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1 Bevezetés és célkitűzések 

Az Andok középső részén mintegy 1500 km hosszan húzódnak a Száraz-Andok 

vonulatai, itt található az átlagosan 3500 méterrel a tengerszint felett fekvő Puna de Atacama-

fennsík, mely bolygónk legmagasabban fekvő sivataga. Területén számos vulkán, köztük a 

Föld legmagasabb aktív tűzhányója, az Ojos del Salado emelkedik.  

A területen az éves csapadékmennyiség nem haladja meg a 150 mm-t, a szárazság 

mellett az alacsony átlaghőmérsékletnek köszönhetően 5600 m felett örökfagyott talaj, 

permafroszt jelenléte figyelhető meg (Nagy és mtasi, 2018). A sivatagi klíma hatása a nagy, 

akár -20°C és +30°C közötti napi hőingásban is tetten érhető. A nagy tengerszint feletti 

magasság miatt intenzív UV sugárzás is jellemző, a terület vulkáni jellege pedig vulkáni 

kísérőjelenségek (melegvizes, olykor savas kémhatású források, fumarolák) jelenlétét 

eredményezi. A különleges magashegyi sivatagi klíma, a nagy tengerszint feletti magasság és 

a vulkáni hatás egyaránt hozzájárul az itt található élőhelyek szélsőségességéhez. 

A magashegyi sivatagok vizes élőhelyei extrém környezetnek tekinthetők, ahol az 

alacsony produktivitással jellemezhető közösségek leegyszerűsödött táplálékhálózatot 

alkotnak (Cabrol és mtsai, 2009). A mikroorganizmusok közösségeinek taxondiverzitását és 

az egyes fajok abundanciáját a tengerszint feletti magasság, a hőmérséklet, valamint a 

sókoncentráció egyaránt befolyásolja. Ilyen szélsőséges körülmények között extremofil 

mikroorganizmusok jelenléte valószínűsíthető, melyek képviselői legnagyobb arányban a 

prokarióták közül kerülnek ki. 

Vizsgálataink középpontjában a Puna de Atacama-fennsík két sós tava, a Laguna Santa 

Rosa (3770 m tszf) és a Laguna Verde (4350 m tszf), egy, a permafroszt határ felett található 

olvadéktó (5900 m tszf), illetve az Ojos del Salado vulkán mellékkráterében (6480 m tszf) 

található savas kémhatású vizes élőhelyek álltak. A sós tavak üledékében és mikrobiális 

bevonataiban élő baktériumközösségek diverzitását korábban sem tenyésztéses módszerekkel, 

sem újgenerációs szekvenálással nem vizsgálták, hasonlóan az Ojos del Salado permafroszt 

olvadéktavainak, illetve krátertavának környezetében előforduló közösségekhez.  

Vizsgálataink során célul tűztük ki, hogy tenyésztéses és tenyésztéstől független 

molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával feltárjuk a vizsgált élőhelyekre jellemző 

baktériumközösségek filogenetikai diverzitását, valamint az izolátumok ökológiai 

toleranciáját. Célunk volt összehasonlítani a két magashegyi sós tó környezetéből 

tenyésztésbe vonható baktériumtörzsek NaCl toleranciáját, csakúgy, mint a permafroszt határ 

felett fekvő vizsgálati helyszínekről izolált törzsek pH toleranciáját. A permafroszt olvadéktó 
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környezetében, a tavi- és permafroszt üledékekben előforduló baktériumközösségek térbeli 

heterogenitását újgenerációs szekvenálással tártuk fel. A kráterkörnyezet hideg- és 

melegvízzel átitatott üledékeire jellemző baktériumközösségek összhasonlító elemzését is 

elvégeztük.  

2 Anyag és módszer 

A mintavétel a Magyar Száraz-Andok Kutatási Program keretében történt 2016 

februárjában. Összesen 4 különböző mintavételi helyről gyűjtöttünk mintákat, melyek típusait 

és származási helyét az 1. táblázat mutatja be. A mintavétel során az üledékmintákat steril 

spatulával vettük Falcon csövekbe, a vízmintákat pedig sterilizált edényekbe gyűjtöttük. 

