szerepet játszhattak az eltérő közösségszerkezet 

kialakításában, ugyanis Gram-pozitív baktériumokat mindkét vizsgált időpontban nagyobb 

arányban határoztunk meg a baktériumtörzsek azonosítása során, mint molekuláris klónozással 

vagy piroszekvenálással. A vastagabb mureinrétegnek köszönhetően ellenállóbb sejtfal a 

tenyésztési körülményekkel szembeni nagyobb toleranciát tesz lehetővé, ugyanakkor a 

közösségi DNS izolálása során ezek a baktériumsejtek nehezebben tárhatók fel, ami 

alulreprezentálódásukat eredményezheti a tenyésztéstől független vizsgálatok alkalmával. A 

molekuláris klónozással és piroszekvenálással feltárt közösségszerkezeti arányok törzs és rend 

szinten is jelentős hasonlóságokat mutattak egymással, amihez az azonos (V1-V3) 16S rRNS 

gén régió vizsgálata és az amplikon, valamint klónszekvenciák azonos körülmények között 

egyszerre történő illesztése és identifikálása is hozzájárulhatott. A kisebb eltérések hátterében 

főként a két módszer áteresztőképességéből adódó különbségek álltak, melyek következtében 

az igen kis abundanciával jellemezhető taxonok gyakran csak piroszekvenálással voltak 

kimutathatók. 
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IX. KIVONAT 

A Hévízi-tó hazánk egyik egyedülálló természeti értéke. Jelen kutatás célja a tó eddig feltáratlan 

planktonikus baktériumközösségeinek megismerése, térbeli és időbeli változékonyságának 

nyomon követése, továbbá a tavat tápláló forrásvizek, a tavi biofilmek és az üledék 

baktériumközösség összetételének feltérképezése volt. Kutatásainkat 2009 és 2015 között 

többféle vizsgáló módszer (denaturáló gradiens gélelektroforézis, direkt sejtszám 

meghatározás, tenyésztés, molekuláris klónozás, piroszekvenálás) bevonásával végeztük. 

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a baktériumközösségekre jellemző molekuláris 

ujjlenyomatok alapján a tóvízben vertikális bakteriális rétegzettség nem alakult ki, és a 

szezonális változások jelentősebbek voltak, mint a térbeli mintázati különbségek. Kimutattuk, 

hogy a Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségeinek időbeli alakulása funkcionális 

szempontból a két év során hasonló képet mutatott. A tavaszi időszakokra főként kénoxidáló 

szervezetek dominanciája volt jellemző, melyek 2010-ben a forráskráterből feláramló vízzel, 

2011-ben pedig ezentúl a felkeveredett üledékkel is bekerülhettek a tóvízbe. Így az ekkor 

azonosított domináns taxonok nagy része nem volt tipikus planktonikus szervezet. A két tavaszi 

időszak nagyfokú diverzitásbeli különbsége valószínűleg a felújítási munkálatok zavaró 

hatásának eredménye, ami egyes taxonokat (pl. Rhodobacter sp.) szelektív előnyhöz 

juttathatott, míg mások háttérbe szorulását eredményezte. A tóvíz nyári planktonikus 

baktériumközösségének alakítására az autochton primer producensek nagyobb arányú jelenléte 

lehetett hatással, amely az Actinobacteria (Candidatus Aquiluna) és a Bacteroidetes (NS11-12 

marine group) törzsek heterotróf szervezeteinek jelentős közösségi arányát eredményezte. Az 

erre az időszakra jellemző domináns baktériumcsoportok jórészt tipikus planktonikus 

szervezetekkel voltak rokoníthatók. A tóvíz őszi baktériumközösségében szintén epilimnetikus 

előfordulású heterotróf baktériumok domináltak, azonban a nyári mintáktól eltérő taxonkészlet 

arra utalhat, hogy ezen időszakban a fotoszintetikus primer produkció intenzitás csökkenése 

miatt a nehezebben hasznosítható elhalt szerves anyagok dekompozíciója kerülhetett előtérbe. 

