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Kivonat
Az édes és sós vizeket benépesítő számos alga és cianobaktérium között van
néhány olyan faj, melyek a különböző állati, emberi és növényi szervezetekben jellegzetes káros hatást fejtenek ki, ezáltal lényegesen befolyásolhatják a vízi és vízparti életközösségek fejlődését, valamint az emberek egészségét. Míg tengerekben a fő toxintermelők páncélos ostoros és mészostoros mikroalgák, addig édes vizekben a méreganyagokat egysejtű és sejtfonalas cianobaktériumok termelik. Amikor a toxintermelő fajok sajátos környezeti körülmények hatására tömegesen elszaporodnak, vízvirágzásnak
nevezett elszíneződést és vízminőség-változást okoznak. A vízvirágzáskor
magas koncentrációban felgyűlő toxinok halak, kagylók, rákok és egyéb fogyasztóik tömeges pusztulását okozzák, továbbá az ilyen vizekből ivó állatok és a tengeri állatokat fogyasztó emberek szervezetében jellegzetes szervi megbetegedéseket váltanak ki. Érdekes evolúciós jelenség, hogy tengeri páncélosalgák és édesvízi cianobaktériumok ugyanolyan hatású toxinokat termelnek. Például, az algatoxinok közül a szaxitoxin és a cianotoxinok
közül az afantoxin a plazmamembrán nátrium-csatornáját gátolja és ezáltal
az idegingerület továbbításának zavarát okozza. A szkaritoxin nevű algaméreg és az anatoxin nevű cianotoxin egyaránt az acetilkolin észteráz enzimet gátolja, az okadainsav (algatoxin) és a mikrocisztin (cianotoxin) pedig
egyaránt foszfatázok működését gátolja. Számos algatoxin sejtszintű hatása növényekben és állatokban hasonló, ellenben ezek megnyilvánulása az
életműködések és az egyedfejlődési folyamatok szintjén nagyon eltérő lehet. Hatásmechanizmusuk ismeretében hatékonyabbá tehető a mérgezések
megelőzése és kezelése, ugyanakkor számos molekuláris biológiai vizsgálatban nyerhetnek közvetlen alkalmazást.
Kulcsszavak: enzimgátlás, fitoplankton, hatásanalógia, neurotoxicitás, vízvirágzás.
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Bevezetés
Az algák, jelenleg ismert 21 000 fajuk és ezeken belül több, mint százezer
változatuk által jelen vannak minden vízi élettérben és a Földön levő élő
anyag kb. 70%-át teszik ki, alapvető szerepet töltve be az élővilág energiaháztartásában és elsődleges tápanyag-termelésében. Fontos szerepük van
a vizek biológiai tisztulásában és oxigénnel való ellátásában, ugyanakkor
rendkívül változatos és változó anyagcseréjük által különböző környezeti körülmények között számos hasznos anyagot termelnek, melyeket jelenleg korszerű biotechnológiai úton hasznosítunk az egészségügyben, az élelmiszeriparban, az akvakultúrában, a háziállatok takarmányozásában, az orvosi diagnosztikában, a mezőgazdasági területek termőképes-ségének javításában, a nanotechnológiákban és nem utolsó sorban alternatív, megújuló üzemanyagok (biodízel, kóolajhelyettesítő szénhidrogének, metán, hidrogéngáz) előállítására. Ezzel párhuzamosan az algák, azáltal hogy fotoszintézisük során nagy mennyiségű szén-dioxidot vesznek fel a környezetből és asszimilálnak szerves testanyagaikba, jelentősen hozzájárulnak a globális klímaváltozáshoz vezető üvegházhatás csökkentéséhez (Becker 2003,
Barsanti és Gualtieri 2006). Mindezeknek a hasznos szerepeknek ellenére, néhány algafaj bizonyos sejtvonalai nagyon veszélyes méreganyagokat
termelnek, melyek nagyon kis mennyiségekben is sajátos megbetegedéseket okozhatnak különböző vízi és szárazföldi állatoknak, növényeknek és az
embernek egyaránt. Bár csupán néhány tíz algafaj keretében ismert a toxintermelés, ezek tömeges elszaporodása nagy károkat okozhat a halállományban, a vízi életközösségek egyensúlyában, valamint a vízi eredetű táplálékot fogyasztó állatokban és emberekben. Továbbá, az algatoxinok a vízi és
vízparti növények fejlődését is megzavarhatják (Armstrong és Armstrong
2001, Farkas és mtsai 2009, Máthé és mtsai 2009, Szigeti és mtsai 2010).
Tengervízben főleg páncélos ostorosok (dinofiták), rafidofiták és mészostorosok (haptofiták) termelnek toxinokat, édesvizekben pedig főleg a cia
nobaktériumok cianotoxinjai jelentenek veszélyt (Hoek és mtsai 2002,
Biddanda és mtsai 2006, Skulberg 2007). Néhány toxin külsőleg hat, a bőr
gyulladását és kellemetlen viszketésérzetet vált ki a vízzel való érintkezés
következtében. A legtöbb algatoxin a szervezet belsejébe jutva fejti ki sejtszintű hatását (membrántranszporterek, enzimek és gének működésének
módosítása), aminek eredményekén az egyes szervek szintjén jelennek meg
6
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szerkezeti és funkcionális elváltozások (az ideg-ingerület továbbításában,
az izomösszehúzódásban, az emésztésben, a veseműködésben stb.).
A toxintermelés függ a fajon belüli változattól és a környezeti körülményektől, elsősorban a tápanyag-ellátástól. Egy algafajon belül nem mindegyik intraspecifikus változat termel szükségszerűen toxint. Például a Cy
lindrospermopsis raciborski nevű fonalas cianobaktérium legtöbb változata hepatotoxikus ciklikus peptidet (cilindrospermopszint) termel, ellenben
például a Balaton vizében élő változat ártalmatlan (Farkas és mtsai 2009).
Továbbá, egyazon alga vagy cianobaktérium toxintermelése is számos körülménytől függően változik, ugyanakkor egy algafaj különböző sejtvonalai egy toxinkategória különböző képviselőit állíthatja elő. Az algatoxinok
közvetlenül az algákkal táplálkozó kagylókban, halakban halmozódnak fel,
ezeken keresztül pedig átjutnak a ragadozó halakba, a halevő állatokba és
az emberbe is. Az édesvíziek a vízből ivó állatokat is mérgezhetik (Ikawa és
Sasner 2000, Bellinger és Sigee 2010).

A vízvirágzás és az algatoxicitás összefüggése
A toxinmennyiség az ezt termelő faj tömeges elszaporodásakor nő meg
nagymértékben, vízvirágzások alkalmával. A vízvirágzás gyakran az eutro
fizáció következménye (ásványi tápanyagokkal, főleg nitrogénnel és foszforral való feldúsulás), napsütéses és meleg időszakokban. Például Hong
Kongban, a Tolo Harbour tengervizében az emberi tevékenységekből származóan a nitrogén- és foszfortartalom tíz év alatt megduplázódott (Ishio
2000, Lee 2008).
Édesvizekben az algák ásványi táplálkozásának fő korlátozó tényezője az elégtelen mennyiségű oldott foszforvegyület, míg tengerekben főleg
a vízoldékony vasionok és a nitrogénforrások az algák növekedésének és
szaporodásának limitáló faktorai, a mélyebb vízrétegek elégtelen fényenergiája mellett (MacIntyre és Cullen 2005, Vörös és Somogyi 2009). Ezzel
összefüggésben, eutrofizációt okozhat az antropikus eredetű vasbevitel is,
valamint a vizeknek szerves anyagokkal való feldúsulása (amit a mixotróf
algák és a lebontó baktériumok hasznosítanak). Háztartási szerves szen�nyeződések lebomlásakor nagy mennyiségű szervetlen nitrogénvegyület
szabadulhat fel a vízi környezetbe, ami szintén bőven termővé (eutróffá) te7
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szi a vízteret és egyes algafajok erőteljes elszaporodásához vezet (Biddanda
és mtsai 2006, Bellinger és Sigee 2010).
Vízvirágzáskor a toxikus hatás nem csak a toxintermelésnek tulajdonítható, hanem annak is, hogy a nagy egyedsűrűség miatt az alsó, beárnyékolt algák elpusztulnak, és bomlásuk elhasználja a vízből az oxigént, ami a
nagyobb vízi állatok fulladásához vezet. Mérsékelt égövön általában télen és
kora tavasszal főleg a kovaalgák, tavasz végén és nyár elején a zöldalgák, a
meleg nyári és őszeleji időszakokban pedig a cianobaktériumok elszaporodása okoz vízvirágzást (Gantt 2008, Lee 2008).
Tengeri fitoplankton által okozott vízvirágzás időnként minden kontinens körül megjelenik kb. 100 km-es partmenti sávon belül (ilyen területek, például, Florida, Mexikó, a Kínai-tenger, a Balti-tenger, Ausztrália észak-keleti partjai, dél-kelet Tasmánia, Dél-Afrika, Peru, Brazília, a Fülöp-szigetek, Japán). Aljzathoz rögzülő, epifitikus mikroalgák elszaporodása
vízvirágzás nélkül okozhat vízmérgezést.
Az algák rendszertani csoportjai közül elsősorban páncélos ostorosok
termelnek veszélyes méreganyagokat. A páncélos ostorosalgák vagy dino
flagelláták több, mint 1200 faja közül csak kevesebb, mint 30 termel toxint,
de ezek nagy károkat okozhatnak a halállományban. Például Florida partjainál a Gymnodinium breve elszaporodása során naponta 100 tonna elpusztult halat gyűjtöttek össze, Hong Kong környékén 5 év alatt 84 vízvirágzást
okozott (vörös dagály néven) egy dinofita faj, ami a halállomány kb. 35%-os
csökkenését okozta. A toxintermelő dinoflagelláták elszaporodását elősegíti, hogy aktívan mozognak a vízoszlopban, napi ritmussal akár 20 m-t is
megtesznek függőlegesen, felváltva kihasználják a felsőbb vízrétegek jobb
fényviszonyait és a mélyebb vízrétegek magasabb ásványi anyagtartalmát.
Édesvizekben a cianobaktériumok által okozott vízvirágzások rontják
az ivóvíz minőségét, bőrbetegséget okozhatnak a fürdőzőknek, kellemetlen
szagúvá, nyálkássá és habossá tehetik a tavakat, eltömik a kagylók és halak
kopoltyúit, a szél által terjesztett vízpárával belélegezve pedig emberi légúti
zavart is okozhatnak (Vasas és mtsai 2004, Farkas és mtsai 2009).
Egyes algatermékek közvetett károsodást válthatnak ki más szervezetekben. Például, az önmagában nem mérgező fikocianin fény hatására bőrgyulladást és hámlást okoz a vízzel érintkező állatoknál (Becker 2003, Skulberg 2007).
Hatásidejük alapján az algatoxinok lehetnek: nagyon gyorsan ölő mérgek (3 percen belül hatnak), gyorsan ölő mérgek (2 órán belül hatnak) és lassan ölő mérgek (48 órán belül hatnak). Az exotoxinok kijutnak az élő algák8
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ból (pl. mikrocisztin), az endotoxinok csak pusztuláskor szabaduulnak ki a
sejtekből (pl. a hidroxilamin fehérjebomlás során keletkezik).
Az algatoxinok hatását egérölő egységekben fejezik ki: egy egérölő egység az a toxinmennyiség, mely a hashártyába fecskendezve 15 percen belül
elpusztít egy 20 grammos egeret (Ikawa és Sasner 2000).
Biokémiai szempontból az algatoxinok lehetnek: vízben oldódó alkaloidszerű szekunder nitrogénvegyületek (pl. guanidin alapúak, melyeket egyaránt
termelnek páncélos algák és cianobaktériumok) és aminok, valamint vízben
nem oldódó, lipofil poliéterek és ciklikus peptidek (egyes cianotoxinok).
Szervi hatásuk alapján lehetnek:
• paralitikus és memóriazavart (amnéziát) okozó neurotoxinok,
• hasmenést és hányingert okozó emésztőkészüléki toxinok,
• májszerkezetet károsító hepatotoxinok,
• vérsejteket károsító hemolitikus toxinok,
• bőrirritációt okozó toxinok,
• ichtiotoxikus (halakat pusztító) zsírsavak.
Sejtszintű hatóhelyeik lehetnek: a plazmamembrán Na-csatornái és Cacsatornák, az acetilkolin-receptorok, az ideg-izom szinapszisok (mozgató véglemezek), a sejtváz aktinfonalai, különböző enzimek (például foszfatázok,
dezoxiribonukleázok, antioxidáns védőenzimek, acetilkolin-észteráz) stb.

Paralitikus (bénulást okozó) neurotoxinok
Termelői tengeri dinoflagelláták (pl. a Gonyaulax tamarensis, mely tömeges elszaporodáskor a vörös dagály nevű vízvirágzást okozza, főleg trópusi
és szubtrópusi vizekben), a Jania sp. vörösalga, valamint édesvízi cianobak
tériumok (pl. az Aphanizomenon flos-aquae afantoxinja). Érdekes evolúciós analógia, hogy tengeri eukarióta algák és édesvízi cianobaktériumok
ugyanolyan hatású méreganyagokat termelnek, melyek sejti szinten ugyanannál az effektornál támadnak és ugyanazokat a tüneteket eredményezik.
Kagylókban, csigákban és rákokban gyűlhetnek fel, ezek fogyasztásakor mérgezik a halakat és az embert. A legtanulmányozottabb ezek közül
a szaxitoxin, mely kis molekulájú, hidrofil nitrogénvegyület (tetrahidropurin), 2 guanidin csoporttal, és tízszer erősebb hatású, mint a sztrichnin
nevű növényi alkaloid (Skulberg 2007).
9
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A szaxitoxin reverzibilisen gátolja a plazmamembrán elektromos feszültségfüggő Na-csatornáját, megakadályozva az akciós potenciál kialakulását, valamint az idegingerület posztszinaptikus terjedését, ezáltal például elernyednek a vérerek sima izmai és módosul a szívizom összehúzódása, nem
működnek az ideg-izom szinapszisok. A szaxitoxinos mérgezés tünetek embernél a végtagok és ujjak zsibbadása, a mozgási koordinációs képesség elvesztése, légzési elégtelenség és halál 4-6 órán belül (Ikawa és Sasner 2000).

Diarrheikus (hasmenést okozó) toxinok
Termelői tengeri dinoflagelláták (Prorocentrum sp., Dinophysis sp.), például a
Skandináv félsziget körül gyakori. Tünetek embernél: hasmenés, láz, hányás,
hasüregi fájdalom. Ezek az algatoxint tartalmazó kagylók fogyasztása után néhány órával kezdődnek, 2-3 napon belül elmúlnak (Skulberg 2007, Lee 2008).
Az emésztőkészüléki működészavart okozó fő toxinok az okadainsav
(1. ábra) és származékai. Molekulaszerkezetük az ionofór poliéterekhez hasonlít, foszfatáz enzimaktivitást gátolnak és daganatképző hatásuk is van.
Egyes Microcystis törzsek is termelnek, mikrocisztin mellett, diarrheikus
faktort (édesvizekben). A Gracilaria sp. vörösalgákban levő A2 és E2 prosz
taglandinok is okoznak erős hasmenést, gyomorfájást és hányingert. (A
prosztaglandinok telítetlen zsírsavak keverékei, melyeket először a prosztatában és az ondóhólyagban mutattak ki, de számos más szervben is jelen
vannak. Befolyásolják a szaporító szervek, a keringési rendszer, a vérlemez
kék, az endokrin mirigyek, az idegrendszer és az immunrendszer műkö-

1. ábra. Az okadainsav az emésztőkészüléki zavarokat okozó algatoxinok tipikus képviselője.
Fig. 1: Ocadaic acid is a typical representative of algal toxins that cause digestive distur
bances (after Lee, 2008).
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dését. A vérben könnyen lebomlanak, ami felgyűlésüket megakadályozza,
ellenben a fenti alga fogyasztásakor hirtelen megnő a szervezet proszta
glandin szintje, ami az említett szervrendszerek zavarait eredményezheti.)