Az üledékmintákból R2A és PYG táptalajon végeztünk tenyésztést, melynek során 

meghatároztuk a csíraszámokat, és izolátumokat hoztunk létre. A baktériumtörzsek 

azonosításához üveggyöngyös feltárással vontuk ki a DNS-t és a PCR (polimeráz láncreakció) 

során baktérium specifikus primerekkel (27F-1401R) szaporítottuk fel a 16S rRNS gént. A 

baktériumtörzseket ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) elemzéssel 

csoportosítottuk és minden csoportból legalább egy reprezentatív törzs 16S rRNS gén 

bázissorrendjét meghatároztuk. A kapott szekvenciákat az NCBI adatbázisban fellelhető 

adatokkal vetettük össze. A sós tavakból származó baktériumtörzsek NaCl toleranciáját 0, 2,5, 

5,0, 7,5 és 10%-os NaCl koncentrációjú táplevesekben teszteltük. Az olvadéktóból és 

krátertóból származó törzsek pH toleranciáját pH 2, 3, 4, 5, 6 és 7 kémhatású táplevesekben 

vizsgáltuk. Mindkét eljárás során kéthetes inkubációt követően mértük meg a beoltott 

táplevesek optikai denzitását. 

A molekuláris vizsgálatokhoz a közösségi DNS kivonását a QIAGEN DNEasy Power 

Soil kittel végeztük a gyártó utasításainak megfelelően. Az egyes mintákra jellemző 

baktériumközösségek szerkezetét denaturáló gradiens gélelektroforézissel (DGGE) 

hasonlítottuk össze. Ehhez 40-60% denaturálószerek gradiensét tartalmazó 7%-os 

poliakrilamid gélben futtattuk meg a közösségi DNS-ből semi-nested PCR-el felszaporított 

16S rRNS génszakaszokat. A kapott mintázat elemzéséhez a TotalLab szoftvert használtuk. A 

DGGE eredmények alapján kiválasztott minták részletes elemzését újgenerációs 

szekvenálással végeztük el. A szekvenáláshoz a közösségi DNS mintákból a 16S rRNS gén 

V3-V4 régiójának B341F és B805NR primerekkel való felszaporításával hoztuk létre az 

amplikon könyvtárakat. A sós tavakból származó minták szekvenálását az Ion Personal 



4 
 

Genome MachineTM (PGMTM) rendszeren végeztük a gyártó utasításai alapján Ion PGMTM 

Hi-QTM View Sequencing Kittel és Ion 314TM Chip v2 BC felhasználásával az ELTE 

Mikrobiológiai Tanszéken. Az olvadéktóból és a krátertóból származó minták Illumina MiSeq 

platformon való szekvenálásához a Michigan State University (USA) Research Technology 

Support Facility, Genomics Core Laboratórium szolgáltatását vettük igénybe. Az adatok 

bioinformatikai kiértékelése a mothur v1.38.1 szoftverrel történt a 454 vagy a MiSeq SOP 

alapján.  

 

1. táblázat. A Puna de Atacama-fennsík és Ojos del Salado vulkán vizes 
élőhelyeiről származó minták mintavételi helyek szerint, valamint az 
egyes minták esetében végzett vizsgálatok  
(T: tenyésztés, D: DGGE, S: szekvenálás; a *-al jelölt minták vízkémiai 
elemzésre lettek felhasználva) 

 
Mintaazonosító Mintatípus T D S 
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 SR-S1 Tószegélyi üledék x x x 

SR-S2 Tószegélyi üledék x x x 
SR-S3 Agyagos üledék x x x 
SR-S4 Agyagos üledék x x x 
SR-W* Tóvíz       
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LV-S1 Meleg lagúna üledék x x x 
LV-S2 Meleg lagúna bevonat x x x 
LV-S3 Meleg lagúna bevonat x x x 
LV-S4 Meleg lagúna bevonat x x x 
LV-P Tóvíz     x 

LV-W* Tóvíz       

Pe
rm

af
ro

sz
t o

lv
ad

ék
tó

, 
59

00
 m

 

S7 Tavi üledék x x x 
S8 Tavi üledék x x x 
S9 Permafroszt üledék x x x 

S10 Permafroszt üledék x x x 
S11 Permafroszt üledék x x x 
S12 Permafroszt üledék x x x 

