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1. Bevezetés és célkitűzések 

A karbonátos kőzetek kiemelten fontos termálvíz és szénhidrogén rezervoárok 

(Goldscheider és mtsai, 2010). A tárolók kialakulásában a felszín alatti vízáramlások jelentős 

szerepet játszanak oldóképességüknek köszönhetően. A felszín alatti víznek, mint földtani 

hatótényezőnek a szerepéből kiindulva, a karsztjelenségek (pl. barlangok, források) a felszín 

alatti víz közvetlen megnyilvánulásának tekinthetők. A hipogén karsztok ezért a karsztkutatás 

legújabb irányvonalának megfelelően, manapság a felfedező kutatások mellett a szénhidrogén 

földtani kutatások szempontjából is érdeklődésre tartanak számot. 

A Budai Termálkarszt a Dunántúli-középhegység karbonátos víztározó rendszeréhez 

tartozik. Regionális fluidumainak egyik fő megcsapolódási zónája Budapesten található, ahol 

változatos hőmérsékletű és kémiai összetételű források törnek felszínre. Az oldott anyagokban 

gazdag felszálló termálvizek és a leszálló meteorikus víz keveredése tágas barlangrendszerek 

kialakulását eredményezte. Az egyik fő megcsapolási zóna a Rózsadomb előterében található, 

melynek utánpótlódása jórészt a fedetlen karbonátos felszíneken zajlik. Ezek a vizek itt 

langyos (20-35°C) és meleg (40-65°C) forrásokat táplálnak (Papp, 1942). A Gellért-hegy 

környékére kevésbé jellemző a felszíni karbonátos kőzetek jelenléte, így itt a meteorikus víz 

hozzájárulása korlátozott. A megcsapolt fluidumok főleg feláramló termálvizekből 

származnak (Erőss és mtsai, 2012). 

Az ezredfordulót követően a molekuláris módszerek széleskörű alkalmazásával 

párhuzamosan számos tanulmány jelent meg a recens barlangokban előforduló 

mikroorganizmusokról, azok lehetséges szerepéről. A kutatók egyre nagyobb érdeklődést 

mutattak a karsztos barlangokban stabil geokémiai feltételek (állandó hőmérséklet, napfény 

hiánya és minimális mennyiségű szerves szénforrás) mellett élő mikroorganizmusok iránt 

(Northup és Lavoie, 2001). Napjainkban a geomikrobiológiai kutatások egyik forrópontja a 

kénsavas barlangképző folyamatok feltárása és megértése, hiszen a mikroorganizmusok 

különféleképpen járulhatnak hozzá az ásványképződési folyamatokhoz és a karsztos kőzetek 

kénsavas oldásához is. A szpeleológiai folyamatok felderítésén túl a kutatások elősegíthetik a 

mikroorganizmusok sokféleségének, alkalmazkodóképességének, illetve a felszín alatti 

szennyező anyagok áramlásának és karsztvizekre gyakorolt hatásának megértését. 
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A Budai Termálkarszt (BTK) azon kevés aktív hipogén karsztos terület közé tartozik, 

ahol a termálvizek és azok karbonátos kőzetekre gyakorolt hatása közvetlenül 

tanulmányozható. 

Mindezek figyelembevételével jelen kutatás során az alábbi célokat tűztük ki: 

 a BTK területén a különböző megcsapolódási típusokhoz kapcsolódó biofilmek 

morfológiai tulajdonságainak feltárását és összehasonlítását; 

 a BTK területén található források, forrásbarlangok víz-, biofilm-, kalcit és 

üledék prokarióta közösségszerkezetének megismerését molekuláris klónozás 

és új generációs szekvenálás segítségével; 

 a BTK területén egy terepi kísérleti modellrendszer kiépítésével a hipogén 

karsztosodási folyamatokban résztvevő biofilm képződésének 

tanulmányozását, a biofilmben végbemenő baktériumközösségek szerkezeti és 

összetételbeli változásainak nyomon követését a környezet fizikai-kémiai 

állapotának egyidejű folyamatos monitorozásával; 

 a BTK északi és déli rendszeréhez tartozó barlangok és forrásbarlangok 

baktériumközösségeinek részletes összehasonlító elemzését. 

  



2. Alkalmazott módszerek 

A Budai Termálkarszt területén 2012 és 2016 között, az 1. táblázatban felsorolt 

mintavételi helyeken és időpontokban végeztünk mintavételezést, melynek során biofilm-, 

víz- és üledékmintákat gyűjtöttünk összesen hat mintavételi helyről. 