Ciguatera mérgezés
Okozói főleg epifitikus tengeri dinoflagelláták, melyek nem eredményeznek
vízvirágzást, mert nem planktonikusak (például Prorocentrum és Gymno
dinium fajok, Gonyaulax polyedra). A trópusokon gyakoriak (meleg tengerekben, korallzátonyokban), például a Karib-tengerben, a Csendes-óceán
déli részében, Japán körül. A toxin különböző halfajok fogyasztásakor jut
az emberi szervezetbe. Fő méreganyagok a lipofil ciguatoxin és szkaritoxin
(hőstabil poliéterek), valamint a hidrofil maitotoxin (Ikawa és Sasner 2000).
A ciguatoxin kinyitja a plazmamembrán nátriumcsatornáit, ezáltal de
polarizálja a membránt, megakadályozza az idegingerület terjedését. Emellett acetilkolin-észterázt gátló aktivitása is van, ami által gátolja az ideg-izom
szinapszisok működését, így nem történik izomösszehúzódás. A brevetoxin
nevű halméreg, melyet szintén dinofiták termelnek, ugyancsak a Na-csatornák nyitása által depolarizálja a membránokat (neurotoxikus hatás). Ezeknek az algatoxinoknak a sejtszinű hatóhelye ugyanaz a nátriumcsatorna,
mint az előbb már említett szaxitoxiné, csakhogy a hatásuk épp ezzel ellentétes, hiszen nem zárják, hanem nyitják a plazmamembránnak ezt az ionszállító fehérjecsatornáját (Skulberg 2007).
A maitotoxin nem nátrium-, hanem kalciumcsatornák nyitódását okozza, és ezáltal sejti szinten megzavarja a jelzéstovábbítást a válaszadó egységek
felé, illetve a sima és harántcsíkolt izmok görcsös összehúzódását váltja ki.
Az ilyen típusú mérgezés tünetek embernél: halfogyasztás után 3-4
órán belül erős hasi fájdalom, hányinger és hasmenés, ezután idegműködési zavarok (bizsergés érzet a száj és a végtagok szintjén), a vérnyomás és a
szívritmus változásai, erős mérgezéskor bénulás, remegés, izomgörcs, érzetcsalódások (például a hideget melegként érzékeli), hipotermia, fulladásos halál (Ishio 2000, Becker 2003).
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Ichtiotoxinok
Halak és kagylók tömeges pusztulását eredményezik, nagy károkat okoznak az akvakultúrában. A meleg tengerekben elszaporodó Gymnodinium
breve által termelt brevetoxin (2. ábra) nagy molekulájú, lipofil poliéter, hatása a ciguatoxinéhoz hasonló: nyitja a Na-csatornákat, membrán-depolarizáció által ideg- és izomműködési zavart okoz. A Peridinium polonicum
ichtiotoxinja egy szulfhidril-tartalmú azotoid: a glenodinin. A Noctiluca mi
liaris mérgező anyaga a vízvirágzáskor felgyűlő ammónia. A Ceratium fur
ca toxinja (pl. Venezuela partjain a szardellák tömeges pusztulását okozza)
az acetilkolin felszabadulását gátolja az ideg-izom szinapszisok preszinap
tikus membránjának szintjén. A Gonyaulax monilata toxinja vízoldékony
glikozid, mely az izomszövet és a tápcsatorna nekrózisát okozza halakban.
A fentiek alapján elmondható, hogy számos algatoxin sokféleképpen árthat
a halaknak. Ezek közül egyes méreganyagok molekuláris szintű hatásmódja még tisztázatlan (MacIntyre és Cullen 2005).

Amnéziás (memóriazavaros) mérgezés
A Nitzschia pungens kovaalga által termelt domoinsav (egy dikarboxi-ami
nosav, mely hasonlít a glutaminsavhoz) olyan neurotoxin, ami a neuronok

2. ábra: A brevetoxin halak ideg- és izomműködési zavarait okozza a plazmamembrán nátriumcsatornáinak nyitása által.
Fig. 2. Brevetoxin exerts its ichthyotoxicity by opening sodium channels in the plasma mem
brane (after Ikawa and Sasner, 2000)
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glutamát-receptorának erős agonistája, így idegműködési zavarokat okoz
(3. ábra). Jelenleg az orvosi biológiában felhasználják a neurodegeneratív
betegségek tanulmányozására.
A páncélos ostorosalgákon kívül egyéb algacsoportok egyes képviselői
is termelnek toxinokat. Európai sós vizekben a krizofiták közül a Prymne
sium parvum és egyes Ochromonas törzsek toxinja: a primnezin (egy prote
olipid keverék) hemolitikus, neurotoxikus és ichtiotoxikus hatású. Néhány
barna és vörös makroalga főzésekor toxikus dietil-peroxidok keletkeznek,
melyek általános sejtkárosító hatású vegyületek (Barsanti és Gualtieri 2006).
A zöldalgák nem termelnek toxinokat, egyedüli halmérgezési tünet a
Chaetomorpha minima zsírsav-keverékének (palmitinsav, linolénsav stb.)
hatására volt észlelhető.
A vörös dagályt okozó rafidofiták (pl. Heterosigma sp.) többszörösen
telítetlen zsírsavjainak hatására károsodhatnak a halak kopoltyúi, így csökken az oxigénszállítás a vér hemoglobinjához (Ishio 2000).

Bőrgyulladást okozó cianotoxinok
A tengeri cianobaktériumok közül a Lyngbya majuscula és az Oscillatoria
nigroviridis toxinjai (aplisiatoxin, lingbiatoxin A) az „úszók viszketegsége”
nevű erős bőrgyulladást okozzák (például Hawaiiban, Japán tengerpartjain).

3. ábra. A domoinsav olyan algatoxin, mely az idegsejtek glutamát-receptorának agonistája
Fig. 3. Domoic acid is an algal toxin that acts as an agonist of glutamate receptors (after Skul
berg, 2007)
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Az édesvízi cianobaktériumok közül az Aphanizomenon flos-aquae a
Na-csatornákat gátló, neurotoxikus afantoxint, az Anabaena flos-aquae az
acetilkolin agonistájaként ható anatoxint, a Microcystis aeruginosa, a Nodu
laria spumigena és a Cylindrospermopsis raciborskii pedig a hepatotoxikus
ciklikus peptideket termeli (mikrocisztin, nodularin, cilindrospermopszin).

Cianobakteriális neurotoxinok
Az Anabaena flos-aquae anatoxin-a-ja (4. ábra) hidrofil alkaloidhomológ
(ciklikus amin), nagyon gyors méreg (2-5 perc alatt fejti ki hatását), gerincesekben az acetilkolin agonistája, ezáltal izombénulást, légzésleállásos halált okoz.
Az anatoxin-a(s) neurotoxin változat erős nyáltermelést is okoz, az acetilkolinészterázt irreverzibilisen gátolja. Jelenleg az emberi agy nikotinreceptorainak
tanulmányozására alkalmazzák (Vasas és mtsai 2004, Gantt 2008).

Hepatotoxikus cianotoxinok
A mikrocisztin nevű lipofil ciklikus peptid (általában 7 aminosavból) meleg vérű (homeoterm) gerincesekben erős vérzést okoz a májban, emiatt el-

4. ábra: Az anatoxin az acetilkolin észteráz működését gátolja
Fig. 4. Anatoxin inhibits the activity of acetylcholine esterase (after Barsanti and Gualtieri, 2006).
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pusztulnak a májsejtek, majd a trombociták vérrögöket hoznak létre a tüdő
ereiben, végül leáll a szívműködés.
Sejti szinten a mikrocisztin (5. ábra) gátolja a protein-foszfatázokat, ezáltal jelzéstovábbítási és sejtnövekedési zavart okoz, továbbá a sejtváz aktin
fonalainak az aggregációját idézi elő (így okoz sérülést a máj szinuszoid hajszálereinek endotéliumában). Karcinogén (rákos daganatot keltő) hatása is
lehet. Hasonló toxikus hatása van a Cylindrospermopsis raciborskii hepato
toxinjának (cilindrospermopszin), valamint a Nodularia spumigen által termelt nodularinnak (Mankiewicz és mtsai 2001, Pflugmacher és mtsai 2007).
Vízvirágzáskor a toxinok a vízparti növényeket is károsítják. Például
számos vízparti övezetben észlelhető a nádasok erőteljes pusztulása és feldarabolódása (zsombékosodása), ami összefüggésbe hozható a klímaváltozással, a vízszint tartós emelkedésével, valamint számos emberi tevékenységgel. A nádasok pusztulásának több oka lehet. Ezek közé tartozik az örökletes változatosság csökkenése, ugyanis amikor a nád nam maggal, hanem
vegetatív úton (klonalitással) szaporodik, homogén állományok alakulhatnak ki, melyek kevésbé képesek alkalmazkodni a helyi körülmények megváltozásaihoz. Másik oka lehet a pusztulásnak az, hogy magas vízálláskor
az üledékben anaerób körülmények alakulnak ki, ami a tápanyagok elhasználását energetikailag kevésbé hatékonnyá (pazarlóbbá) teszi, és a keletkező kén-hidrogén károsan hat az alámerült gyökerek és gyöktörzsek gázcse-

5. ábra. A mikrocisztin gátolja a protein-foszfatáz enzimaktivitást és az antioxidáns enzimek
védő szerepét, serkenti a DNS-t lebontó dezoxiribonukleázt, kromatinkondenzációt okoz és
megzavarja a sejtváz aktinfonalainak szerveződését
Fig. 5. Microcystin inhibits protein phosphatase and antioxidative enzyme activity, enhances DNase activity, causes chromatin condensation and disturbes organization of cytoskeletal
actin filaments (after Lee, 2008)
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réjére. Azt is kimutatták, hogy a nádasok pusztulása összefügg az üledék
negatívabb redoxpotenciáljával, valamint a víz emelkedő kloridtartalmával
és nitrogénterhelésével (Armstrong és Armstrong 2001, Herodek és mtsai
2009). Számos kísérleti eredmény igazolja, hogy a nádban, a békalencsében és hínárokban mikrocisztin hatására szervfejlődési és metabolikus
rendellenességek következnek be. Például, bizonyos dezoxiribonukleázok
serkentése sietteti a programozott sejthalált, továbbá bizonyos DNS szakaszok heterokromatinizációja olyan epigenetikai változás, ami az itt levő
1. táblázat: Algatoxinok és cianotoxinok előfordulásának és fő hatásainak összesített adatai (eredeti).
Table 1. Cumulative data on occurrence and main effects of algal toxins and cyanotoxins
(original).
A toxin neve

Példa a toxint termelő fajok közül

Fő hatóhely és
hatás a szervezet szintjén

Hatásmód a sejtek szintjén

A toxint termelő élőlények fő előfordulási helye

Algatoxinok:
szaxitoxin

Gonyaulax
tamarensis

idegrendszer, izmok: neur otoxi
citás, bénulás

plazmamembrán
Na-csatornájának
gátlása, idegingerület szinaptikus áttevődésének zavara

Atlanti-óceán, Északi-tenger, Csendesóceán, Taszmánia

okadainsav

Dinophysis
acuminata

emésztőkészülék: hasmenés, hányinger

foszfatáz enzimek gátlása

Skandinávia tengerpartja, Franciaország, Japán

ciguatoxin,
szkaritoxin

Prorocentrum
lima,
Gonyaulax
polyedra

idegrendszer, izmok: idegingerület terjedési zavara, bénulás

plazmamembrán
Na-csatornájának
nyitása, membrándepolarizáció, acetil
kolin-észteráz gátlása

Karib-tenger, Csendes-óceán déli része, Japán

maitotoxin

Gymnodinium
sanguineum

idegrendszer, izmok: neur otoxi
citás, izomgörcs

Ca-csatornák nyitása membránokban

Florida, Tahiti, Karib-tenger

brevetoxin

Gymnodinium
breve

idegrendszer, izmok: neur otoxi
citás, izomössze
húzódás zavara

plazmamembrán depolarizációja a Na-csatornák nyitódása által

Mexikói-öböl, Japán

glenodinin

Peridinium
polonicum

idegrendszer:
neur otoxicitás

az acetilkolin preszi
naptikus felszabadulásának gátlása

Kínai-tenger, Japán
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domoinsav

Pseudonitzschia
pungens

idegrendszer: memóriazavar

neuronok glutamátreceptorának
agonistája

Kanada, Antarktisz

primnezin

Prymnesium
parvum

vérkeringés, idegrendszer: hemolízis,
neurotoxicitás

hemoglobin kijutása a vörös vérsejtekből membránsérülés során

Izrael, Európa sós vizei

hexadeka- és
oktadekatetraénsavak

Heterosigma
akashiwo

halak kopoltyúi: légzésgátlás

a hemoglobin oxigén-felvételének gátlása a vörös vérsejtekben

Fülöp-szigetek, Japán

prosztaglan
dinok (ara
chidonsav és
egyéb telítetlen zsírsavak)

Gracilaria
fajok

emésztőkészülék (gyomorfájás,
hasmenés), szaporító szervek,
endokrin mirigyek, vérlemezkék,
immunrendszer (gyulladás)

vízfelszívás gátlása a bélhámsejtekben, értágulás,
makrofágok aktivációja, trombociták
aggregációja

Indiai-óceán,
Csendes-óceán

lingbiatoxin A

Lyngbia
majuscula,
Oscillatoria
nigroviridis

bőr: gyulladás,
viszketésérzet

allergiás immunválasz a fehér vérsejtek szintjén

Hawaii-szigetek, Japán

afantoxin

Aphanizome
non flos-aquae

idegrendszer, izmok:
neurotoxicitás,
bénulás

plazmamembrán Nacsatornájának gátlása

New Hampshire
édesvizű tavai (USA)

anatoxin

Anabaena
flos-aquae

idegrendszer, izmok, nyálmirigyek: idegingerület-áttevődés gátlása a kolinergikus
szinapszisok
szintjén, izombénulás, fokozott nyáltermelés

acetilkolin-észteráz
enzim gátlása

Kanada édesvizű tavai

mikrocisztin,
nodularin,
cilindrospermopszin

Microcystis
aeruginosa,
Nodularia
spumigena,
Cylindrospermopsis
raciborskii

máj, vérerek, tüdő, szív:
hepatotoxicitás,
bevérzés, vérrög-képződés, limfociták
pusztulása

protein-foszfatáz
enzimek gátlása, aktinfonalak
aggregációja,
antioxidáns enzimek gátlása,
dezoxiribonukleáz
serkentése, apoptózis,
heterokromatinizáció