Megállapítottuk, hogy a különböző eredetű forrásvizek baktériumközösségeinek szerkezete 

már a magasabb rendszertani kategóriák (törzs, osztály) szintjén is eltért egymástól. A meleg 

forrásvíz domináns baktérium csoportjait kénoxidáló szervezetek (Arcobacter, Thiovirga) 

alkották, a hideg forrásvíz legnagyobb arányban azonosított közösségalkotója az Aeromonas 

nemzetséggel (Gammaproteobacteria) adta a legnagyobb szekvencia egyezést. A kevert 

forrásvíz minta baktériumközössége hasonlított leginkább tóvíz mintákéhoz, amely számos tavi 

planktonikus taxon forrásbarlangi eredetére utal. A 20 m-es mélységből származó fehér színű 

biofilm főként kén oxidációban résztvevő baktériumbiótájával szemben a vízfelszínhez közeli 

zöldes színű biofilmben az aerob szulfidoxidációra és az anaerob szulfátredukcióra képes 

szervezetek egyaránt jelen voltak, melyeket a szénkörforgalom szempontjából is nagyfokú 

metabolikus diverzitásra való képesség jellemez. Az üledékfelszíni minták két legjelentősebb 

csoportját a fotoróf Cyanobacteria és a Chloroflexi törzsek tagjai alkották, előbbiek 

szaporodását az üledékfelszínig is lehatoló fotoszintetikusan aktív sugárzás tette lehetővé. A 

Hévízi-tó planktonikus mikrobiótájának vizsgálata során arra is rámutattunk, hogy a 

tenyésztésen alapuló és attól független bázissorrend meghatározáson alapuló módszerekkel 

nyert eredmények jelentősen különböztek, míg a molekuláris klónozással és piroszekvenálással 

feltárt közösségszerkezeti arányok nagyfokú hasonlóságokat mutattak egymással. 
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X. ABSTRACT 

Lake Hévíz is one of the unique natural values of Hungary. The aim of our study was to reveal 

the planktonic bacterial diversity of the lake, and to study its spatial and temporal heterogeneity 

as well as to explore the bacterial communities of spring waters, biofilms and sediment. 

Examinations took place between 2009 and 2015 using various microbial methods (denaturing 

gradient gel electrophoresis, direct cell count determination, cultivation, molecular cloning, 

pyrosequencing). Regarding the community fingerprints, no clear vertical stratification was 

observed in the planktonic bacterial communities, and spatial differences proved to be less 

significant than seasonal variations. Functionally, planktonic bacterial communities of Lake 

Hévíz showed similar annual changes during the two studied years. Springs were mainly 

dominated by sulfur oxidizing bacteria which could be spread in the lake from the uprising 

spring water in 2010, furthermore from the resuspended sediment in 2011. In this period 

majority of the most abundant bacterium taxa identified were not typical planktonic organisms. 

The noteworthy difference between the diversity of planktonic bacterial communities in spring 

2010 and 2011 could be caused by the disturbing effect of the reconstruction works which could 

provide selective advantage to some taxa (e.g. Rhodobacter) while inhibit others. Planktonic 

bacterial communities in the summer periods were affected by higher abundance of 

autochthonous primary producers, causing the dominance of Actinobacteria (Candidatus 

Aquiluna) and Bacteroidetes (NS11-12 marine group) related heterotrophic bacteria. Majority 

of dominant bacterium taxa identified in summers showed the highest sequence similarity to 

typical planktonic species. Bacterial community in autumn 2010 was also dominated by 

heterotrophic organisms typically occur in epilimnion, however, the differing community 

composition indicates that in that time utilization of recalcitrant plant derived organic matter 

became dominant in line with the decrease of photosynthetic primary production. Bacterial 

communities of spring waters showed significantly different composition even on higher 

(phylum, class) taxonomic levels. The most abundant taxa of the bacterial community obtained 

from warm spring water were related to sulfur oxidizing bacteria (Arcobacter, Thiovirga) while 

Aeromonas (Gammaproteobacteria) related sequences were the most dominant in the bacterial 

community of cold spring water. Community composition of mixed spring water showed 

remarkable similarities to planktonic bacterial communities of lake water suggesting that many 

taxa revealed from the lake water could originate from the spring cave. Contrary to bacterial 

community of the white biofilm originating from 20 m water depth and involving mainly sulfur 

oxidizing bacteria, green biofilm formed in the shallow water was dominated by bacteria 

participating both in aerobic sulfur oxidization and anaerobic sulfate reduction processes. 