F Tóvíz     x 
TO-W* Tóvíz       
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 FC-1 Pataküledék x   x 
FC-2 Pataküledék x   x 

LS Tavi üledék x   x 
KR-F* Tóvíz       
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3 Az értekezés eredményei és értékelésük 

A Puna de Atacama-fennsík és az Ojos del Salado vulkán vizes élőhelyeinek vizsgálata 

során tenyésztéses és tenyésztéstől független molekuláris biológiai módszerekkel tártuk fel a 

baktériumközösségek filogenetikai diverzitását.  

A Laguna Santa Rosa üledékében és Laguna Verde mikrobiális bevonataiban, egy 

5900 m tszf magasságon fekvő permafroszt olvadéktó vizében, üledékében és a környező 

permafroszt üledékben, valamint az Ojos del Salado mellékkráterének tavában és meleg vizű 

patak üledékében előforduló baktériumközösségeket elemeztük. A helyszíni mérések alapján 

a vizsgált területek fizikai-kémiai jellemzői (pl. pH, hőmérséklet, fajlagos vezetőképesség) 

széles skálán változtak. A Laguna Santa Rosa vizének hőmérséklete 18,8 °C, pH-ja 8,1, míg a 

Laguna Verde melegvizes medencéjének vize 38,8 °C, pH-ja 6,8 volt, mindkét tó vizére nagy 

(>5 mS/cm) fajlagos vezetőképesség volt jellemző. Az 5900 m tszf magasságon fekvő 

permafroszt olvadéktó vizének hőmérséklete a mintavételkor 9,2°C, pH-ja 8,67 volt. A 

kráterben található fumarolákból feltörő víz kémhatása pH 2,1 volt, hőmérséklete a 

fumarolától 20 m-re 40,8°C volt, 50 m-re távolodva 34,7°C-ra csökkent. A krátertó vizének 

hőmérséklete 3,8°C, pH-ja 4,9 volt. 

A tenyésztéses vizsgálatok kétféle táptalaj (R2A, PYG) felhasználásával történtek. Az 

összes vizsgált élőhely esetében elmondható, hogy az alacsonyabb tápanyagtartalmú R2A 

táptalaj a csíraszámbecslés és a tenyészthető diverzitás szempontjából egyaránt 

hatékonyabbnak bizonyult, mint a PYG táptalaj. Bár a szakirodalmi adatok szerint hasonló 

környezetek tenyésztéses vizsgálata során a PYG táptalajt is alkalmazták, az R2A (feltehetően 

alacsonyabb szerves anyag koncentrációjának és komplexebb összetételének köszönhetően) 

alkalmasabbnak bizonyult ezen környezetek tenyésztéses vizsgálatára.  

A tenyésztésbe vont baktériumtörzsek azonosítása során a Laguna Santa Rosa sós tavi 

mintákból a Proteobacteria, a Bacteroidetes és a Firmicutes filogenetikai törzsbe tartozó 

baktériumfajokat azonosítottuk. A Laguna Verde tóból származó bevonatmintákból a 

Proteobacteria és az Actinobacteria törzsek képviselőit vontuk tenyésztésbe, csakúgy, mint a 

krátertó üledékéből. Az azonosított fajok azonban egy kivételével (Marinobacter guineae) 

teljesen különböztek a két tóban. A permafroszt olvadéktó üledékéből a Proteobacteria, az 

Actinobacteria és a Bacteroidetes törzseket is kimutattuk tenyésztéssel, a krátertavi üledékből 

összesen három nemzetség képviselőit vontuk tenyésztésbe, melyek a Proteobacteria vagy az 

Actinobacteria törzsekbe tartoztak. 
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A tenyésztés lehetőséget adott arra, hogy felmérjük, egyes környezeti paraméterek 

szempontjából (pl. pH, NaCl) milyen ökológiai toleranciával rendelkeztek a különféle 

környezetekből származó baktériumtörzsek. A sós tavakból származó törzsek NaCl 

toleranciájának vizsgálata során megállapítottuk, hogy a Laguna Santa Rosa üledékéből 

tenyésztésbe vont baktériumok a magasabb sókoncentrációt (7 és 10% NaCl) preferálták. 