Ausztrália, Dél-Afrika, India édesvizei, Észak-Európa tavai, Balaton

Cianotoxinok:
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gének inaktiválódásához vezet, ez pedig gyakran gyökérnekrózisban és a
sejtvázelemek szerveződési hiányosságaira visszavezethető szervfejlődési rendellenességekben nyilvánul meg (M.-Hamvas és mtsai 2003, Chen és
mtsai 2004, Huang és mtsai 2008, Jámbrik és mtsai 2011).
Minél alaposabban megismerjük az algatoxinok és cianotoxinok hatásmódjait és ökotoxikológiai vonatkozásait, annál hatékonyabban leszünk
képesek megelőzni és ellensúlyozni káros következményeiket, és megnyílik annak lehetősége, hogy kísérleti rendszerekben felhasználjuk ezeket betegségek kialakulásának és kezelési lehetőségeinek vizsgálatában, valamint
környezetvédelmi intézkedésekben.
Az ismertebb algatoxinokat, cianotoxinokat, ezek hatásait, a toxint termelő fajok jellemző képviselőit és gyakoribb előfordulási helyeiket az 1. táb
lázat foglalja össze.
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Algal toxins, cyanotoxins and their biological effects
Review article
Abstract
A small number of microalgal and cyanobacterial species produce very potent biotoxins that even is extremely small quantities adversely affect animals, humans and plants. They may be very harmful to the development of
aquatic ecosystems when the toxin-producing species cause phytoplankton
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blooms in seas and continental water bodies. While in marine environments
microalgae belonging to dinoflagellates and prymnesiophytes are the main
toxin producers, in freshwater ecosystems toxic effects are mainly doe to
cyanobacterial metabolic products. The major algal toxins and cyanotoxins are polyethers, alkaloid-like secondary nitrogen-containing metabolites,
or cyclic peptides. Shellfish and crustaceans may accumulate algal toxins in
their tissues and act as transvectors to higher levels in the food chain, e.g.
fish, fish-eating birds and mammals, and humans. Some marine algal toxins
and freshwater cyanotoxins have very similar effects. Saxitoxin, produced
by marine dinoflagellates, and aphantoxin, produced by freshwater cyanobacteria, are potent neurotoxins by blocking the sodium channels of plasma
membrane in neurons and muscle fibers. Algal scaritoxin and cyanobacterial
anatoxin inhibit the enzyme activity of acetylcholine esterase, blocking the
neuromuscular transmission. A common effect of algal ocadaic acid and cyanobacterial microcystin is inhibition of phosphatase enzyme activity, leading
to disturbance of signal transduction and apoptosis. Furthermore, different
algal toxins may have antagonistic influence on the same cellular effector.
E.g., guanidinium-based toxins block the sodium channels of plasma membrane, while polyether toxins open the same transporters. Several algal and
cyanobacterial toxins cause paralytic shellfish poisoning (neuromuscular disturbances), diarrheic shellfish poisoning (digestive disturbances), ciguatera
poisoning (with neurological, gastrointestinal and respiratory symptoms),
ichthyotoxicity, hepatotoxicity, hemolysis (destruction of red blood cells),
allergic reactions of the skin (“swimmer’s itch”). In aquatic plants, some of
these toxins cause developmental abnormalities related to cytoskeletal disorders, tissue necrosis, epigenetic modifications (e.g. heterochromatinization),
oxidative membrane damage, inhibition of enzymes involved in different
metabolic processes. The knowledge of their mode of action enables a more
efficient prevention and treatment of toxic effects, and opens possibilities for
their application in fields of molecular biology.
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A margittai municípiumi kórházból származó Staphylococcus
aureus törzseken végzett molekuláris biológiai vizsgálatok
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Kivonat
A Staphylococcus aureus az egyik leggyakoribb gennykeltő baktérium.
Szinte minden emberi szervben okozhat gennyesedést. Súlyos kórházi fertőzések (sebfertőzés, véráramfertőzés stb.) kialakulásában játszanak szerepet a methicillin rezisztens S. aureus törzsek (MRSA). Egy 2009-es felmérés alapján Romániában a fertőzéseknek 36%-át MRSA törzsek okozzák.
Vizsgálatunk célja a „Dr. Pop Mircea” Municípiumi Kórház (Margitta,
Bihar megye) methicillin rezisztens Staphylococcus aureus törzseinek a felmérése. A kórházban izolált és hagyományos módszerekkel azonosított baktériumtörzseket molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáltuk, polimeráz
láncreakció (PCR) segítségével felerősítve a mecA és nucA géneket.
A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a margittai kórházban
izolált S. aureus törzseknek 10%-a methicillin/oxacillin rezisztenciát mutat,
ami az országos átlag alatt van.
Kulcsszavak: Staphylococcus aureus, mecA, nucA, MRSA

Bevezetés
A Staphylococcus aureus.
A Staphylococcus genus a Micrococcaceae családba tartozik. A genus különböző törzsei a melegvérű állatok és az ember bőrén, a bőr faggyúmirigyeiben és a szőrtüszőkben, az orrban és egyéb nyákhártyákon, mint a nor22
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mális flóra állandó vagy átmeneti tagjai fordulnak elő (Gergely 1999). Tipikus gennykeltő baktérium. A fertőzések forrása leginkább az ember. A sejtek Gram pozitívan festődnek, mozgásképtelenek, gömb alakúak, átmérőjűk 0,8-1,6 µm. Általában szabálytalan tömböket alkotnak (László 1988).
Aerob és fakultatív anaerobok, jól szaporodnak mind aerob mind anaerob körülmények között is. Táptalajon könnyen tenyészthetők, kifejezetten
gyorsan nőnek. Optimális szaporodási hőmérsékletük 35-40 °C, optimális
pH-juk 7,4-7,6, spórákat nem képeznek. A szénhidrátokat, savat termelve,
széles spektrumban képesek hasznosítani (László 1988).
A Staphylococcus aureus-ra jellemző a kataláz és a foszfatáz termelés,
ez a virulencia egyik tényezőjének tekinthető. A koaguláz pozitív törzsek
sajátossága, hogy a vérplazmát megalvasztják (Lőrinczi és Székely 2005).
Staphylococcus aureus származása még nem tisztázott. Először 1884ban Anton Julius Friedrich Rosenbach német orvos és mikrobiológus írta
le. A staphyle görög eredetű szó jelentése „szőlő”, a coccus szó jelentése
„gömb”, amelyből származik a staphylococcus elnevezés, hiszen a baktériumok gömb alakúak. Az aureus a latin „arany” szóból származik, ugyanis telepei nagyok és aranysárga színűek. A Staphylococcus aureus az egyik leggyakoribb gennykeltő baktérium. Szinte minden emberi szervben okozhat
gennyesedést. Szerepet játszik a kórházi járványok kialakulásában is. Potenciális kórokozóként megtalálhatjuk az egészséges emberek testfelszínén,
az orrüregben, a torokban, a köpetben, a székletben, az anyatejben és az
élelmiszereken. Kórházakban, főleg szülészeteken és újszülött osztályokon,
sebészeteken gyakran okoz sebfertőzéseket (Freeman-Cook és FreemanCook 2005).
A becslések szerint egészséges felnőtt emberek 10-40%-ának orrüregében megtalálható a S. aureus. Bár nagyon jól alkalmazkodik az emberi környezethez, mégis megtalálható számos más élőhelyen, majdnem minden
felületen, beleértve a vizeket és a korhadó anyagokat is. A S. aureus rugalmassága rendkívül vastag sejtfalának köszönhető. Mind a vastag sejtfal,
mind a magas belső nyomás nagyon megnehezíti az antibakteriális szerek
bejutását. A baktérium a bőrön csak megtapad, és mivel a bőr jelentős akadályt jelent neki, azon nem tud bejutni. Ha viszont megjelenik egy seb a bőrön, akkor ezen keresztül akadálytalanul bejut (Freeman-Cook és FreemanCook 2005).
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Patogenitás.
A Staphylococcus aureus törzsek gyakoriak és számos, patogenitásban fontos, toxint és enzimet termelnek. A szervezetbe juthatnak a szőrtüszőkön,
légutakon, tápcsatornán, hüvely nyálkahártyán, bőrsérüléseken, műtéti sebeken keresztül. Egészséges védekezésű szervezetben a fertőzés lokalizált
marad. Ha a kórokozó bejut a véráramba a sztafilokokkusz fertőzéseknek
súlyos szövődményei alakulhatnak ki. A bacteriaemia során metasztatikus
gócok keletkezhetnek (Lőrinczi és Székely 2005).
A fertőzés korai szakaszában a baktériumok számos felületi virulencia-tényezőt állítanak elő, amelyek megtapadást szolgálják. Mint például a
fibrin/fibrinogénkötő fehérje, a clumping faktor, amely a véralvadékhoz és
a sérült szövetekhez való tapadást teszi lehetővé. Ezután elszaporodnak és
a helyi magas egyedsűrűség újabb virulencia-tényezők kiválasztását váltja ki, amelyek a baktériumok elszaporodását és kóros állapot kialakulását
idézik elő (Papp 2009). Mint például a fibrinolizinek amelyek, a mikrobális
inváziót segítik elő, ugyanis a gazdaszervezetben végbemenő gyulladásos
folyamatok során keletkező fibringátakat oldja fel. A hialuronidáz enzim
a sejtek között lévő hialuronsav és egyéb mukopoliszaharidok feloldásával elősegíti a baktériumok terjedését a szövetben. A foszfatáz termelés is
a patogenitás megbízható jele, mivel a foszfatáz a foszfát vegyületek bontását végzi (Papp 2009). A DNázok a gazdaszervezet DNS-ét sejten belül és
kívül egyaránt bontják. A lipolitikus enzimek képesek a lipidek struktúráját
bontani, ami lehetővé teszi a baktérium zsírszövetben történő szaporodását és terjedését (Lőrinczi és Székely 2005). A S. aureus törzseknek megközelítőleg. 5%-a poliszaharidot, 40%-a mikrokapszulát és 70%-a nyákot termel, melyek különböző ureinsavakat tartalmaznak. Ezek antifagociter tulajdonságúak (László 1988).
A koaguláz enzim segítségével fibringátat alakít ki a fertőzési góc körül, megakadályozva ez által a gyulladásos folyamatokban és az immunitásban résztvevő sejtek odajutását. A környezet glükóz tartalmától függően lipoteikolsavat ürítenek a felszínükre. A protein A egy felszíni fehérje,
amely az IgG molekulák Fc részéhez kötődik, ezáltal az opszonizációt és a
fagocitózist gátolja, mivel megakadályozza a kórokozó felismerését. A protein A az esetek 95%-ban a koagulázzal együtt termelődik.
Kataláz enzim termelése révén a S. aureus elbontja a fagolizoszómában
képződő hidrogén peroxidot (Lőrinczi és Székely 2005).
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A törzsek nagy része termel egy alfa-toxint, amelynek a vörösvértestek
szétesését okozza. A keringésbe jutva szeptikus sokk kialakulásához vezet.
A toxin legalább négyféle hemolízint, α, ß, γ, δ- típusú membránkárosító fehérjét tartalmaz (sejtoldó hatású termékek)(László1988).
Esetenként leukocidint termelnek, amely a fehér vérsejtek sejtmembránját károsítja.
Némelyik törzsben megtalálható a Panton Valentine leukocidin (PVL),
amely a granulocitákat és a monocitákat pusztítja, valamint szövetkárosító hatása van. Ezek a törzsek gyakran okoznak bőrfertőzéseket és tüdőgyulladást. Az MRSA törzsek rendszerint rendelkeznek ezzel a pvl génnel
(Lőrinczi és Székely 2005).
A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus.
Methicillin rezisztens Staphylococcus aureus-nak nevezzük azokat a S. aure
us törzseket, amelyek rezisztensek az összes penicillin, cefalosporin, karba
penem és monobactam készítménnyel szemben (Peterson és mtsai. 2009).
Sir Alexander Fleming skót orvos 1928-ban fedezte fel a penicillint,
amely „csoda gyógyszerként” széles körben elterjedt. Később megjelentek
olyan törzsek, amelyek már nem voltak érzékenyek a penicillinre. Nevűket
az első β-laktamáz-stabil penicillinnel, a methicillinnel, szemben mutatott
rezisztenciájukról kapták (Weigelt 2007).
Az első methicillin rezisztens S. aureus (MRSA) törzset1961-ban izolálták. A methicillin rezisztencia leggyakrabban a penicillinkötő fehérje (pe
nicillin-binding protein = PBP) egyik módosult típusának, a PBP2a-nak a
túltermelésén alapul (Kovács és Pásztor 2001).
A vad típusú sztafilokokkuszok négy PBP-vel (PBP1, PBP2, PBP3 és
PBP4) rendelkeznek, melyből az első három, nagy molekulatömegű PBP,
esszenciális a sejtfal szerkezetének kialakításához, és ezek a β-laktám antibiotikumok célpontjai is. A magas szintű β-laktám rezisztenciát egy szerzett
PBP, a PBP2a (vagy PBP2’) okozza. A β-laktám antibiotikumok alacsony affinitással kötődnek a PBP2a-hoz, ezért e fehérje termelése rezisztenciát biztosít az összes β-laktám antibiotikummal szemben (Yukio és Takeshi 1985).
A PBP2a-t kódoló mecA gén csak a methicillin rezisztens sztafilokok
kuszokban található meg, és az ún. „staphylococcal cassette chromosome
mec” (SCCmec) mozgó genetikai elemen helyezkedik el, mely valószínűleg a Staphylococcus sciuri-ból került át a többi sztafilokokkusz törzsbe
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(Alekshun és Levy 2007). A fent említett mozgó genetikai elem transzpozíciót kódoló saját enzimekkel rendelkezik. Ezeknek köszönhetően egyszerűen beilleszti önmagát a Staphylococcus kromoszómába.
Rezisztencia fok alapján ma már élesen elkülönítjük a methicillin érzékeny (MSSA) és methicillin rezisztens (MRSA) törzseket. Az eritromicin a
makrolid antibiotikumok csoportjába tartozik. A 2008-as felmérések alapján az MRSA törzsek 100%-a eritromicin rezisztenssé vált. Az MSSA törzsek is jelentősen csökkent az erithromicin érzékenységet mutatnak. Míg
az MSSA törzsekkel szemben a vankomicin továbbra is 100%-os hatékonyságot mutat, az MRSA esetén megjelentek az első csökkent vankomicin érzékenységű törzsek (Kristóf 2010).
A nucA gén egy, a S. aureus törzsekre jellemző, termostabil nukleáz enzimet kódol. A koaguláz negatív sztafilokokkuszok (pl. S. epidermidis) nem
termelnek ilyen típusú enzimet, viszont tartalmazhatják a methicillin rezisztenciáért felelős mecA gént. A nucA gént nem tartalmazó, methicillin
rezisztens sztafilokokkuszokat MRSS-el, míg a methicilin érzékeny sztafilo
kokkuszokat MSSS-el jelöljük (Jakab 2009).
Betegségek, járványok.
A S. aureus az egyik legjelentősebb, kórházi ellátással összefüggő, ún. no
zokomiális, kórokozó. Szinte bármilyen klinikai fertőzést képes okozni. Az
MRSA világszerte súlyos gondot jelent.
A leforrázott bőr szindróma (scalded skin syndrome, SSS) a S. aureus
által okozott egyik legsúlyosabb betegség. Az eta gén kódolja a betegséget
okozó szerotípusú exfoliatív toxint. A bőr felső rétege enyhe érintésre vagy
gyenge dörzsölésre gyakran nagy lemezekben kezd leválni. Apró hólyagok
jelennek meg a bőrpír körül, majd apró gennyes hólyagok jelennek meg a
hajlatok közelében. A toxin hatására a bőr rendkívül érzékennyé válik, kiütések jelennek meg az egész testfelületen, a hám felső rétege leválik a bőr
többi részéről. Mivel a mérgező anyag az egész szervezetben szétterjed, a
bőr kis területét érintő fertőzés az egész testfelszínre kiterjedő bőrleváláshoz vezethet. Általában csecsemőknél gyakori, de megjelenhet fiatal gyermekeknél, és legyengült immunrendszerű embereknél is. Újszülöttek esetén a pelenkával takart területen vagy a köldökcsonk körül jelenik meg. Felnőtteken bárhol kezdődhet. A fertőzés kezdetét követő 24 órán belül vörös
foltok jelennek meg a pörkölt fedett területek körül. A következő 1-2 napon
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belül az egész bőrfelület érintetté válik, a beteg állapota lázzal, hidegrázással és elesettséggel, testsúlyvesztéssel és rossz közérzettel súlyosbodik. A
védő hámréteg elvesztésével más baktériumok és kórokozók is könnyen behatolhatnak a szervezetbe; ezt nevezik felülfertőződésnek. Mindemellett kiszáradáshoz vezető, kritikus mennyiségű folyadékot veszíthet a beteg a sebváladékkal és a párolgással (Bjoern és mtsai. 1998, Osamu és mtsai. 2005).
A másik legsúlyosabb betegség a toxikus sokk szindróma (toxic shock
syndrome, TSS). Először 1978-ban írták le, tünetei: láz, kiütés, izomfájdalom, hányinger, csökkent vérnyomás, légzési nehézségek. Hasonló tünetekről tett említést 1927-ben az orvosi szakirodalom. Kezelés nélkül a halálozási arány 70%-os. A tüneteket, rendszerint megelőzi egy több napos vizes hasmenés, hányinger és hányás, a torok- és izomfájdalom (James 1988).
A tünetekért egy bizonyos toxin, a tst gén által kódolt toxikus sokk
szindróma toxin felelős (TSST). Leggyakoribb formája a TSST-1. Az 1980as években, nagyon elterjedt volt. Általában fiatal menstruáló nők estek áldozatul. A fertőzés leggyakoribb helyszíne a hüvely volt. Összefüggést találtak a fertőzések és az akkoriban használt tamponok között. 1980 után a
tamponok formája is drámaian megváltozott, és ma már minden tampon
dobozán megtalálható a figyelmeztetést a betegségről (Freeman-Cook és
Freeman-Cook 2005).
Szintén a S. aureus számlájára írható az 1918-ban tomboló bakteriális
tüdőgyulladás sok áldozatott követelt (Burke 2010).
Fertőzött élelmiszer fogyasztása után, gyorsan kialakul a S. aureus által okozott ételmérgezés. A beteg görcsölni kezd, hányingert érez, majd hányás, és hasmenés jelentkezik. A tünetek általában 24 órán belül elmúlnak
(Freeman-Cook és Freeman-Cook 2005).
Elterjedés.
Előfordulási gyakoriságuk országonként változó. A 2009-es adatok alapján
Romániában a S. aureus fertőzések 36%-át MRSA törzsek okozzák, az utóbbi három évben számuk évről évre növekszik. Az MRSA törzsek által okozott fertőzések komoly terápiás problémát jelentenek, mivel a methicillin
rezisztencia a törzsek túlnyomó részénél számos más antibiotikum-csoporttal szembeni rezisztenciával társul.
Az Európai Antibiotikum Rezisztencia Felügyeleti Hálózat (Resistance
Surveillance Network, rövidítve: EARS-Net) 2009-es közlése alapján Romá27
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niában és Magyarországon az MRSA jelenléte 2007-ben 26 %-os , 2008-ban
33%-os volt, míg a legutóbbi jelentés alapján 2009-ben 36%-ra emelkedett.
Vizsgálatunk célja a margittai „Dr. Pop Mircea” Municípiumi Kórház methicillin rezisztens Staphylococcus aureus törzseinek felmérése volt.
Vizsgáltuk a S. aureus törzsek gyakoriságát a különböző kórházi osztályokon, az adatokat osztályoztuk nem és kor szerint, valamint az országos átlaghoz viszonyítottuk.