1. táblázat. A Budai Termálkarsztban gyűjtött minták a mintavételi helyek és időpontok szerint 

 

Jelmagyarázat: K: molekuláris klónozás; P: piroszekvenálás; S: pásztázó elelektronmikroszkópos vizsgálatok 

A vízminták fizikai és kémiai paramétereinek meghatározása, a 2015 évi Rudas-fürdő 

Török-forrásban végzett modellkísérlet kivételével, minden esetben az Anda és munkatársai 

(2015) cikkében leírtaknak megfelelően történt. A Rudas-Török-forrásbarlangban zajlott 

biofilm fejlődésére irányuló in situ kísérletben kezdetben hetente, majd három hetente a 

helyszínen mértük a medencevíz pH, hőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség és 

oldott oxigén értékét WTW MultiLine P 8211 multiméter segítségével. 

 

Anda D., Makk J., Krett G., Jurecska L., Márialigeti K., Mádl-Szőnyi J., Borsodi A.K. 2015. Thermophilic prokaryotic communities 

inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary). Extremophiles. 19(4): 787-797. 

Mintavételi hely Mintavételi időpontok Minta típus Minta jelzése

K P S

Északi rendszer

        Molnár János-barlang 2012. december biofilm MJBB/MJBA + +

kevert víz MJWB +

2014. január biofilm MJB + +

hideg víz MJC +

kevert víz MJM +

meleg víz MJW +

üledék MJS +

        Városligeti kút 2012. december biofilm VLBB/VLBA + +

víz VLWB +

Déli rendszer

        Gellért Ősforrás 2012. december biofilm GOBB/GOBA + +

        Diana-Hygieia-forrásbarlang 2012. december biofilm DHBB/DHBA + +

víz DHWB +

2015. október biofilm DHB + +

üledék DHS +

kalcitlemez DHC +

        Rudas-Török-forrásbarlang 2012. december biofilm RTBB/RTBA + +

víz RTWB +

2014. november biofilm RTB + +

2014. november kalcit RTC +

2015. október víz RTW +

2015. október-

2016. október

biofilm minták 

(tárgylemezen) 

3,6,9,12,15, 

18,21, 24, 27, 

30, 1év

+ +

        Rác-fürdő Nagy-forrás 2012. december biofilm RNBB/RNBA + +

Vizsgálatok



A BTK különböző barlangjaiból és forrásbarlangjaiból származó minták mikroszkópos 

megfigyelése EVO MA 10 Zeiss mikroszkóp segítségével, míg a mikrobaközösségek 

diverzitásának meghatározása molekuláris módszerekkel történt. A közösségi DNS kivonását 

Ultra Clean Soil DNA Isolation Kit (MoBio, Carlsbad, CA, USA) felhasználásával, a gyártó 

utasításainak megfelelően végeztük. Ezt követően kék-fehér szelekción alapuló módszerrel 

(Sambrook és Russell, 2001) hoztunk létre klóntárakat az 1. táblázatban feltüntetett minták 

esetében. A 16S rRNS-t kódoló gén egy szakaszának felszaporítása Bacteria specifikus (Lane, 

1991) és Archaea specifikus primerekkel (Baker és mtsai, 2003) történt. A PCR termékeket 

tisztítás után klónozó vektorba ligáltuk a gyártó útmutatásait követve, az ezt követő lépések az 

Anda és munkatársai (2015) cikkében leírtaknak megfelelően történtek. A szekvenáló reakciót 

Sanger-féle láncterminációs módszerrel végeztük. A kromatogramok manuális korrigálását a 

Chromas program, míg a szekvenciák filogenetikai csoportosítását az EzTaxon és az NCBI 

internetes adatbázisok segítségével végeztük. 

A 2014 és 2016 között vett biofilm-, üledék-, kalcit-, valamint vízminták bakteriális 

közösség összetételének meghatározása nagy áteresztőképességű új generációs DNS 

szekvenálással történt B341F és B785R primerekkel (Klindworth és mtsai, 2013). A 

piroszekvenálás a gyártó által megadott protokollt követve zajlott. A PCR amplifikáció és a 

szekvenáló reakció során keletkezett műtermékeket (kimérák, homopolimerek) és az egyszer 

előforduló (singleton) szekvenciákat a bioinformatikai elemzés során szűrtük ki a mothur 

v1.35 (Schloss és mtsai, 2009) program segítségével. A taxonómiai azonosítást az ARB-

SILVA SSU v123 referencia adatbázis használatával végeztük. A szekvenciákat 95%-os 

bázissorrendbeli egyezés fölött rendeltük nemzetségekhez, míg 97%-os egyezés esetében 

operatív taxonómiai egységekhez (OTU) a faji szintű egyezésnek megfelelően (Tindall és 

mtsai, 2010). 