Capability of high metabolic diversity was also observed regarding the conversion processes of 

carbon compounds. The most dominant taxa obtained from the sediment of the lake belonged 

to phyla Cyanobacteria and Chloroflexi. Presence of these bacteria could be supported by the 

photosynthetically active radiation penetrating to the sediment surface. Finally, substantial 

differences were found between the composition of planktonic communities studied by 

cultivation based and cultivation independent techniques, however bacterial community 

structures revealed by molecular cloning and pyrosequencing showed high similarity to each 

other. 
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XII. FÜGGELÉK 

1. táblázat A tenyésztéses vizsgálatok során alkalmazott táptalajok összetétele (pH 7) 

   
 

 

 

 

 

2. táblázat Az agaróz gélelektroforézishez használt TBE puffer összetétele (pH 8,3) 

 
 

 

 

 

 

 

3. táblázat A vízminták fixálásahoz használt PBS puffer összetétele (pH 7,2 – 7,4) 

 

  

Nutrient

Pepton 5,0 g

Húskivonat 3,0 g

Agar 15,0 g

Desztillált víz 1000 ml

PYE

Pepton 2,0 g

Élesztő kivonat 1,0 g

MgSO4 x 7H2O 0,2 g

Agar 15,0 g

Desztillált víz 1000 ml

Tris bázis 10,78 g

Bórsav 5,50 g

EDTA 7,40 g

Végtérfogat (desztillált víz) 1000 ml

1 x Tris-Bórsav-EDTA (TBE) puffer

NaCl 152,0 g

Na2HPO4 26,8 g

NaH2PO4 7,0 g

Végtérfogat (desztillált víz) 1000 ml

20 x Foszfát puffer (PBS)
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4. táblázat A teljes bakteriális közösség denaturáló gradiens gélelektroforézis vizsgálata során 

alkalmazott 7%-os gradiens akrilamid gél (A) és a koncentráló gél (B) összetétele 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. táblázat A denaturáló gradiens gélelektroforézishez használt 1xTAE puffer összetevői 

(pH 8,3) 

 

 

 

 

  

40% 60%

Urea 4 g 6 g

50 x TAE 480 μl 480 μl

Akrilamid (40%) 4,2 ml 4,2 ml

Formamid 3,84 ml 5,76 ml

Végtérfogat (desztillált víz) 24 ml 24 ml

Ammónium Perszulfát (20%) 50 μl 50 μl

Tetrametiletiléndiamin 5 μl 5 μl

7% Poliakrilamid

50 x TAE 120 μl

Akrilamid (40%) 1,05 ml

Desztillált víz 4,95 ml

Ammónium Perszulfát (20%) 60 μl

Tetrametiletiléndiamin 6 μl

Koncentráló gél

Tris bázis 4,84 g

Na2EDTA 0,37 g

Ecetsav (100%) 1,14 ml

Végtérfogat (desztillált víz) 1000 ml

1 x Tris-Ecetsav-EDTA (TAE) puffer

A 

B 
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6. táblázat A cianobaktérium közösség denaturáló gradiens gélelektroforázis vizsgálata során 

alkalmazott 8%-os gradiens akrilamid gél (A) és a koncentráló gél (B) összetétele 

 

 
 

 
 

 

 

7. táblázat Molekuláris klónozás során a kompetens sejtek szaporítására használt LB táptalaj 

összetevői (pH 7) 