Anyagok és módszerek
A felhasznált baktériumtörzsek.
A 2009 decembere és 2011 februárja között izolált törzsek a Bihar megye
észak-keleti részében, Margitta megyei jogú városban található „Dr. Pop
Mircea” kórházból származtak.
A klasszikus mikrobiológia módszerekkel meghatározott S. aureus törzsek mikrocentrifuga csövekben, 20 μl ultratiszta vízben szuszpendálva,
4°C-on voltak tárolva. Ezeket molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáltuk. Összesen 70 darab S. aureus izolátumot sikerült beazonosítani. Változó korú és nemű emberektől vett minták a kórház hét osztályáról származtak: sebészet, sürgőségi, gyerek osztály, újszülött osztály, szülészet és nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet.
A molekuláris biológiai vizsgálatokat a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemhez tartozó Interdiszciplinális Bio-Nano Kutatóintézetben
végeztük.
Polimeráz láncreakció.
Mivel a PCR- alapú módszerek kiválóan alkalmasak a gyors és gazdaságos tipizálásra (László 1999, Dezső és Nagy 2005), PCR készülék segítségével erősítettük fel a mecA és a nucA géneket. Két PCR készüléket használtunk: Mastercyclert (Eppendorf, Hamburg, Németország) és PalmCyclert
(Corbett Research, Sydney, Ausztrália).
Az alkalmazott multiplex PCR hőmérsékletprogramja (Jakab és Popes
cu 2005):
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1. Kezdeti denaturálás: 94°C, 5 perc.
2. Denaturálás: 92 °C, 30 másodperc.
3. Primer kapcsolódás: 56 °C, 30 másodperc.
4. Szintézis: 72 °C, 1 perc 30 másodperc.
A 2–4. lépések 30-szor ismétlődtek.
Végső lánczárás: 72 °C, 5 perc.
Hűtés: 4 °C, ∞.
A reakcióelegy összetétele: Green PCR puffer, 1,5 mM MgCl 2, 0,2
mM dNTP elegy (dATP, dGTP, dCTP és dTTP egyenlő arányban), 1 µM
oligonukleotid primer (f és r primer, PBP2a/1, PBP2a/2)(Jakab és Popescu
2005), 1,25 U GoTaq® polimeráz, 10 µl baktérium szuszpenzió és ultratiszta
víz (Purelab Ultra Genetic, ELGA LabWater, High Wycombe, Nagy Britannia) 50 µl-es végtérfogatig kiegészítve. Az oligonukleotid primereket az
Eurogentec (Liege, Belgium) gyártotta, a többi vegyszer a Promegától származik (Madison, Wisconsin, AEÁ).
Gélelektroforézis.
A PCR reakció után a mintákat 1%-os agaróz (Promega, Madison, Wiscon
sin, AEÁ) gélben választottuk szét, 48-52 V-on, 80-110 mA-en. A gélhez TAE
puffert használtunk (2 M TRIS, 1 M ecetsav, 100 mM EDTA). A DNS láthatóvá tétele céljából a gélhez 2,5 µl, 10 mg/µl-es etídium-bromidot adagoltunk, ami hozzákötődik a DNS-hez és UV fényben fluoreszkál. A gélekről fényképeket készítettünk, amit a GelDoc-It® képfeldolgozó rendszerrel (UVP, Cambridge, Nagy Britannia) számítógépen rögzítettünk (Jakab és
Popescu 2008).

Eredmények
A tanulmányozott időszak alatt hetven S. aureus törzset vizsgáltunk meg.
A különböző személyektől származó mintákat két hónapi rendszerességgel szereztük be.
A minták nagy része, 53%-a torokváladékból származott. Jelentős részt
képviselt a genny és az orrváladék is. A minták 54%-a férfiaktól származott.
Nő nemű személyektől izolált S. aureus törzseknél leginkább a torokváladék dominált. Fülváladékból származó S. aureus törzsek nem voltak jellem29
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zőek. A férfiaktól származó váladékok esetén a torokváladék volt túlsúlyban. Férfiaknál köpet és szemváladék nem volt jellemző.
A minták nem csak eltérő nemű, hanem különböző korú emberektől
származtak, a csecsemőtől egészen az öregkorig. Eredményeinkből kitűnik,
hogy a férfiaknál gyerekkorban gyakoribbak az S. aureus által okozott fertőzések. A nőknél viszont a fertőzések gyakorisága megnő pubertás kor után.
Ez összefügghet a menstruáció megjelenésével (Peterson 2009).
Az 1–6. ábrákon a multiplex PCR eredményei láthatók.
Az 1–3. és a 9. mintákból csak a nucA gént sikerült felerősíteni, ami
MSSA-ra (methicillin érzékeny Staphylococcus aureus) utal, viszont 4.
mintában jelen van a mecA gén is, tehát az illető törzs MRSA-nak lett meghatározva. Az 5–8. és 10. minták esetén egyik gén sem volt jelen, így ezek MSSSnek (methicillin érzékeny Staphylococcus törzsnek) bizonyultak (1. ábra).
Az 11–12., 14–16. és 18–21. mintákban jelen volt a nucA gén ami MSSAra utal, a 13. és a 17. mintákban viszont csak a mecA gén van, így az illető törzs MRSS-nek (methicillin rezisztens Staphylococcus törzsnek) bizonyult. A 12-es minta MRSA-nak lett meghatározva (2. ábra).
Továbbá a 24-es az 27–31. és a 33. mintákba megtalálható a nucA gén,
ami MSSA-ra utal, 26-osban és a 32., 34-esben jelen van a mecA gén, ami
MRSS jelent. A 23. és a 25-ös minta MRSA csoportba tartozik (3. ábra).
A 36–40., és 42–43., 45–48. mintákban jelen van a nucA gén, ami
MSSA-ra utal. A 35., 41., 44. mintában nincs jelen egyik gén sem, ezért ezek
a minták MSSS-nek lettek meghatározva (4. ábra).
Az 49–56., és a 59., 61–62. mintákban jelen van a nucA gén, ami MSSAra utal, viszont a 58-as minta az MRSA. Továbbá a 57., 60. minták az eredmények alapján MSSS-nek lettek meghatározva (5. ábra).
A 68-as mintában jelen van nucA gén ami MSSA jelent, a 64-es minta rendelkezik mind a két génnel, tehát MRSA-nak lettek meghatározva. A
63., 65–67., valamint a 69-es minták MSSS-nek bizonyultak (6. ábra).
Az általunk vizsgált mintákban egyaránt megtalálhatók voltak a methi
cillin rezisztens és a methicillin érzékeny Staphylococcus aureus törzsek és
koaguláz negatív sztafilokokkuszok (7. ábra).
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1. ábra. A multiplex PCR termékeinek szétválasztása 1%-os agaróz gélen. M, 1 kb DNS molekulasúly marker (Fermentas, Vilnius, Litvánia). Az 1.-11. sávok az M 1.-M 10. törzseket jelölik.
Fig. 1: Separation by agarose gel electrophoresis of mPCR products (10µl/well). Lanes: M, 1 kb
DNA ladder (Fermentas), with DNA band of 250 bp and 500 bp marked; 1-11, M 1 -M 10 strains.

2. ábra. A multiplex PCR termékeinek szétválasztása 1%-os agaróz gélen. M, 1 kb DNS molekulasúly marker (Fermentas, Vilnius, Litvánia). Az 1.-12. sávok az M 11.-M 22. törzseket jelölik. A 13. sávban a minta DNS nélküli negatív kontroll látható.
Fig. 2: Separation by agarose gel electrophoresis of mPCR products (10µl/well). Lanes: M, 1 kb
DNA ladder (Fermentas), with DNA band of 250 bp and 500 bp marked; 1-12, M 11 -M 22
strains; 13, negative control without template DNA.
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3. ábra. A multiplex PCR termékeinek szétválasztása 1%-os agaróz gélen. M, 1kb DNS molekulasúly marker (Fermentas, Vilnius, Litvánia). Az 1.-12. sávok az M 23.-M 34. törzseket jelölik. A 13. sávban a minta DNS nélküli negatív kontroll található.
Fig. 3: Separation by agarose gel electrophoresis of mPCR products (10µl/well). Lanes: M, 1
kb DNA ladder (Fermentas), with DNA band of 250 bp and 500 bp marked; 1-12, M 23 -M 34
strains; 13, negative control without template DNA.

4. ábra. A multiplex PCR termékeinek szétválasztása 1%-os agaróz gélen. M, 1kb DNS molekulasúly marker (Fermentas, Vilnius, Litvánia). Az 1.-14. sávok az M 35.-M 48. törzseket jelölik. A 15. sávban a minta DNS nélküli negatív kontroll látható.
Fig. 4: Separation by agarose gel electrophoresis of mPCR products (10µl/well). Lanes: M, 1
kb DNA ladder (Fermentas), with DNA band of 250 bp and 500 bp marked; 1-14, M 35 -M 48
strains; 15, negative control without template DNA.
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5. ábra. A multiplex PCR termékeinek szétválasztása 1%-os agaróz gélen. M, 1kb DNS molekulasúly marker (Fermentas, Vilnius, Litvánia). Az 1.-14. sávok az M 49.-M 62. törzseket jelölik. A 15. sávban a minta DNS nélküli negatív kontroll található.
Fig. 5: Separation by agarose gel electrophoresis of mPCR products (10µl/well). Lanes: M, 1
kb DNA ladder (Fermentas), with DNA band of 250 bp and 500 bp marked; 1-14, M 49 -M 62
strains; 15, negative control without template DNA.

6. ábra. A multiplex PCR termékeinek szétválasztása 1%-os agaróz gélen. M, 1kb DNS molekulasúly marker (Fermentas, Vilnius, Litvánia). Az 1.-8. sávok az M 63.-M 70. törzseket jelölik. A 9. sávban a minta DNS nélküli negatív kontroll található.
Fig. 6: Separation by agarose gel electrophoresis of mPCR products (10µl/well). Lanes: M, 1
kb DNA ladder (Fermentas), with DNA band of 250 bp and 500 bp marked; 1-8, M 63 -M 70
strains; 9, negative control without template DNA.
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7. ábra. Az általunk vizsált S. aureus törzsek megoszlása.
Fig. 7. Numeric distribution of the studied S. aureus strains.

Tárgyalás és következtetés
A gélekről készült fényképeken a marker sáv mellett jelenlevő fényes foltok
a megfelelő gén jelenlétére utalnak. A marker sáv segítségével lehet azonosítani nucA és a mecA géneket. A mecA gén esetén a termék 533 bp, míg a
nucA gén esetén 267 bp nagyságú. A felsokszorozott fragmentumok megegyeznek az irodalomban leírtakkal. A vizsgált 70 törzsből, 7-ben találtuk
meg a keresett géneket, ami azt bizonyítja, hogy az illető törzsek MRSA-k.
(1-6. ábrák).
Felmérésünk alapján kiderült, hogy a 70 darab mintából, 7 darab MRSA
volt, ami a minták 10%-át jelenti. A leggyakoribbnak a MSSA bizonyult (7. ábra).
A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a margittai kórházban izolált S. aureus törzseknek 10%-a methicillin/oxacillin rezisztenciát mutat, ami az országos átlag alatt található. A mecA gén is ugyanilyen
gyakorisággal fordul elő. A „Dr. Pop Mircea” municípiumi kórházban a S.
aureus törzsek gyakoribbak, mint a koaguláz negatív sztafilokokkuszok,
amit a nucA gén 55%-os jelenléte bizonyít.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom a margittai „Dr. Pop Mircea” kórházban dolgozó Pop
Melinda biológusnak a S. aureus minták begyűjtéséért, valamint Kolcsár
Levente Péternek a dolgozat megírásában nyújtott segítségéért.
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Molecular biology studies on Staphylococcus aureus strains
originated from the Municipal Hospital, Marghita
Summary
The Staphylococcus aureus is one of the most frequent suppurative bacteria. It causes pus formation in almost every human organ frequently. The
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains often cause
severe healthcare-associated infections (e.g. wound infections, sepsis). Ac36
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cording to a study from 2009 36% of infections in Romania are caused by
MRSA strains.
The aims of our study are to survey the presence of MRSA strains from
“Dr. Pop Mircea” Municipal Hospital, Marghitta, Bihor county.
The studied strains were collected between December 2009 and February 2011 at the “Dr. Pop Mircea Municipal Hospital, Marghita, situated at
the northern part of Bihor county. A total of 70 S. aureus isolates were determined using classic microbiology methods and were stored in 20 µl ultrapure water at 4°C. The molecular biology studies were carried out at the
Interdisciplinary Institute of Bio-Nano Sciences of the Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca. The mecA and nucA genes, characteristic for MRSA
strains, were amplified using direct colony multiplex polymerase chain reaction (mPCR). The amplified fragments were separated using agarose gel
electrophoresis (1% agarose gel with TAE buffer), the results later captured
on a personal computer.
Using the DNA ladder we identified the 267 bp long nucA gene fragment, characteristic only for the S. aureus strains and not for the coagulasenegative staphylococci, and the 533 bp long fragment of the mecA gene,
which usually indicate methicillin resistance.
Seven isolates from a total of 70 carried both the mecA and the nucA
genes and were considered MRSA. Ten strains contained the mecA gene,
but not the nucA gene and they were determined as methicillin-resistant
Staphylococcus strains (MRSS). We found 53 strains which did not contain
the mecA gene, majority of them (n= 38) containing only the nucA gene
(methicillin-sensitive Staphylococcus aureus [MSSA]), and 15 strains lacked
both genes (methicillin-sensitive Staphylococcus strains [MSSS]).
After all we concluded that 10% of S. aureus strains isolated from the
Municipal Hospital, Marghita, show methicillin/oxacillin resistance, which
is below the country’s average. The nucA gene was present in 55% in the
isolates which proves that the S. aureus strains are more frequent than the
coagulase-negative strains.
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Makrofita állományok összehasonlító
vizsgálata Kolozs megye halastavain
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Kivonat
Hazánkban a makrofiták mindmáig sikeres népszerűtlenségnek örvendenek, még a botanikusok körében is, annak ellenére, hogy nélkülük aligha beszélhetnénk diverz vízivilágról, mozaikos élőhelyről, kiegyensúlyozott táplálékhálózatról, hatékony ökológiai vízminősítésről és szennyvíztisztításról.
Jelen dolgozat 47 Kolozs megyei, halastóként kezelt víztér makrofita
közösségeinek feltárása, feltérképezése. A felfedező jellegű munka eredményei segítséget nyújthatnak a szakmában dolgozóknak (botanikusok, hidrobiológusok). A dolgozat átfogó képet ad megyénk legfontosabb állóvízi élőhelyeiről és ezek jellemző növényállományairól.
A következő kérdésekre igyekeztünk válaszolni: Változik-e a makrofiták
fajgazdagsága a tavak természetességének, degradáltságának függvényében? Vannak-e makrofita közösségük tekintetében rokon halastavak? Milyen ritka és adventív vízinövények élnek Kolozs megye halastavaiban? Milyen eloszlásbeli szabályszerűségeket mutatnak a makrofiták megyei szinten?
Sajnálatos módon a legtöbb halastó degradált, zavart, teleszemetelt
környezetéből adódóan alacsony fajgazdagsággal bír.
Kulcsszavak: vízi és mocsári makrofiták, Kolozs megye, halastavak, fajgazdagság.