Ezzel szemben a Laguna Verde bevonatából származó törzsek, bár növekedésük alapvetően 

gyengébb volt, a mérsékelt NaCl koncentrációkon (2,5 és 5%) mutattak növekedést. Az 

eredmények arra mutattak rá, hogy a Laguna Santa Rosa állandóan sós környezetében élő 

baktériumok jobban adaptálódtak a magasabb sókoncentrációhoz, mint a Laguna Verde 

melegvizes medencéjében élők, ahol a befolyó forrásvíz a sókoncentráció ingadozását 

eredményezheti. A Laguna Verde bevonatából származó baktériumtörzsek fenntartása 

nehezebb volt, amit az okozhatott, hogy a mikrobiológiai bevonatokban előforduló 

baktériumok gyakran szintrófikus kölcsönhatásban állnak egymással (kölcsönösen függnek 

egymás anyagcseretermékeitől), az izolálást követően ezek a kapcsolatok megszűnnek, így a 

tiszta tenyészetek idővel képtelenek laboratóriumi körülmények között növekedni. 

Az olvadéktóból és a krátertóból származó törzsek pH toleranciájának vizsgálata 

megmutatta, hogy a krátertó savas környezetéből származó baktériumtörzsek alacsonyabb 

kémhatást voltak képesek tolerálni (pH 4), mint az olvadéktó környezetéből származó 

tenyészetek (pH 6). Ez arra utalt, hogy a vulkáni tevékenység eredményeképpen működő 

fumarolák a környezet kémhatásának csökkentése révén hatással vannak a jelen lévő 

baktériumközösségek ökológiai toleranciájára. 

Az újgenerációs szekvenálással nyert adatok alapján nagy arányban voltak jelen ez idáig 

ismeretlen baktériumfajokhoz és kandidátus taxonokhoz sorolható szekvenciák. A 16S rRNS 

gén 97%-os szekvencia hasonlóságát figyelembe véve a még tenyésztésbe nem vont, 

kandidátus nemzetségbe tartozó baktériumfajokra utaló szekvenciák aránya az összes vizsgált 

környezetben számottevő volt. A két sós tóban a Gracilibacteria, a Firmicutes és a 

Bacteroidetes törzsek tenyésztésbe nem vont nemzetségei fordultak elő legnagyobb arányban. 

Minden sós tavi mintában jelen volt és a Laguna Verde egyik bevonatában kiugróan magas 

relatív abundanciát mutatott a Parcubacteria phylum, melynek ez idáig egyetlen tenyésztésbe 

vont képviselője sem ismert. Az olvadéktavi üledékmintákban a szekvenciák minimum 46%-a 

mutatta a legnagyobb hasonlóságot kandidátus taxonokkal. Egyes domináns nemzetségek is 

„uncultured” vagy „unclassified” taxonokba tartoztak. Az olvadéktó esetében az ilyen 

ismeretlen szekvenciák a Patescibacteria, az Acidobacteria, az Actinobacteria, a 

Bacteroidetes, a Chloroflexi, a Gemmatimonadetes, a Planctomycetes, a Proteobacteria vagy a 
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Verrucomicrobia törzsek tagjai voltak. A krátertó üledékében és a fumarolás patakban is nagy 

arányban voltak potenciálisan új baktériumfajok képviselői. Ezekből a mintákból összesen hat 

kandidátus törzs, „superphylum” vagy divízió (Dependentia, Rokubacteria, Gracilibacteria, 

Microgenomatia, Parcubactera, Patescibacteri és WPS-2) volt kimutatható. A WPS-2 divízió 

kiugróan magas relatív abundanciát mutatott a melegvízzel átitatott pataküledékekben. Ezek 

az eredmények összhangban vannak a Száraz-Andok más területein végzett vizsgálatok 

eredményeivel, megerősítve azt az elképzelést, hogy az Ojos del Saladohoz hasonló 

elszigetelt magashegyi vizes élőhelyekre jellemző lokális biodiverzitás „hotspot”-ok ez idáig 

ismeretlen mikroorganizmusoknak adnak otthont. Mivel az ilyen poliextremofil szervezetek 

alkalmazhatóságuk révén nagy érdeklődésre tarthatnak számot, ezek az eredmények felhívják 

a figyelmet a környezet vizsgálatának jelentőségére. 