 

Anda D., Makk J., Krett G., Jurecska L., Márialigeti K., Mádl-Szőnyi J., Borsodi A.K. 2015. Thermophilic prokaryotic communities 

inhabiting the biofilm and well water of a thermal karst system located in Budapest (Hungary). Extremophiles. 19(4): 787-797. 
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Klindworth A., Pruesse E., Schweer T., Peplies J., Quast C., Horn M., Glöckner F.O. 2013. Evaluation of general 16S ribosomal RNA gene 
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3. Eredmények és értékelésük 

A biofilm mintákról készült nagy felbontású pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken 

jól látható volt, hogy a biofilmeket képező baktériumok nagyon változatos morfológiával 

rendelkeztek. A különböző kálcium-karbonát ásványok meglehetősen jó kolonizációs 

felszínként szolgáltak a baktériumok számára, melyek lehetőséget nyújtottak az egyes 

forrásbarlangokban sok helyen szabad szemmel is jól látható biofilmek kialakulásához. A 

különböző vastagságú fonalas baktériumok mellett számos eltérő méretű, sejtcsoportot képező 

pálca és kokkusz alakú sejt volt látható. A hosszú, fonalas baktériumok által alkotott hálózatos 

jellegű biofilm szintén minden mintavételi hely esetében jól megfigyelhető volt, akárcsak a 

sejteket körülvevő extracelluláris polimer mátrix. 

A biofilm mintákról készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken minden esetben 

megfigyeltük azt is, hogy különböző ásványi anyagok halmozódtak fel a biofilmet alkotó 

baktériumok által kiválasztott EPS-ben. Számos olyan felvételt is készítettünk, melyeken 

olyan fonalas morfológiájú sejtek voltak megfigyelhetők, melyek ásványi anyagokat 

halmoztak fel a felszínükön (1. ábra), továbbá olyan apró üreges struktúrákat is 

azonosítottunk, melyek vélhetően ásványi anyagokat felhalmozó sejtek maradványai lehetnek. 

 

1. ábra. A Molnár János-barlangból származó 5%-os glutáraldehiddel fixált és liofilizálással 

szárított biofilm mintákról készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 

a) A fonalas baktériumok alkotta hálózatos szerkezet b) Ásványi anyagokat a felszínükön 

felhalmozó fonalas morfológiájú sejtekről készült felvétel 

A BTK területéről származó biofilm minták molekuláris klónozás és piroszekvenálás 

módszerével való elemzése során, ellentétben a vízmintákkal, meglehetősen nagyfokú 

diverzitást tártunk fel. Ez összhangban áll a biofilm mintákról készült nagy felbontású 



pásztázó elektronmikroszkópos felvételekkel is. A mintákban jellemzően a Proteobacteria, az 

Acidobacteria, az Aquificae, a Chlorobi, a Chloroflexi, a Firmicutes, a Nitrospirae, a 

Planctomycetes és a Parcubacteria törzsek domináltak. A BTK északi és déli rendszeréhez 

tartozó források és forrásbarlangokból gyűjtött biofilmekből létrehozott Archaea klóntárak 

esetében legnagyobb arányban a Thaumarchaeota törzs képviselői fordultak elő. Mindegyik 

biofilm mintában a törzshöz tartozó ammónia-oxidáló Archaea (AOA) szervezetek (pl. 

„Candidatus Nitrososphaera gargensis”, Nitrososphaera viennensis, „Candidatus 

Nitrosoarchaeum limnia) nagy arányát mutattuk ki. Az AOA szervezetek dominanciája arra 

utal, hogy a nitrifikáció fontos szerepet tölthet be az elsődleges termelésben ezekben a 

forrásokban. 