Bevezetés
A makrofitákkal eddig kevesen foglalkoztak hazai és megyei szinten, a botanikusok nagyrésze nem tulajdonít nekik jelentőséget, talán mert: kevés
makrofita faj létezik, szerepüket elhanyagolhatónak tekintik a fitoplankto
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néhoz képest, sokkal több és izgalmasabb tanulmányoznivalót kínálnak a
szárazföldi növények mint a víziek, nehezebb, körülményesebb és költségesebb egy vízinövény vizsgálatot megvalósítani egy szárazföldi növény vizsgálatnál. Talán közrejátszik még a makrofiták dísztelen, redukált, jellege is,
külalakjukkal nem jelentenek kihívást, látványt, attrakciót a kutatók számára, a szárazföldi növények díszes társaságával ellentétben.
A megyei halastavakról készült tanulmányok nagyrésze rég született
és a (többnyire csak mezőségi) tavak eredetére (Xántus 1942), történetére
és halászatukra (Sztripszky 1908), hidrológiai paramétereikre és fizikai-kémiai tulajdonságaikra (Floca és mtsai. 1998, Săndulache 1970), geológiájára (Gâştescu 1971), hidrogeográfiájára (Sorocovschi 2005, Pándi 2001) fekteti a hangsúlyt, makrofitákról nem ejt szót, hiányzik belőle a hidrobiológiai megközelítésmód. Ezek a tanulmányok érdekesek, de némelyikük elavult,
hiszen az elmúlt ötven-hatvan évben változások egész során ment keresztül a táj: egyes tavak kiszáradtak, feltöltődtek, másokat nemrégiben hoztak létre. A tanulmányok csupán érintik a tavak növényzetét (Csűrös 1973,
Fodorean 2007), főleg a fitoplanktonra öszpontosítva.
A vízi és mocsári makrofitákhoz különböző rendszertani kategóriákba
tartozó nagy testű növény sorolható. Ezek lehetnek nagy testű algák, mohák, páfrányok, legtöbbjük azonban virágos növény.
A vízinövényeket megkülönböztetjük a mocsári és lápi növényektől,
melyektől néhány alapvető jelleg különíti el őket. Ezekre a vízhez való evolúciós alkalmazkodásuk során tettek szert: jó részüknek nincsen gyökere,
ezek szabadon lebegnek a víz felszínén (pl. békatutaj, békalencsék), vagy a
víz tömegében (pl. érdes tócsagaz). Mások fejlett gyökérrel rendelkeznek
(pl. néhány boglárka faj), vagy csak bizonyos rögzítő járulékokkal, melyekkel lazán tapadnak az üledékbe (pl. sima tócsagaz). Nagyrészük nem rendelkezik fejlett szállítóedény rendszerrel, legtöbbjük egész testfelületén veszi fel a vizet a benne oldott ásványi sókkal. A sztómák vagy hiányoznak,
vagy állandó jelleggel zárt állapotban vannak, hiszen a vízben nem lehet párologtatni. Egyes vízfelszínen lebegő növények leveleinek színén helyezkednek el a gázcserenyílások, ezek episztomatikusak. A vízi növények kutikulája is fejletlen, hiszen a perisztomatikus párologtatás veszélye sem áll fenn.
Sok faj fejlett aerenchimával rendelkezik, melynek fajsúlycsökkentő szerepe van, a lebegtetést, a növényi test fenntartását szolgálja. Általában a vízi
növények virágai dísztelenek, redukálódottak és aprók.
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A mérsékelt égövi fajok többnyire időszakosan jelennek meg, esetükben igen gyakori a vegetatív szaporodás (tündérrózsa, érdes tócsagaz,
rence). A kedvezőtlen időszakot turionoknak nevezett áttelelő képletekkel
vészelik át a vízfenéken. Néhány hínárfaj a mérsékelt égövön enyhébb teleken is aktív (pl. mocsárhúrok, bodros békaszőlő, füzéres süllőhínár).
Ellenberg (1974) 12 értékes talajvíz- illetve talajnedvesség igényre vonatkoztatott skáláját véve alapul a 8 vagy annál nagyobb értékeket kapott
növényeket lehet mocsáriaknak, lápiaknak, tekinteni, vízieknek a legalább
10-es értéket kapott növényeket.
A makrofitákat életformatípusuk szerint is lehet osztályozni. Vannak a
vízfelszínen kiterülő levelűek. Lehetnek rögzültek (pl. vízitök, tündérrózsa,
sulyom), vagy szabadon lebegők (pl. békalencsék, rucaöröm). A második
csoportba az alámerült (szubmerz) fajok tartoznak. Ezek is lehetnek rögzültek (pl. süllőhínarak, bodros békaszőlő), és szabadon lebegők (pl. rencék,
érdes tócsagaz). A harmadik csoportot a víz felszíne fölé emelkedő, emerz
fajok képezik (pl. békabuzongányok, vízililiom, nyílfű).
A vízi növények gyakran mozaikosan helyezkednek el, nyíltvízes és hí
naras, illetve mocsári növényes foltok váltakoznak. Ez a mozaikosság fontos egy változatos vízi élővilág megtelepedéséhez.
A makrofitáknak hosszú időn keresztül nem tulajdonítottak fontos szerepet a vizek életében, hiszen az algákat tartották itt az elsődleges termelőknek, valamint a táplálékláncok és hálózatok kiindulópontjának. Valóban
az algák az elsődleges termelők, de a makrofiták is igen jelentősek a vizek
anyagforgalmában és energiaáramlásában (Macalik 2003).
Autotróf szervezetekként ők is termelők, szervesanyagokat állítanak elő.
Csigák, bogarak halak (amur és busa), récék táplálékát képezik. Legfontosabb
szerepük abban rejlik, hogy nagy mennyiségű elhalt szerves anyaguk a de
trituszon alapuló tápláléklánc kiindulópontját képezi. Megkötik a szervetlen
anyagokat és átalakítják azt szervessé, majd lebontásukat elsősorban baktériumok és gombák végzik, melyek bonyolult szerves anyagokból egyszerűbbeket állítanak elő, hozzáférhetővé téve számos vízi szervezet számára.
Bizonyos makrofiták fejlődésük és növekedésük során képesek megkötni és szervezetükben felhalmozni igen sok anyagot: mérgező nehézfémeket, egyéb szennyező anyagokat. A jelenség neve bioakkumuláció, az ezt végző növények (pl. vízijácint, vízisaláta, bojtos békalencse, fésűs békaszőlő) pedig akkumulációs indikátorok, hiszen a bennük felhalmozott káros anyagok mennyiségéből következtetni lehet az adott víztér egészségi állapotára,
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szennyezettségi fokára. (Fodorpataki 2009) Nemcsak indikálják a környezet
minőségét, hanem segítségükkel hatékony biológiai víztisztitás végezhető.
Életműködéseik révén módosítják a vizek oldott gáztartalmát, befolyásolják a vizek kémhatását, éjjel csökkentve, nappal növelve azt. Ahol tömegesen elszaporodnak, beárnyékolják a vizeket, módosítva ezáltal a víztér
hőmérsékletét, oxigén- és fényviszonyait.
A partmenti makrofitáknak igen nagy szerepük van abban, hogy ,,kifogják’’ a partról befújt szerves, illetve szervetlen anyagokat. Hozzájárulnak
a meder feltöltéséhez, mind elhalt szerves anyagaik által, mind pedig úgynevezett ülepítési képességük által (ahol jelen vannak, csökkentik a víz sebességét, serkentve ezáltal a hordalékanyagok lerakását). Számos vízi szervezetnek képezik az élőhelyét, a rögzült hínarak között található az úgynevezett. metafiton közösség, mely sokkal diverzebb a nyíltvizi közösségeknél. Aljzatot biztosítanak számos apró szervezet számára, ezenkívül búvó-,
táplálkozó-, ívóhelyet (Macalik 2003).
A makrofiták egyes fajainak megléte, valamint hiánya a vízminősítés
jó eszköze, a makrofita közösség az ökológus számára állapotjelző. Nélkülük aligha beszélhetnénk diverz vízivilágról, diverz mikroterekről, mozaikos élőhelyről, kiegyensúlyozott táplálékhálózatról, hatékony ökológiai vízminősítésről és szennyvíztisztításról.

Anyagok és módszerek
Megfigyeléseinket Kolozs megye 47 különálló, vagy csupán földgáttal elválasztott halastaván végeztük. Ezen vízterek legtöbbjét az ember hozta létre,
de olyanok is vannak (pl. mezőségi tavak), amelyek természetes úton keletkeztek, az ember csupán utólag módosított rajtuk. Valamennyi tó jelenlegi arculata magán viseli az ember tájátalakító hatását, így bizonyos szinten
mesterségeseknek tekinthetők.
A vizsgálat öt hetet ölelt fel 2010 során (2010.08.29-10.02). A 47 vízteret összesen 31 mintavételi egységbe soroltuk növényzetük hasonlóságakülönbözősége szerint.
A 31 mintavételi egységet három, szubjektíven létrehozott csoportba osztottuk: (1) Mezőségi tavak, (2) Kolozsvár környéki tavak és (3) Torda környéki tavak (1. ábra, 1. táblázat). Nyárvégi periódus lévén a növényfajok azonosítása nehézkesebb volt, mivel bizonyos fajok már túl voltak a virágzáson.
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A vizsgálat módszere a megfigyelés és gyűjtés volt. A tavakat körbejártuk, a már ismert mocsári és vízi növényfajokat feljegyeztük, az ismeretleneket begyűjtöttük, laboratóriumi meghatározás céljából. Mialatt körbejártuk a tavakat fotókat és vázlatrajzokat készítettünk, igyekeztünk megbecsülni a tavak természetességi állapotát, a különböző növényfajok borítását, elhelyezkedését. Feljegyeztük a jelentősebb vízimadár állománnyal rendelkező tavakat.
A horgászokat és a magánkézben tartott halastavak tulajdonosait a tó
hidrológiai paramétereiről (mélység, terület stb.), a betelepített halfajokról,
a halászat szabályozásáról, a horgászforgalomról faggattuk és nem utolsó sorban affelől, hogy a vízi növényzettől mentesítik-e a tavakat vagy sem. A leg-

1 ábra. A vizsgált tavak elhelyezkedése.
Fig. 1.: The location of the studied lakes.
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1. táblázat: Mintavételi helyek.
Table 1. Sampling sites.

III. Torda környéke

II. Kolozsvár
környéke

I. Mezőség

Térség száma

M. hely száma

M. hely neve

1

Zorenii de Vale

2

Katonai-tó

3

Pap-tó

4

Szent-Flórián tó

5

Gyekei-tó

6

Roşieni

7

Gyeke II-III, Vasasszentgothárd I-II

8

Taga

9

Szováti-tó I

10

Szováti-tó II

11

Szováti-tó III

12

Vasasszentegyedi-tó

13

Borzas-tó

14

Magyarlónai-tó

15

Kolozstótfalui-tó

16

Telekfarki tavak I-VI

17

Kolozsi-tó

18

Kajántói-tó

19

Mikesi-tó

20

Rődi-tó

21

Pusztaszentmártoni-tó I

22

Pusztaszentmártoni-tó II

23

Pusztaszentmártoni-tó III

24

Pusztaszentmártoni-tó IV-V

25

Pusztaszentmártoni-tó VI-VII-VIII-IX

26

Bágyoni-tó

27

Csürülyei-tó I-III

28

Csürülyei-tó II

29

Csürülyei-tó IV-V

30

Csürülyei-tó VI-VII

31

Szindi-tó

43

EME
Biologia | Acta Scientiarum Transylvanica, 18/1, 2010.

több helyen igen volt a válasz és sok helyen meg sem kellett kérdezni, mert
a partra kihúzott nagymennyiségű süllőhínár és tócsagaz fajok elárulták ezt.
Az adatfeldolgozás minden esetben az adott vizsgálat után közvetlenül,
vagy legkésőbb másnap történt. Adatfeldolgozáson a terepi vázlatrajz újrarajzolását, az ismeretlen fajok meghatározását, a feljegyzett fajok táblázatba
bevitelét, a tó állapotára vonatkozó megfigyelések és a vizsgálat idején tapasztaltak összegzését értjük.
A fajmeghatározást Simon (1992) A Magyarországi edényes flóra határozója, Felföldy (1990) Hínárhatározó-ja alapján végeztük. A tavak csoportosulásának kimutatására cluster analízist végeztünk (Bray-Curtis hasonlósági index és complete link agglomeratív algoritmus) R statisztikai környezetben (R Development Core Team 2011).

Eredmények és tárgyalásuk
A vizsgálat során összesen 69 vizes élőhelyhez kötődő növényfajt sikerült
azonosítanunk, melyből 26 vízinövény, 43 pedig mocsári növény (2. táblázat). A Macalik (2003) által említett 75 vízi növényfaj alig több mint egy-

2. ábra. A tavakat határoló tájtípusok.
Fig. 2.: Land use types around the lakes.
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2. táblázat: Azonosított vízi- (fekete) és mocsári- (szürke) növényfajok.
Table 2. List of the identified macrophytes.
Vízi növényfajok

Mocsárnövények

Ceratophyllum
demersum

Érdes tócsagaz

Alisma plantagoaquatica

Vízi hídőr

Ceratophyllum
submersum

Sima tócsagaz

Bidens cernua

Bókoló farkasfog

Chara sp.

Csillárka moszatok

Bidens tripartita

Subás farkasfog

Eicchornia crassipes

Vízijácint

Bolboschoenus
maritimus

Szíki káka

Elodaea canadensis

Kanadai átokhínár

Butomus umbellatus

Virágkáka

Chlorophyta sp.