A molekuláris módszerekkel mindegyik vizes élőhelyen leegyszerűsödött, viszonylag 

kevés taxon alkotta baktériumközösségeket mutattunk ki. Vizsgálataink megerősítették az 

extremofil vagy poliextremofil baktériumok jelenlétét a tanulmányozott magashegyi vizes 

élőhelyeken. A Puna de Atacama-fennsík sós tavaiban a magas sókoncentrációt jól toleráló, 

halofil és halotoleráns szervezetek fordultak elő. A permafroszt olvadéktó környezetében 

pszichrofil és pszichrotróf baktériumokcsoportokat is detektáltunk, a közösség számos tagja 

oligotróf környezetekben gyakori. A kráterkörnyék savas vízzel átitatott üledékéből 

molekuláris módszerekkel acidofil és pszichrofil taxonokat is kimutattunk. A 

baktériumközösségek összetételét a hegyi sivatagi klíma jellegzetességei (nagy hőingás, 

szárazság), a nagy tengerszint feletti magasságnak tulajdonítható körülmények (pl. intenzív 

UV sugárzás, alacsony átlaghőmérséklet) és a vulkáni működés (fumarolák által okozott savas 

kémhatás) egyaránt befolyásolta, amit a tenyésztéses és molekuláris módszerek egyöntetűen 

alátámasztottak. 

A Laguna Santa Rosa üledékében, valamint a Laguna Verde mikrobiális bevonatában és 

vizében legnagyobb relatív abundanciával a Proteobacteria és a Bacteroidetes törzsek 

képviselői fordultak elő, melyek sós tavi környezetek jellemző baktériumai (Oren, 2008). 

Gyakori volt még a Firmicutes, valamint a Laguna Verde esetében a Cyanobacteria, továbbá a 

már említett Parcubacteria és a Chloroflexi is. A feltárt közösségek elsősorban a Száraz-

Andok más magashegyi sós környezeteiben (pl. Salar de Coposa, Salar de Puja), vagy a 

Tibeti-fennsík magashegyi sós tavaira jellemző baktériumközösségekre hasonlítottak (Rasuk 

és mtsai, 2014, Yang és mtsai, 2016). Bár a filogenetikai törzsek szintjén más magashegyi sós 

tavakkal számos hasonlóság felfedezhető volt, az alacsonyabb rendszertani kategóriák között 

több eltérést is találtunk, például a domináns nemzetségek környezetenként változtak. 
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Az Ojos del Salado permafroszt olvadéktavának baktériumközösségeit különféle 

periglaciális környezetekre jellemző taxonok alkották (pl. Proteobacteria, Bacteroidetes, 

Actinobacteria). A víz, a tavi üledékek, a permafroszt felső rétegéből származó üledékek és a 

permafrosztból 10 cm mélyről származó üledékminták egymástól elkülönülő 

közösségszerkezete azt jelezte, hogy a négy mintacsoport között nagyfokú változatosság áll 

fenn. Ez alapján feltételezhető, hogy a különféle üledékmintákra jellemző 

baktériumközösségek különbségeit az erős besugárzás, a sorozatos fagyás-olvadás ciklusok és 

az üledék sorozatos kiszáradási ciklusai által jelentett szelekciós tényezők alakítják. A feltárt 

közösségek ugyanakkor nagymértékben hasonlítottak például a Száraz-Andok Socompa és 

Llullaillaco vulkáni környezetéből, valamint a Nunavut permafroszt láp területén leírt 

baktériumközösségekhez (Solon és mtsai, 2018, Steven és mtsai, 2007).  