40% 60%

Urea 4 g 6 g

50 x TAE 480 μl 480 μl

Akrilamid (40%) 4,8 ml 4,8 ml

Formamid 3,84 ml 5,76 ml

Végtérfogat (desztillált víz) 24 ml 24 ml

Ammónium Perszulfát (20%) 50 μl 50 μl

Tetrametiletiléndiamin 5 μl 5 μl

8% Poliakrilamid

50 x TAE 120 μl

Akrilamid (40%) 1,2 ml

Desztillált víz 4,8 ml

Ammónium Perszulfát (20%) 100 μl

Tetrametiletiléndiamin 6 μl

Koncentráló gél

LB Ampicillin

Tripton 10,0 g

Élesztő kivonat 5,0 g

NaCl 5,0 g

Agar 15,0 g

Desztillált víz 1000 ml

Ampicillin 0,1 g

A 

B 
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8. táblázat A Hévízi-tó vizének főbb fizikai és kémiai paraméterei a 2010-es és 2011-es mintavételi időpontok folyamán 

(A HWS jelölés a part menti, a HWC pedig a kráter környéki mintákra utal.) 

HWS HWC HWS HWC HWS HWC HWS HWC HWS HWC HWS HWC

Vezetőképesség (µS cm
-1

) 748 746 740 740 741 740 736 741 677 667 748 744

Hőmérséklet (°C) 25,4 26 31,2 32,1 30,2 30,3 26,2 27,5 33,3 33,1 28,4 29,3

pH 7,2 7,0 6,8 6,8 7,4 6,8 7,4 7,2 7,2 7,3 7,2 7,1

Oldott O2  (mg l
-1

) 4,15 3,39 4,20 3,10 2,90 2,70 5,91 4,50 5,46 4,62 2,26 2,04

Redox-potenciál (mV) 174 -180 206 -216 -17 -201 31 -150 39 -82 108 -26

S
2- 

 (mg l
-1

) <0,03 0,14 <0,03 0,98 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,26 <0,03 0,14

SO4
2- 

  (mg l
-1

) 69 65 75 74 74 89 66 61 78 93 73 78

NH4
+ 

 (mg l
-1

) 0,18 0,18 0,15 0,17 0,22 0,21 0,15 0,16 0,18 0,2 0,28 0,28

NO2
-  

 (mg l
-1

) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

NO3
- 
 (mg l

-1
) 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,4 0,3 <0,3 <0,3

Cl
- 
 (mg l

-1
) 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

KOI  (mg O2 l
-1

) 0,85 1,25 1,03 2,9 1,21 0,54 1,14 1,06 0,99 0,77 0,6 0,39

PO4
3- 

 (mg l
-1

) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fe
2+

  (mg l
-1

) 1,01 1,05 0,29 0,34 0,53 0,52 0,58 0,61 0,41 0,43 0,38 0,46

Na
+ 

 (mg l
-1

) 19 18,1 16,2 15,8 22,1 21,8 19,6 20,9 21,5 21,4 21,2 22,6

Mn
2+ 

 (mg l
-1

) 0,06 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Mg
2+  

 (mg l
-1

) 30,4 29,2 29,1 29,2 32,3 32,8 32,7 32,9 32,9 33,8 31,7 32,2

K
+ 

 (mg l
-1

) 7,46 7,15 6,39 5,99 6,73 6,54 6,46 6,83 6,58 6,61 7,31 7,86

Ca
2+ 

 (mg l
-1

) 89,5 92 92,9 96,3 88,4 86,1 89,9 90,2 88,8 90,2 89,4 88,5

HCO3
- 
 (mg l

-1
) 378 378 384 384 378 378 384 403 403 390 390 390

CO3
2- 

 (mg l
-1

) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2010 2011

Április Július Október Április Július Október

1
3
8
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1. ábra A Hévízi-tó teljes planktonikus baktériumközösségeinek 2010 tavaszi mintákból 

feltárt molekuláris ujjlenyomatai a tó 14 különböző pontján 
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