Fonalas zöldalgák

Calystegia sepium

Sövényszulák

Hippuris vulgaris

Vízilófark

Carex sp.

Sás fajok

Lemna minor

Apró békalencse

Carex vulpina

Rókasás

Lemna trisulca

Keresztes békalencse

Cyperus fuscus

Barna palka

Myriophyllum
spicatum

Füzéres süllőhínár

Echinochloa crus-galli

Közönséges
kakaslábfű

Myriophyllum
verticillatum

Gyűrűs süllőhínár

Echinocystis lobata

Süntök

Najas marina

Nagy tüskéshínár

Eleocharis sp.

Csetkáka fajok

Pistia stratiotes

Vízisaláta

Epilobium hirsuthum

Borzas füzike

Polygonum amphibium

Vidrakeserűfű

Eupatorium
cannabinum

Sédkender

Potamogeton crispus

Bodros békaszőlő

Galium aparine

Ragadós galaj

Potamogeton filiformis

Fésűs békaszőlő

Galium palustre

Mocsári galaj

Potamogeton lucens

Üveglevelű békaszőlő

Glyceria maxima

Vízi harmatkása

Potamogeton natans

Úszó békaszőlő

Iris pseudacorus

Mocsári nőszirom

Potamogeton nodosus

Imbolygó békaszőlő

Juncus conglomeratus

Csomós szittyó

Potamogeton
panormitanus

Apró békaszőlő

Juncus inflexus

Deres szittyó
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Vízi növényfajok

Mocsárnövények

Potamogeton
pectinatus

Fésűs békaszőlő

Juncus subnodulosus

Nagy szittyó

Ranunculus sp.

Boglárkafélék

Lycopus aeuropaeus

Vízi peszérce

Ranunculus
trichophyllus

Hínáros
víziboglárka

Lysimachia
nummularia

Pénzlevelű lizinka

Riccia fluitans

Úszó májmoha

Lythrum salicaria

Réti füzény

Utricularia australis

Pongyola rence

Mentha aquatica

Vízimenta

Utricularia sp.

Rence fajok

Myosoton aquaticum

Vízi csillaghúr

Phragmites australis

Közönséges nád

Polygonum
lapathifolium

Lapulevelű keserűfű

46

Polygonum mite

Szelíd keserűfű

Polygonum persicaria

Baracklevelű keserűfű

Rumex
hyrdolapathum

Tavi lórom

Salix sp.

Fűz fajok

Schoenoplectus
lacustris

Tavi káka

Scirpus sylvaticus

Közönséges
erdeikáka

Sium erectum

Keskenylevelű békakorsó

Solanum dulcamara

Keserű csucsor

Solanum nigrum

Fekete csucsor

Sparganium erectum

Ágas békabuzogány

Symphytum officinale

Fekete nadálytő

Typha angustifolia

Keskenylevelű
gyékény

Typha latifolia

Széleslevelű
gyékény

Veronica anagallis-aquatica

Póléveronika

Veronica beccabunga

Ártéri veronika
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harmadát (34.7%-át) sikerült megtalálnunk, míg a 399 mocsári növényfajnak csupán 11.5%-át.
Nagyon kevés kivételtől eltekintve a tavakat szántók, kaszálók, legelők
és lakott területek határolták (2. ábra.). Horgász- és kirándulóforgalmuk is
többnyire nagy volt.
A különböző mintavételi helyeken az egyes fajok előfordulását 1-el, hiányukat 0-val jelöltük. (3. táblázat) Az ábráról leolvasható, hogy egy adott
faj összesen hány helyen fordult elő, valamint egy adott mintavételi helyen
hány faj volt jelen.
A 4. táblázat az összes (47) halastóként kezelt víztér kerületét, növényzet által borított felületét, valamint nyíltvíz borította, növényzetmentes felületét tartalmazza (abszolút értékben és százalékban kifejezve), valamint a
táblázat utolsó oszlopában fel vannak tüntetve a tavak koordinátái. Ugyanitt fel van tüntetve az is, hogy mely víztereket vontuk össze növényzetük
szempontjából, ezek azonos számot kaptak.

3. ábra. A Borzas-tó (13) és a Szent-Flórián-tó (4) kördiagrammja a TVK értékek alapján
(K-kísérő faj, E-társulásalkotó faj, V-védett faj).
Fig. 3.: Pie diagrams of the 13. and 4. sampling sites based on the values of naturalness (Kcompanion species, E-character species, V-protected species).
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3. táblázat: A 69 faj jelenléte/hiánya a 31 mintavételi egységben (TVK – természetvédelmi értékek Simon (1992) alapján).
Table 3. The presence/absence of the 69 species at the 31 sampling sites.
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3. ábra. A Borzas-tó (13) és a Szent-Flórián-tó (4) kördiagrammja a TVK értékek alapján
(K – kísérő faj, E – társulásalkotó faj, V – védett faj).
Fig. 3.: Pie diagrams of the 13. and 4. sampling sites based on the values of naturalness (K –
companion species, E – character species, V – protected species).

4. ábra. A Pusztaszentmártoni IV–V tavak (24), és a Pusztaszentmártoni alsó tavak (25) kör
diagrammja a TVK értékek alapján (Gy – gyomfaj, TZ – zavarástűrő faj, A – adventív faj).
Fig. 4.: Pie diagrams of the 24. and 25. sampling sites based on the values of naturalness (Gy
– weeds, TZ – disturbance tolerants, A – adventives).
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5. ábra. A TVK értékek megoszlása a fajok között (K – kísérő, E – társulásalkotó, TZ – za
varástűrő, GY – gyom, A – adventív, V – védett).
Fig. 5.: Pie diagramm of the values of naturalness of the identified species (K – companion species, E
– character species, TZ – disturbance tolerants, GY – weeds, A – adventives, V – protected species).

6. ábra. A növényfajok előfordulási gyakorisága.
Fig. 6.: The frequency of different species.

A nem túl nagy fajszám várható volt, hiszen degradált, zavart, bolygatott élőhelyekről van szó: mesterségesen létrehozott, vagy kezelt dombvidéki halastavakról. Ugyanakkor a mintavételi terület is csupán Kolozs megyére korlátozódik, éppen ezért számíthatunk arra, hogy a hazai fajok csupán
egy részével találkozunk.
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A degradált élőhelyekre jellemzően nagyon sok zavarástűrő és gyomfajjal találkoztunk, olyanokkal is amelyek előfordulása nem köthető feltétlenül vizes területekhez. A szerbtövis (Xanthium italicum, Moretti), katángkóró (Cichorium intybus, L.) gyomfajok szinte mindenütt jelen vannak. A
csattanó maszlag (Datura stramonium, L.), pirók ujjasmuhar (Digitaria
ischaemum, (Schreb.) Schreb. ex. Muhl.) is sokhelyütt előfordult különféle aszat (gyom-)fajokkal (Cirsium sp.). Gyakoriak voltak a zavarástűrők közül a cickafark (Achillea millefolium, L.), fenyérfű (Botriochloa ischaemum,
(L.) Keng.), közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria, L.), és ördögszekér
(Eryngium campestre, L.) fajok. Valamennyiük degradációra utaló.
Sajnos a talált fajok között fokozottan védett és unikális fajok nem, zavarástűrők és gyomfajok viszont annál inkább voltak. A mintavételi egységeken talált fajok TVK érték szerinti megoszlásáról kördiagramokat készítettünk, ebből mellékeltünk négy példát (3. és 4. ábrák).
A természetes állapotú tavakra a legjobb példát két mezőségi tó szolgáltatja (3. ábra): a 13-as a Borzas-tó, melynek természetessége a szigorú szabályozás, a lelkiismeretes karbantartás valamint az előnyös fekvés eredménye.
A 4-es a szintén karbantartott, szabályozott, de már előnytelenebb környezetben fekvő Szent-Flórián tó. Itt a kísérő és társulásalkotó fajok domináltak.
Degradált állapotot jelző diagramokból már sokkal több volt, ugyanis a legtöbb tó esetében jelen voltak a degradáltságra utaló növényfajok (4.
ábra). Itt a zavarástűrő, adventív és gyomfajok domináltak.
Meghatároztuk a TVK értékek megoszlását az összes föllelt faj esetében (5. ábra). A legtöbb faj kísérő (K) értékkel bírt, ezt követték egyenlő
arányban a társulásalkotók és zavarástűrők. A fennmaradt fajok gyomfajok
és adventív fajok voltak.
Meghatároztuk, hogy a fajok összesen hány mintavételi helyen fordultak elő (6. ábra). A leggyakoribb mocsári fajok a társulásalkotó nád (Phrag
mites australis Trin. 39) , széleslevelű gyékény (Typha latifolia L. 65) és vízi
harmatkása (Glyceria maxima Holmb. 23) voltak. Ezeket követte a sövényszulák (Calystegia sepium R. Br. 6), subás farkasfog (Bidens tripartita L. 3)
és vízi peszérce (Lycopus europaeus L. 31). A vízi növényfajok közül az apró
békalencse (Lemna minor L. 29) volt a leggyakoribb, ezt az érdes tócsagaz
(Ceratophyllum demersum L. 9) követte. A leggyakrabban előforduló fajok
vagy társulásalkotók vagy kísérő fajok voltak. Legtöbbjük cirkumpoláris,
vagy kozmopolita.
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Meghatároztuk valamennyi mintavételi hely fajgazdagságát (7. ábra).
A legfajgazdagabb mintavételi helynek a Szováti-tó I bizonyult. Ennek alig
volt vízi növényzete, azonban mocsári fajokban annál gazdagabb volt. Sajnos szemétben és felelőtlen kirándulókban, horgászokban is bővelkedett.
Fajgazdagságából adódóan jobb bánásmódot érdemelne. Ezt a Mikesi-tó
követte, ahol már nemcsak mocsári, hanem vízi növények is jelen voltak
szép számban. Itt a fajgazdagság sok tényező eredménye: horgászat és tóhasználat szabályozása, karbantartás, előnyös fekvés: nehezen megközelíthető, fenyves és vegyeserdőkkel övezett tó. Más fajgazdagabb tavak: Rőditó, Csürülyei VII-tó, Szindi-tó, Borzas-tó, Kajántói-tó.
A legkevesebb növényfajjal rendelkező tó a Magyarlónai tó volt. Ez
egyrészt nagyon kis méretével, másrészt a degradált, szemetes, elhanyagolt
környékével magyarázható. Ez a tó volt a legrosszabb állapotban. Ezt a Pusz
taszentmártoni IV-V, az alsó tavak (VI-VII-VIII-IX), valamint az ugyancsak szentmártoni II-es tó követte. A fajszegénység oka sokféle: a kis méret
a IV-V-ös tavak fajszegénységét magyarázza. A kanadai átokhínár (Elodea
canadensis Rich. ex Michx) monokultúrája a II-es és VII-es tavakét. Egyes
itteni tavak frissen lettek elárasztva (VI-os és VIII-as tavak), így a vízi, mocsári növényzetnek nem volt ideje kialakulni. Másokat leeresztettek (IX),
ezért eredeti vízigényes növényzetük elpusztult. A Pusztaszentmártoni tavak ezenkívül degradált, zavart és szennyezett környezetben helyezkednek

7. ábra. A mintavételi helyek összfajszáma.
Fig. 7.: The total number of species / sampling sites.

54

EME
Csatári, G., Macalik, K.

el, horgászforgalmuk intenzív. Lakott területek, országút és szántóföldek
veszik körül őket, melyek szintén a fajszegénység okaiként emlegethetők.
Ami a flóraelem csoport szerinti megoszlást illeti, a legtöbb faj eurázsiai
elterjedésű volt. (28%) Ezt követték a kozmopolita (26%), cirkumpoláris (16%)
fajok. Az adventív fajok az összfajszám mintegy 7%-át tették ki. Várható volt
az eurázsiai elemek dominanciája, a degradált környezet miatt pedig a közönséges, igénytelen, széles elterjedésű kozmopoliták jelenléte is (8. ábra).
A vizsgált tavak nyíltvíz/vegetáció aránya 2:1-hez volt (4. táblázat). A
tavak többnyire eutrófok, előrehaladott feltöltődési stádiumban. A legmagasabb borítással a Szováti II-es tó rendelkezett, itt a növénytakaró az össz
felület 94.18%-át tette ki. A legkisebb borítással a Szováti I-es tó rendelkezett 12.15%-al.
A vizsgált tavak nemcsak borításuk, méretük szempontjából is nagyon
változatosak. A legnagyobb vizsgált tó a Cegei-tó, 115.18 hektáros összfelü
lettel. A legkisebb összfelülettel 0.28 (ha) a Magyarlónai tó rendelkezett (9.
ábra). A legtöbb tó kis- (10 hektár alatti), illetve közepes méretű volt (10-20
hektár közötti).
Cluster-analízist végezve (10. ábra) a vizsgált tavak vízi és mocsári növényzete alapján (az egyes fajok prezencia-abszencia adataira, 3. ábra) szembetűnik három, egymástól korán szétváló csoport. A 18, 19, 31, 27, 28, 21, 29,

8. ábra. A flóraelem csoportok megoszlása a fajok között.
Fig. 8.: The distribution of the floristic elements among the species
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Borzas-tó

13

Cegei-tó

8

Vasasszentegyedi-tó

Vasasszentgothárdi-tó II

7

Szováti-tó 3

Vasasszentgothárdi-tó I

7

12

Gyekei-tó III

7

11

3.75

Gyekei-tó II

7

Szováti-tó 1

Rosieni

6

Szováti-tó 2

Gyekei-tó

5

9

Szent-Flórián tó

4

10

6.88

Pap-tó

3

1.31

3.63

0.85

1.45

2.03

2.26

1.86

1.49

1.91

3.02

1.27

3.29

2.93

Katonai-tó

2

0.54

Zorenii de Vale

NyV.K.
(km)

1

Vízterek

2.87

4.27

1.5

2.12

3.84

7.9

3.98

2.97

2.2

2.85

2.75

4.43

1.72

3.43

4.4

0.78

Tt.K
(km)

5.73

20.18

5.99

9.24

3.98

25.12

27.02

20.3

2.72

12.55

13.11

5.63

5.59

8.79

27.46

1.13

NBor.T
(ha)

5.1

23.58

3.03

0.57

28.77

90.06

13.14

17.41

9.88

7.2

14.88

25.76

6.32

35.12

37.26

1.58

NyV.T
(ha)

10.83

43.76

9.02

9.81

32.75

115.18

40.16

37.71

12.6

19.75

27.99

31.39

11.91

43.91

64.72

2.71

T (ha)

47.09

53.88

33.59

5.81

87.85

78.19

32.72

46.17

78.41

36.46

53.16

82.06

53.06

79.98

57.57

58.30

NyV.
(%)

52.91

46.12

66.41

94.19

12.15

21.81

67.28

53.83

21.59

63.54

46.84

17.94

46.94

20.02

42.43

41.70

Nbor.
(%)