A kráter környezetében is gyakori volt a Proteobacteria és az Actinobacteria törzsek 

képviselőinek az előfordulása, azonban az olvadéktóval szemben itt a Bacteroidetes törzs 

tagjai csak minor csoportot képeztek. A meleg- és hidegvízzel átitatott üledékek közösségei 

markánsan különböztek egymástól, a fumarolákból eredő patak üledékében az Aquificae, a 

WPS-2, a Firmicutes és a Chloroflexi törzsekhez tartozó filotípusok fordultak elő, míg a tavi 

üeldékben a Patescibacteria „superphylum” jelenléte volt jellemző. A különbség az 

alacsonyabb taxonómiai szintek tekintetében méginkább megfigyelhető volt: az Acidithrix, a 

Ferrithrix, a Hydrogenobaculum, az Acidibacter, a Metallibacterium, a Gallionella, a 

Thiomonas és az Acidiphilum nemzetségek inkább a meleg vizes környezetekben, mások pl. a 

Granulicella, a Sulfuriferula és a Rhodanobacter főként a hideg vizes mintában fordultak elő. 

A feltárt baktériumközösségek a 6480 m tszf-en fekvő krátertó esetében leginkább Grönlandi 

poláris jégtakarón előforduló kriokonitok és más Száraz-Andokban található vulkánok 

(Socompa, Llullaillaco) permafroszt üledékeire jellemző baktériumközösségekre hasonlítottak 

(Solon és mtsai, 2018, Cameron és mtsai, 2015). A fumarolákból eredő patak üledékéből az 

antarktiszi Mitchell-félsziget enyhén savas, jégmentes üledékében előforduló közösségekre (Ji 

és mtsai, 2016), és a Yellowstone Nemzeti Park meleg forrásainak környezetében képződő 

biofilmekre emlékeztető baktériumközösségeket tártunk fel (Donahoe-Christiansen és mtsai, 

2004). 

Vizsgálataink erdményeképpen megállapítottuk, hogy a tengerszint feletti magassággal 

és az élőhelyek extremitásának fokozódásával párhuzamosan csökkent a kimutatott bakteriális 

taxon-diverzitás. Az olvadéktó üledékében például kb. ötször nagyobb volt a detektált OTU-k 

száma, mint a krátertó savas környezetében. A sós tavakban a legnagyobb limitációt az 

alacsony vízaktivitás és az erős besugárzás jelentette. A permafroszt tó környezetére is 
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jellemző volt az intenzív sugárzás, de az alacsony hőmérséklet és különösen a permafroszt 

üledékek felszíni rétegében a nagy szárazság volt jellemző. Nem csak az alacsony 

hőmérséklet és a folyékony halmazállapotú víz korlátozott jelenléte, hanem a nagy 

hőingásnak köszönhető rendszeres fagyás-olvadás és kiszáradási ciklusok is befolyással 

voltak a baktériumközösségek összetételére. A krátertóban és főként a fumarolás patakban 

mindezek mellé társult a környezet alacsony pH-ja. Az újgenerációs szekvenálással feltárt 

baktériumközösségek összetételét az adott környezetre jellemző szelekciós hatások 

alakították, így tavanként és mintatípusonként karakteresen különbözött a 

baktériumközösségek filogenetikai- és potenciális anyagcsere diverzitása. Ez az eredmény 

összhangban volt a tenyésztéses vizsgálatok során a különböző környezetekből izolált törzsek 

egyes paraméterekre (NaCl koncentráció vagy pH) mutatott ökológiai toleranciájával is.  

A feltárt taxonösszetétel és irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy a vizsgált négy 

élőhelyen a baktériumközösségeket változatos és egymástól jól elkülöníthető anyagcsere 

sokféleség jellemzi. A sós tavakban olyan baktériumokat mutattunk ki, melyek kén, tioszulfát, 

ferrovas, hidrogén oxidálására, illetve nitrát, szulfát redukálására, továbbá nitrogénfixációra 

vagy metilotrófiára képesek. A Laguna Verde melegvizes medencéjéből származó 

bevonatmintában nem meglepő módon nagy arányban voltak jelen biofilmképzésben szerepet 

játszó nemzetségek tagjai, például az elsődleges kolonizálóként ismert Rhodobacterales rend 

és Arcobacter nemzetség tagjait is kimutattuk. A Laguna Santa Rosa üledékében nagyobb 

arányban fordultak elő anaerob baktériumok, az autotróf szervezetek között pedig a 

kemolitoautotróf csoportok egyértelmű dominanciája volt felfedezhető. Ezzel szemben a 