A BTK déli rendszeréhez tartozó Rudas-fürdő Török-forrásánál kiépített in situ 

modellrendszerben egy éven keresztül, ellenőrzött, természetes körülmények között 

vizsgáltuk a megcsapolódáshoz köthető biofilm fejlődését. A vizsgált fizikai-kémiai 

paraméterek alapján stabilnak mondható rendszerben a biofilm minták taxonómiai diverzitása 

a vizsgálat időszak nagy részében nem mutatott növekedést, maximumát már a 3. héten elérte, 

azonban OTU szinten dinamikus változások voltak felfedezhetők. A Rudas-Török-

forrásbarlangban a biofilm érését összefüggésbe lehetett hozni a fajszámbecslő és diverzitás 

indexek alakulásával is, melyek szerint az OTU-k száma a 9. hétig emelkedett. A 

fajszámbecslő indexek között a legnagyobb különbség a vízminta, valamint a harmadik és a 

hatodik hetekben vizsgált biofilm minta között volt megfigyelhető. Az OTU szinten 

megfigyelhető dinamikus változások zöme azonban a 12. hétig lezajlott, így megállapítottuk, 

hogy az érett biofilm kialakulásához 9-12. hét volt szükséges. A vízmintában szinte kizárólag 

egyetlen azonosítatlan Betaproteobacteria OTU volt megtalálható, melyet a többi mintából 

nem tudtunk kimutatni. 

  



A BTK északi és déli rendszeréhez tartozó barlangok és forrásbarlangok 

baktériumközösségeinek molekuláris klónozással történt részletes összehasonlító elemzése 

során megállapítottuk, hogy az északi és déli rendszerhez tartozó víz és biofilm minták a 

városligeti biofilm minta kivételével együtt csoportosultak (2. ábra).  

 

2. ábra. A BTK északi (kék) és déli (piros) rendszeréhez tartozó források és forrásbarlangok víz 

és biofilm mintáinak főkomponens analízisen alapuló ábrája a klóntárak alapján 

A minták közti különbség 80%-áért felelős törzseket, illetve a Proteobacteria törzs esetén 

osztályokat, szürke színnel tüntettük fel. 

A piroszekvenálás módszerrel történt részletes összehasonlító elemzés ugyanakkor arra 

mutatott rá, hogy az északi (Molnár János-barlang) és a déli rendszerre jellemző 

közösségszerkezetek (Rudas-Török- és Diana-Hygieia-forrásbarlangok) határozottan 

szétváltak egymástól (3. ábra). Ugyanakkor a Rudas-fürdő Török-forrás mintái és a forrás 

szomszédságában található Diana-Hygieia-forrás mintái is elkülönültek egymástól annak 

ellenére, hogy mindkét mintavételi hely a BTK déli megcsapolódási rendszeréhez tartozik és a 

két forrás meglehetősen közel is helyezkedik el egymáshoz. Az eredmények alapján az is 

megállapítható, hogy a mintavételi helyek meghatározóbbak voltak a baktériumközösségek 

összetételének alakulásában, mint a vizsgált mintatípusok (víz, biofilm vagy kalcit). 

  



 

3. ábra. A BTK északi és déli rendszeréhez tartozó források és forrásbarlangok víz, biofilm, 

kalcit és üledék baktériumközösségeinek Bray-Curtis hasonlóságon alapuló NMDS analízise 

(stressz: 0,09)  

A minták közti különbségek 40%-áért felelős bakterális OTU-khoz tartozó legközelebbi 

taxonokat szürke színnel jelöltük. 

A molekuláris klónozással és az új generációs szekvenálással elemzett minták közti 

látszólagos ellentmondás mögött a két módszer felbontásában rejlő jelentős különbségeken 

túl, az eltérő mintavételi időpontok is állhatnak. Minden mintavételi hely, barlang, 

forrásbarlang, egy sajátos mikrokörnyezetnek tekinthető. 

Bár a biofilmeket alkotó taxonok jelentős részét az alacsony szekvenciahasonlóság 

ellenére nem tudtuk egyértelműen azonosítani, az OTU-kal legközelebbi rokonságban lévő 

fajok ismert anyagcsere tulajdonságai alapján valószínűsíthető, hogy a BTK egyes 

kiválástípusaiban és vizeiben előforduló termofil, anaerob szulfát-, nitrát-, vas(III)-redukáló 

kemoorganotróf, valamint kén-, ammónia-, és nitrit-oxidáló kemolitotróf szervezetek 

meglehetősen összetett anyagcsere hálózatokat alkothatnak. Mindez szoros összefüggésbe 

hozható a BTK által nyújtott sajátos környezettel, hiszen elsősorban a mezo/termofil, 

kemotróf anyagcserét folytató prokarióta szervezetek képesek alkalmazkodni az ezekre a 

barlangokra jellemző afotikus, alacsony szervesanyag tartalmú és geotermálisan fűtött 

környezeti feltételekhez.  
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