46°56’23.36”N 23°57’17.76”E

46°56’52.32”N 23°58’16.56”E

46°45’37.01”N 23°58’44.84”E

46°45’39.69”N 23°59’38.07”E

46°45’46.08”N 23°59’4.10”E

46°55’44.56”N 24° 5’0.95”E

46°54’3.27”N 24° 4’3.55”E

46°53’10.56”N 24° 4’36.36”E

46°52’46.26”N 24° 5’8.20”E

46°51’57.90”N 24° 4’58.84”E

46°50’47.30”N 24° 5’5.65”E

46°51’9.01”N 24° 5’11.30”E

46°51’3.84”N 24° 5’41.51”E

46°50’52.13”N 24° 6’44.59”E

46°50’29.15”N 24° 7’46.54”E

46°47’47.48”N 24° 4’40.50”E

Koordináták

4. táblázat: A 47 halastóként kezelt víztér adatai: NyV.K. - nyíltvíz kerülete (km), Tt.K. - teljes tófelület kerülete (km), Nbor.T - növényzet borította felület (ha), NyV.T - nyíltvíz felülete (ha), T - összfelület (ha), NyV (%) - nyíltvíz felülete, Nbor (%) - növényborítottság, Koordináták.
Table 4. Parameters of the 47 lakes: NyV.K. - perimeter of the open water (km), Tt.K. - perimeter of the whole lake (km), Nbor.T. vegetated area (ha), NyV.T - open water area (ha), T - total area (ha), NyV(%) – open water, Nbor(%) – vegetated area, Coordinates.
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Telekfarki-tó I
Telekfarki-tó II
Telekfarki-tó III
Telekfarki-tó IV
Telekfarki-tó V
Telekfarki-tó VI
Kolozsi-tó
Kajántói-tó
Mikesi-tó
Rődi-tó
Pusztaszentmártoni
két láp
Pusztaszentmártoni-tó I
Pusztaszentmártoni-tó II 1.45
Pusztaszentmártonitó III
Pusztaszentmártonitó IV
Pusztaszentmártoni-tó V 0.8
Pusztaszentmártonitó VI

16
16
16
16
16
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
24
25

0.73

0.6

1.23

1.26

2.3

1.07

0.66

2.33

0.79

1.26

1.37

1.81

1.56

1.66

2.73

0.31

Kolozstótfalui-tó

15

0.2

Magyarlónai-tó

14

1.03

0.7

1.27

1.27

4.8

1.21

1.33

2.08

1.99

3.96

1.54
1.59

6.72

1.86

1.55

3

2.58

2.14

6.13

5.75

2.95

6.82

7.88

0.36

0.16

1.64

1.17

0.78

2.54

1.36

1.13

1.39

2.17

1.6

1.77

2.85

0.39

0.25

1.22

2.3

0.68

8.05

13.3

7.38

4.5

5.85

1.34

11.3

2.22

5.6

7.26

17.51

13.29

15.25

22.77

0.34

0.1

6.02

3.51

2.01

10.13

15.29

11.34

11.22

7.71

2.89

14.3

4.8

7.74

13.39

23.26

16.24

22.07

30.65

0.7

0.26

20.27

65.53

33.83

79.47

86.98

65.08

40.11

75.88

46.37

79.02

46.25

72.35

54.22

75.28

81.83

69.10

74.29

48.57

38.46

79.73

34.47

66.17

20.53

13.02

34.92

59.89

24.12

53.63

20.98

53.75

27.65

45.78

24.72

18.17

30.90

25.71

51.43

61.54

46°38’37.86”N 23°40’47.97”E

46°38’50.96”N 23°40’46.08”E

46°38’57.47”N 23°40’39.45”E

46°39’20.43”N 23°40’20.78”E

46°39’7.07”N 23°40’31.74”E

46°39’16.50”N 23°40’37.12”E

46°39’42.51”N 23°40’39.20”E

46°40’2.73”N 23°40’46.35”E

46°40’16.90”N 23°35’24.61”E

46°52’27.36”N 23°31’26.62”E

46°43’11.65”N 23°50’27.90”E

46°50’10.93”N 23°43’28.68”E

46°50’13.92”N 23°43’11.52”E

46°50’26.93”N 23°42’35.06”E

46°50’46.70”N 23°42’12.82”E

46°51’2.80”N 23°42’8.44”E

46°51’32.34”N 23°41’41.65”E

46°43’43.13”N 23°30’34.90”E

46°44’56.66”N 23°25’29.25”E
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57

58
Pusztaszentmártonitó VIII
Pusztaszentmártonitó IX
Bágyoni-tó
Csürülyei-tó I
Csürülyei-tó III
Csürülyei-tó II
Csürülyei-tó IV
Csürülyei-tó V
Csürülyei-tó VI
Csürülyei-tó VII
Szindi-tó

25
25
26
27
27
28
29
29
30
30
31

0.28

2.16

-

1.41

0.41

1.26

1.7

1.13

1.45

-

0.84

1

0.53

2.27

1.6

1.56

0.68

1.85

1.35

1.17

1.49

1.5

0.93

1.15

1.13

4.2

1.07

1.57

1.89

9.48

2.21

3.55

2.23

4.96

0.35

22.87

-

8.62

0.64

9.14

14.04

4.2

7.25

-

4.07

5.08

1.48

27.07

16.25

9.69

2.21

11.03

23.52

6.41

10.8

11.79

6.3

10.04

23.65

84.48

88.96

28.96

82.86

59.69

65.52

67.13

64.60

50.60

76.35

15.52

11.04

71.04

17.14

40.31

34.48

32.87

35.40

49.40

46°34’21.72”N 23°44’8.53”E

46°37’25.83”N 23°33’41.11”E

46°37’36.17”N 23°32’52.35”E

46°37’42.86”N 23°32’35.14”E

46°37’44.66”N 23°32’17.90”E

46°37’51.65”N 23°31’46.41”E

46°37’48.76”N 23°32’2.32”E

46°37’57.76”N 23°31’38.72”E

46°29’37.76”N 23°46’15.04”E

46°38’4.23”N 23°41’1.91”E

46°38’13.49”N 23°40’55.59”E

46°38’24.99”N 23°40’50.42”E

Megjegyzés: A vízterek száma 47, a táblázatban a számozás viszont csak 31-ig megy. A növényzetileg egy mintavételi egységnek vett
vízterek azonos számot kaptak pl. a hat telekfarki tó 16-ossal van jelölve, mert a hat tó növényzete hasonló volt.

Pusztaszentmártonitó VII

25
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9. ábra. A tavak területszerinti megoszlása %-ban.
Fig. 9.: Distribution of the lakes according to their area.

10. ábra. A tavak csoportosítása növényzetük alapján.
Fig. 10.: Cluster-analysis of the studied lakes based on the similarity indexes of their flora.
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10, 11, 16, 9,17 egységeket magába foglaló I csoport, a 26, 30, 1, 20, 15, 23, 13,
8, 12 tavakat tartalmazó II csoport, valamint a többit tartalmazó III csoport.
A dendrogramon szépen elkülönültek a Csürülyei 27, 28, 29 és Szováti
tavak 9, 10, 11 (I csoportban), valamint a mezőségi tóláncolat tavai 2, 3, 4, 5, 6,
7 (III csoport). A félreeső helyzetű tavak az I-es és II-es csoportba rendeződtek. Például az I csoport 18, 19, 31 tavai (Kajántói, Mikesi, Szindi tavak) félreesők
és egymástól is messze vannak, de viszonylag gazdag és hasonló növényzetük miatt egy csoportba kerültek. A II-es csoportban egymás mellé került az
szomszédos helyzetű Borzas (12) és Vasasszentegyedi (13) tó, illetve a szintén mezőségi és közelükben húzódó Cegei tó (8). A Pusztaszentmártoni tavak mindhárom csoportban előfordultak, ami várható volt, mert bár egymás
mellett helyezkednek el, nagyon eltérő növényzettel bírnak.
A vizsgálat célja volt kideríteni azt, hogy vannak-e eloszlásbeli szabályszerűségek megyeszinten a makrofiták körében. Számos faj véletlenszerű
előfordulással bír, de vannak olyanok is amelyek kizárólag egy adott vízgyűjtő területen fordulnak elő, vagy a megye egy jól körülhatárolható részén.
Ilyen fajok: füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, L.), vidrakeserűfű
(Polygonum amphibium, L.) és úszó békaszőlő (Potamogeton natans, L.).
A süllőhínár kizárólag a Füzes-patak vízgyűjtőjében, a Mezőségi tavakban
fordult elő (11. ábra). A vidrakeserűfű és úszó békaszőlő a megye középső
részén, a Kolozsvár környéki halastavakban fordult elő. Az előbbi a várostól
keletre, az utóbbi nyugatra (12. és 13. ábra).

Következtetések
A Kolozs megyei halastavak legtöbbjének növényzete erőteljes emberi zavarásnak van kitéve, a horgászok, karbantartók feláldozzák ezt a haltenyésztés
és horgászat oltárán. Mivel a legtöbb tavat rendszeresen vízinövény-men
tesítik, szabálytalan időközönként árasszák el, vagy engedik le, természetes
szukcesszióra nincs lehetőség.
A kozmopolita fajok magas aránya a fajkészletben, magas relatív gyakoriságuk a halastavak körében azzal magyarázható, hogy a szárazföldi életterekkel ellentétben a vízi életterek sokkal hasonlóbb körülményekkel bírnak. Emiatt várhatóan több a generalista, közönséges, igénytelen növényfaj,
mint a specialista, igényes ritkaságok.
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11. ábra. A füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, L.) elterjedése.
Fig. 11.: Distribution of the Myriophyllum spicatum.

A legtöbb halastó fajszegény növényzettel bír, melyben a zavarástűrő és
gyomfajok nagy számban vannak jelen, az unikális és fokozottan védett fajok pedig hiányoznak. A vízfelszínen kiterülő hínarak is hiányoznak, hiszen
ezek a vizsgáltaknál sokkal természetközelibb, bolygatás-mentes élőhelyet
igényelnek. A tavak elhanyagolt, parlagon heverő, vagy éppen túllátogatott
és teleszemetelt állapotára az emberi hanyagság és felelőtlen magatartás a
magyarázat. A tavakat 96%-ban emberi felhasználás alatt álló területek határolják, sokuk intenzív horgászforgalommal rendelkezik.
A vizsgált tavak összfelületének 1/3-a vegetációval borított. A tavak feltöltődése természetes folyamat, de esetünkben mindezt sietteti az emberi
tevékenység (állattenyésztés, műtrágyázás, háztartási szennyvíz tóba vezetése) folytán tóba juttatott szerves anyagmennyiség.
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12. ábra. A vidrakeserűfű (Polygonum amphibium, L.) elterjedése.
Fig. 12.: Distribution of the Polygonum amphibium.

A természetközelibb állapotú tavak fajgazdagabbak, mint a degradáltak, fajösszetételükben eltérnek (kísérő és társulásalkotók vs. gyomfajok és
zavarástűrők). Az egymáshoz közel eső tavak növényzete általában jobban
hasonlított egymáshoz, mint a félreeső tavaké, így a dendrogramon az egy
vízgyűjtő területbe eső tavak többnyire egy csoportba kerültek. Egyes mak
rofiták szabályszerű eloszlást mutatnak, mások szabálytalan előfordulással
bírnak megyei szinten.
Mivel a makrofiták hozzájárulnak a diverz állatvilág, az egészséges élőhely, a kiegyensúlyozott táplálékhálózat fenntartásához, ezért olyan intézkedésekre lenne szükség, melyek ezek megőrzését, szabályozott és szelektív
betelepítésüket és az invazív fajok irtását célozzák. Az intézkedéseket azonban alaposabb kutatásoknak kell megelőzniük.
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13. ábra. Az úszó békaszőlő (Potamogeton natans, L.) elterjedése.
Fig. 13.: Distribution of the Potamogeton natans.
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Summary
Macrophytes in our country are pretty unpopular also among botanists, although they have a major role in freshwater habitat- and biodiversity, in trophic systems, bioindication, phytoremediation, and wastewater treatment.
The primary target of this study was the exploration of Cluj county’s
fishponds and their macrophyte communities. We examined a total number of 47 fishponds, some of them closely linked of each other. The field
work lasted 5 weeks and tried to answer the following questions: Is there
any correlation between species richness and habitat condition (degraded,
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natural)? Are there related fishponds regarding their macrophyte communities? Are there any rarities or undesirable species? Do macrophytes
spread properly or randomly?
The total number of identified macrophytes was 69.
The proportions of different land use types around lakes were estimated. They were bordered in 96% by intensively disturbed areas: settlements,
pastures, meadows, orchards and arable lands. The species with their presence/absence and values of naturalness were recorded. Several pie diagrams
of different sampling sites were edited. Majority of pie diagrams were dominated by weeds, adventives, and disturbance-tolerants. The richest places
in plant species were the following: lakes of Szovát I, Mikes, Rőd. The poorest places were: lakes of Magyarlóna and Pusztaszentmárton. The majority
of examined lakes were poor in macrophytes, and the species found there
were indicators of degradation.
More than half of the lakes were smaller than 20 hectares.
Based on the Cluster-analysis of the studied lakes, (which was edited
using their floristic similarity indexes) we can affirm that the closely linked
lakes had more alike flora than distant ones but there were some exceptions
too (eg. Lakes of Pusztaszentmárton).
Some of the macrophytes have regular distribution, they are found
strictly on a specific water catchment, others are found randomly in the
level of Cluj County.
Unfortunately the majority of examined fishponds were poor in valuable species because they were located in a disturbed, degraded, contaminated environment.
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Abstract
More than 150 ant species are able to form polydomous colonies. They are
characterized by interconnected nests where the workers are tolerant to
ward other workers from different nests of the same colony. Our goal was
to find the social structure of the Formica pratensis nest aggregation from
a clearing in the Hoia Forest (Cluj County, Romania). Aggressiveness tests
were made between workers from nests situated in different distances to
each other. The difference between intranest and internest aggressiveness
was not significant and the first neighbors were as aggressive with each
other as the second neighbors. The studied nest aggregation was a super
colony. Unfortunately the nest number decreased drastically from 50 in
2004 to 8 in 2010 probably because of the activity of hikers. We suppose
that the social structure of the nest aggregation is not polydomous in pres
ent. The affirmation of the change in social structure of this colony can be
the next issue in this research.
Keywords: Formica pratensis, polydomous, Cluj Napoca.