Laguna Verde bevonataiban nagyobb arányban voltak jelen a fotoautotróf taxonok. A 

permafroszt olvadéktó üledékének leegyszerűsödött baktériumközösségében az autotróf 

baktériumok között elsősorban fotoautotróf taxonokat, mint elsődleges termelőket 

azonosítottunk. Az alacsony szerves anyag koncentráció ellenére változatos heterotróf fajokat 

is kimutattunk. A kráterkörnyezetből egyaránt kimutattunk kemolitoautotróf, fotoautotróf és 

heterotróf baktériumokat, melyek között vasredukáló, szulfátredukáló, kénoxidáló és 

vasoxidáló szervezetek egyaránt előfordultak. 

Az Ojos del Salado környéki magashegyi vizes élőhelyeken leírt baktériumközösségek 

taxonómiai összetétele alapján négy integrált geomikrobiológiai modellt hoztunk létre. A 

négy modellen keresztül mutattuk be a közösségekre jellemző gyakori és abundáns taxonok 

szén, kén, nitrogén és vas biogeokémiai ciklusokban betöltött lehetséges szerepét a vizsgált 

élőhelyeken. 
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4 Az értekezés tézisei 

• Tenyésztéses és molekuláris módszerekkel feltártuk a Puna de Atacama-fennsíkon fekvő két 

magashegyi sós tó, a Laguna Santa Rosa és a Laguna Verde mikrobiális bevonataiban és 

üledékében élő baktériumközösségek diverzitását. A vizsgált tavak üledékeiből és 

bevonataiból egyaránt sós tavi környezetekre jellemző filogenetikai törzseket mutattunk ki, a 

két környezet közötti különbségek a gyakori taxonok arányában és a ritkább taxonok 

jelenlétében mutatkoztak meg. A tenyésztésbe vont baktériumtörzsek magasabb NaCl 

koncentrációkra adott ökológiai toleranciája alaján megállapítottuk, hogy a tenyésztésbe 

vont törzsek mérsékelten halofilnak tekinthetők. A kapott eredményekből és irodalmi adatok 

alapján elmondható, hogy a Laguna Santa Rosa üledékében az anaerob szervezetek mellett 

kemolitoautotrófok, míg a Laguna Verde bevonataiban fototróf anyagcseréjű szervezetek 

jelenléte volt jellemző. 

• A permafroszt olvadéktó tenyészthető diverzitásának, valamint az izolált törzsek savas pH-

ra mutatott ökológiai toleranciájának meghatározása neutrálishoz közeli pH optimummal 

jellemezhető, más permafrosztos élőhelyről is kimutatott pszichrofil szervezetek jelenlétére 

utalt. Molekuláris módszerekkel feltártuk a permafroszt olvadéktó környezetében jellemző 

baktériumközösségek térbeli heterogenitását, összehasonlítva a különböző mélységből 

származó permafroszt, illetve tavi üledékek, valamint a víz baktériumközösségek 

diverzitását. Az eredmények alapján arra a következtésre jutottunk, hogy a közösségi 

összetétel változatosságát a víz jelenléte és az üledék mélysége egyaránt meghatározta. Az 

olvadéktavi üledékből leginkább aerob és mikroaerofil, főként kemolitoautotróf anyagcserét 

folytató szervezetek jelenlétét mutattuk ki. 

• A kráter vulkáni hatásnak kitett, aktív fumarolák által befolyásolt környezetében a hideg, 

illetve meleg vízzel átitatott üledékek baktériumközösségeit a többi vizsgált élőhelyhez 

képest kisebb taxondiverzitás jellemezte a tenyésztéses és a molekuláris módszerekkel 

végzett vizsgálatok alapján is. A meleg vizes pataküledék és hideg vizes tavi üledék 

taxonösszetétele karakteresen különbözött, ami azt jelezte, hogy a vulkanikus hatás a pH-n 

és hőmérsékleten keresztül befolyásolja a közösségek összetételét. A tavi üledékből 

származó törzsek acidofil tulajdonságot mutattak. Az anyagcseretulajdonságok tekintetében 

a baktériumközösségeket a vas- és kén biogeokémiai körfolyamataiban résztvevő 

szervezetek jelenléte határozta meg.  
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