Introduction
Social structure in ants is very divers. The principal reason of this diversity
is the variation in queen number (Bourke and Franks 1995). We can speak
about mono- and polygynous colonies, the colony can live in one single or
in more nests. When the colony is living in more nests it is polydomous.
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They are characterized by interconnected nests where the constituent nests
function as a social and cooperative unit and are regularly interchanged
among nests (Crozier and Pamilo 1996, Chapuisat et al. 2004, Debout et al.
2007). Polydomous colonies could appear when the cost of dispersal with
alone foundresses is high (Crozier and Pamilo 1996, Debout et al. 2007). In
such facultative or obligate polygynous species polydomy can reduce the
conflict between mature queens of the same polygynous colony (Rosengren
and Pamilo 1983, Debout et al. 2007). Sometimes the polydomous colony
is only a transient stage in the colony founding (Debout et al. 2007). Poly
domy could serve the survival of the colony: if one nest is destroyed others
could remain available (Debout et al. 2007). Mono and polygynous species
too are able to form such type of colonies (Bourke and Franks 1995, Debout
et al. 2007). Nowadays more than 150 ant species are mentioned as faculta
tive or obligate polydomous species (Debout et al. 2007). More of them are
invasive (Suarez et al. 2002, Tsutsui and Suarez 2003, Debout et al. 2007,
Thomas et al. 2007) but the phenomenon is well known in aggressive For
mica species too (Beye et al.1997, Pirk et al. 2001, Chapuisat et al. 2004,
Sorvari and Hakkarainen 2004, Katzerke et al. 2006, Debout et al. 2007).
Formica pratensis is aggressive territorial ant what is able to form
mono and polydomous colonies (Beye et al. 1997, Pirk et al., 2001, Debout
et al. 2007). It is often mentioned from Romania (Markó et al. 2006). Our
work was carried out in a clearing from the Hoia Forest near Cluj Napoca
(Cluj County, Romania) where more F. pratensis nests were living in one
relatively restricted area.
The aim of the study was to find out what is the social structure of this
population.
Following hypothesises were taken into account:
1. The studied nest-complex is a supercolony thus ants are tolerant to
wards non-nestmate conspecifics.
2. The studied nest complexe is not a supercolony, such as the behav
iour of ants in neighboring nests is aggressive to each other.
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Methods
Study area
Our experiments took place in Hoia Forest (fig. 1) near Cluj Napoca (Cluj
County, Romania) (46°46¢N, 23°30¢E) from August 2004 to April 2007. More
than twenty Formica pratensis nests were living here in the period of the study.
The number of nests decreased in the three years of the study because of the
human perturbation represented by hikers. It was 50 in 2004, 33 in 2005 (fig.
2), and 20 in 2006 and 2007. We returned in the study site in September 2010
and unfortunately the nest number decreased to only 8 living nets.
Aggressiveness tests
We used aggressiveness tests to determine the level of aggression. This
method is frequently used to examine nestmate recognition and behaviour
of ants and other social insects towards conspecifics and allospecifics (Le
Moli and Mori 1990, Leponce et al. 1996, Beye et al. 1998, Pirk et al. 2001,
Roulston et al. 2003, Chapuisat et al. 2004, Katzerke et al. 2006, Grover et
al. 2007, Martin et al. 2009). The tests were carried out with one worker

Fig. 1. The studied clearing in Hoia Forest (source: Google Earth).
1. ábra: A tanulmányozott Hója erdei tisztás (forrás: Google Earth).
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marked on the back of pronotum from one nest and three unmarked work
er from the other nest. They were put in plastic glass covered by net which
would allow air exchange. Aggressiveness tests with ants from nests situat
ed in various distances were made to detect the effect of spatial distance on
the level of aggression. To detect the differences between the intranest and
internest aggressiveness, tests with workers from the same nest were car
ried out as well. In all cases interactions of individuals with the marked, fo
cal specimen were recorded. We also carried out aggressiveness tests with
unmarked workers from the same nest in order to control for the effect of
marking, but in this case only two workers were used. Thus the interactions
in this case could also be analysed as behavioural acts toward one focal
individual. Six behavioural categories were distinguished: ignore, mutual
feeding, mandible gapping, charge, fighting and avoidance. The duration of

Fig. 2. The map of nests on the study site in summer 2005.
2. ábra: A vizsgálati terület fészkeinek térképe 2005 nyarán.
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Fig. 3. Percentages of interaction types in spring (1) and in summer (2), Mann-Whitney Utest, zignore mutual feeding= –0,129, pignore mutual feeding = 0,898 zmandible gapping_charge= –0,037, pmandible gapping_
= 0,969, N1=32, N2=39.
charge
3. ábra: Különböző interakció típusok százalékos aránya tavasszal (1) és nyáron (2), MannWhitney U-test, z semleges_kölcsönös etetés = –0,129, psemleges_kölcsönös etetés = 0,898 zfélagresszív_agresszív = –0,037,
p félagresszív_agresszív = 0,969, N1=32, N2=39

each test was five minutes. Aggressiveness tests were realized in two sea
sons (spring and summer). In total 140 tests were made: 14 intranest con
trol, 16 unmarked control, 32 in spring and 39 in summer.
Statistical analysis
Percentages of different observed interaction types during tests were taken
into consideration in the course of statistical analyses.
The tested nests were grouped into two groups in order of distance
between them:
- Group 1: first neighbors
- Group 2: second neighbors
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Fig. 4. Percentages of interaction types in first neighbors (1) and second neighbors (2), MannWhitney U-test, zignore mutual feeding= –0.922, pignore mutual feeding= 0.357, zmandible gapping_charge= –0.826,
pmandible gapping_charge= 0.406, N1=36, N2=34.
4. ábra: Különböző interakció típusok százalékos aránya szomszédos (1) és távoli (2) fészkek
közt végzett teszteknél, Mann-Whitney U-teszt, zsemleges_kölcsönös etetés = –0.922, psemleges_kölcsönös etetés =
0.357, zfélagresszív_agresszív = –0.826, pfélagresszív_agresszív = 0.406, N1=36, N2=34.

We carried out Mann Whitney U tests to find out whether there are dif
ferences between these groups as regards percentages of interaction types.

Results
Marking had no significant effect on the behaviour of ants. No significant
difference was observed in the proportion of different behavioural catego
ries between marked and unmarked workers (Mann Whitney U-test, n1 =
16, n2= 16, zignore= -0.366, pignore = 0.780, zmutual feeding= -0.044, pmutual feeding= 0.985
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zmandible gapping= -0.173, pmandible gapping= 0.896). No charge, attack and avoidance
interactions were detected in the course of marking control tests.
We compared the intranest aggression level and that among ants from
different nests. Only ignore interactions appeared at intranest tests and no
significant difference were observed in the proportion of this type of inter
action between intranest and internest tests (Mann Whitney U-test, n1 = 15,
n2= 15, zignore= -1,796, pignore = 0,351).
The proportion of ignore interactions was high and the proportion of
negative interactions was low in each season (fig. 3). Only a few charge and
mutual feedings were observed. To obtain more secure results we summed
the percentages of different tolerant (ignore and mutual feeding) and nega
tive interaction types (mandible gapping and charge).
We could not detect any significant difference in the proportions of
interaction types between summer and spring (fig 3). No significant differ
ence in the proportion of different interactions was found between the first
and second neighbors (fig. 4). The behavior of workers was as tolerant with
the close neighbors as with ants from bigger distances.

Discussion
There was no significant difference in the intranest and internest aggres
sion and the aggression was low between first neighbors and the second
neighbors too. We can say that the nest complex in the Hoia Forest was a
supercolony during our study. Such type of polydomous colonies are known
in aggressive Formica species like F. truncorum (Elias et al. 2005), F. exsecta
(Pisarski 1982, Katzerke et al. 2006, Erős et al. 2009, Martin et al. 2009,
Kiss and Kóbori 2011), F. paralugubris (Chapuisat et al. 2004, Holzer et al.
2006), F. aquilonia (Sorvari and Hakkarainen 2004) or F. pratensis (Beye et
al. 1998, Pirk et al. 2001). We suppose that the difficulty of queen dispersal
can be the clue in formation of this supercolony. This population is situated
in one clearing in the Hoia forest, there are no other clearings in the vicin
ity and the fringe of the forest is more than 200 meters from this site (fig. 1).
The number of nest decreased drastically, in September 2010 the num
ber of nets was only 8. Possible reason of the extinction can be the activity
of hikers (especially those with vehicles) but we have no evidences. Similar
decrease in nest number came to pass at Fânaţele Clujului where the num
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ber of nests was more than 100 and now is less than 15 (Kiss unpubl.). The
behaviour of neighboring nests was aggressive after the extinction but we
have no data about the aggression before the extinction. It is possible that it
was one another F. pratensis multinest system there.
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Réti vöröshangya (Formica pratensis)
szuperkolónia a Hója erdőben
Kivonat
A hangyák világában sokféle szociális szerveződés típussal találkozhatunk.
Léteznek egy és több királynős kolóniák, egy hangyacsalád élhet egy vagy
több fészekben. A sokfészkes más néven szuperkolóniák úgy a mono mint
a poligin fajoknál előfordulhatnak, kialakulásuk hátterében sokféle mecha
nizmus állhat. Poligin fajok esetében a királynők közti konfliktust csökkent
heti, ha minden királynő külön fészekben él. Egyes esetekben valószínűleg
a fiatal királynők korlátozott terjedő képessége lehet a magyarázat az ilyen
struktúrák kialakulására.
Számos agresszív területtartó Formica faj mint a F. truncorum, F. exsec
ta, F. paralugubris, F. aquilonia vagy F. pratensis esetében írtak le ilyen sok
fészkes kolóniákat. A szuperkolóniák egyik sajátossága az, hogy a különbö
ző fészkekből származó dolgozók ugyan olyan toleránsan viselkednek egy
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mással mint a fészektársak. Ebből a tulajdonságból kiindulva akartuk egy
Hója erdei tisztáson található F. pratensis fészekkomplexum szociális szer
kezetét a feltérképezni. E célból agresszivitás teszteket végeztünk a külön
böző távolságra található fészkek dolgozói közt. A tesztek során hálóval le
fedett műanyag pohárban egy a torán megjelölt dolgozót az egyik kolóniá
ból és három jelöletlen dolgozót eresztettünk össze a másik kolóniából. A
vizsgálat öt perce alatt feljegyeztük az interakciók típusát és számát. Össze
sen hat interakció típust különböztettünk meg: semleges, kölcsönös etetés,
félagresszív, agresszív, harc és elkerülés.
Megállapítást nyert, hogy a különböző fészkek dolgozói közt nagyon
alacsony volt az agresszivitás szint. A fészken belül és a különböző fész
kek hangyái közt tapasztalt agresszivitás nem különbözött. Kijelenthetjük
tehát, hogy a terület F. pratensis fészekkomplexuma egy sokfészkes kolóni
át alkot. Sajnos a kirándulók, valószínűleg főleg a járművel idelátogatók mi
att a fészkek száma az utóbbi években drasztikusan lecsökkent.
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A zeteváraljai víztározó hatásainak vizsgálata a Nagy-Küküllő
halfaunájára és a halfauna parazitáinak felmérése
– előzetes eredmények
Imecs István1, Ujvári Krisztán-Róbert2

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, 400006
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Kivonat
A gátak élőhely-feldaraboló hatása nyilvánvaló és a halak a legjobb indikátorfajok ezen hatások kimutatására. Életciklusuk különböző szakaszai során nagy területet járnak be és a gát ezt megszakíthatja. Szaporodásuk, táplálkozásuk korlátozódik ezért jelenlétük vagy hiányuk a gát hatásaira utal.
A kutatás célja a zeteváraljai víztározó halállományra gyakorolt hatásainak
a vizsgálata volt, melyet ismétléses mintavételezéssel szeretnénk értékelni. Ebből az első mintavétel megtörtént: a gát fölötti részen a Nagy-Kükül
lőn (3 pont) és a Sikaszón (3 pont), és a gát alatti részen, a Nagy-Küküllőn
(3 pont). 13 faj jelenlétét sikerült kimutatni a 9 mintavételi helyen. Az első
mintavétel után látszik, hogy a pénzes pér (Thymallus thymallus) állományának gátat szabott a víztározó, hisz nem található meg a gát fölötti szakaszon. Részletesebb kiértékelés a tavaszi mintavételezés utnán fog készülni.
A 13 halfajból 10 faj néhány egyede parazitológiai vizsgálaton esett át, amely
során 4 parazita faj volt jelen: Glosatella spp., Myxobolus spp., Dactylogy
rus spp., Gyrodactylus derjavini. Ez arra enged következtetni, hogy nem
nagy a fertőzöttség az adott szakaszon.

Bevezetés
A Küküllő vízrendszere a Kárpátok belső oldalán helyezkedik el 6157 km2
vízgyűjtővel és 249 km hosszúsággal, melynek 1250 m esése van. A Maros folyó legnagyobb mellékfolyója, annak vízgyűjtőjéből 21%-ot tesz ki. A
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Nagy-Küküllő Nagy-Somlyó déli oldalából (Görgényi-havasok), 1455 m magasságból ered és 221 km után Balázsfalvánál egyesül a Kis-Küküllővel. A
folyó Székelyudvarhely várost elérve hegyi jellegű vízfolyásból dombvidéki
jellegűre vált át (Roşu 1980). A Nagy-Küküllő felső szakaszán, a Sikaszó patak befolyásánál épült (1976-ban kezdődött és 1992-ben fejeződött be) egy
gát, a zeteváraljai gát (zetelaki gát), amely megszakítja a víztestek közötti
konnektivitást és nem rendelkezik hallépcsővel.
A halak nagyban függnek a vízi élőhelyek jellemzőitől, melyek megfelelő feltételeket kell biztosítsanak a faj életciklusa minden szakaszának. A
szaporodás, az ivadékok fejlődése, a táplálkozás és az ivaros kor elérése másmás szakaszaihoz kötött egy víztestnek (Larinier 2000). A gátak negatív
hatással vannak a vízi életközösségekre és így a halállományra is. Élőhelyfragmentáló hatásuk kihangsúlyozott és így nagymértékben befolyásolják
a halközösség faji és mennyiségi összetételét (Jager és mtsai. 2001). A gát hatásainak megfigyelésére fontos tényező a halak szaporodási időszakának figyelembe vétele, mivel a pontyfélék (Cyprinidae) tavasszal és a pisztrángfélék/lazacfélék (Salmonidae) ősszel szaporodnak, így a halállomány összetételének időszakossága fontos tényezővé válik (Hlandík és Kubecka 2004). A
gátak hatásának kimutatására a legjobb indikátorfajok a halak, mivel nagy
a területigényük és a mozgásterük, változatos élőhelyeket használnak (Karr
1981). A Nagy-Küküllő teljes hosszát lefedő fausznisztikai felmérés készült
2003-ban és a mintavétel merítőhálók segítségével történt (Bănăduc 2005).
Jelen felmérés a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Hidrobiológia mun
kacsoportja keretén belül történt, melynek célja a zeteváraljai víztározó
halközösségekre gyakorolt hatásának tanulmányozása a gát fölötti (NagyKüküllő és a Sikaszó) és a gát alatti (Nagy-Küküllő) halfauna alapján. Ezzel
párhuzamban az adott szakasz halállományának a parazitológiai vizsgálata is megtörténik. Jelenlegi tudomásunk szerint nem végzett senki hasonló
parazitofauna felmérést a Nagy-Küküllő ezen szakaszán.

Anyagok és módszerek
A mintavételi helyek jellemzői
Nagy-Küküllő – a gát fölötti szakasz hegyvidéki jellegű, gyors folyású vízzel
és nagy kövekkel. A patakpart és a meder nincs mesterségesen átalakítva, vi78
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szont néhány halastó már létesült. A gát alatti szakasz ugyancsak hegyvidéki
jelleggel bír, viszont szélesebb és egyes szakaszokon lassabb folyású mély részek is vannak. A partok és a meder gyakrabban érintett, kisebb hidak épültek.
Sikaszó – kisebb vízhozamú, mint a Nagy-Küküllő gát feletti szakasza.
Hegyvidéki jellegű, tiszta és gyors vizű, nagy kövekkel bélelt medrű patak.
A gát fölötti szakaszok gátba befolyó része nagyon iszapos mederrel és
parttal rendelkezik.
A mintavételezést tavasszal meg fogjuk ismételni a 9 rögzített mintavételi ponton, majd a fajszámok és hosszméretek alapján statisztikai kiértékelést végzünk, mely során rámutatunk a gátnak halközösségekre gyakorolt potenciális hatásaira.

1. ábra: Mintavételi pontok a zeteváraljai víztározó fölötti és alatti szakaszokon.
Fig. 1. Sampling sites above and beyond the Zetea Dam Lake.
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Mintavételi módszerek
2010. szeptember 21-én összesen 9 mintavételi helyről gyűjtöttünk adatokat
a gát fölötti (Nagy-Küküllő – 3, Sikaszó – 3) és a gát alatti (Nagy-Küküllő
– 3) szakaszokról (1. ábra). A halakat egy SAMUS-725M típusú elektromos
halászgép segítségével sokkoltuk. A halászat a patak medréből történt és
begyűjtéskor merítőhálót használtunk, majd az egyedeket a parton tároló edényekben tartottuk a határozás és mérés során. A mintavételi pontok
hossza átlagosan 30 m. A begyűjtött mintákból néhány egyedet alkoholban
tároltunk utólagos parazitológiai vizsgálatra. A határozás és lemérés után
(standard – orrtól a faroktőig – és teljes testhossz) a halakat egy lassúbb
partszakaszon szabadon engedtük.
A halak boncolásához és a paraziták megfigyeléséhez a következő eszközök voltak szükségesek: olló, szike, csipesz, óraüveg, tárgy- és fedőlemezek, egy Carl Zeiss Primo-Star tipusú mikroszkop és egy Zeiss Stemi 2000
C típusú sztereomikroszkóp.
1. táblázat: A Nagy-Küküllő halfaunája a zeteváraljai víztározó fölötti (Nagy-Küküllő és Si
kaszó) és alatti (Nagy-Küküllő) szakaszokon.

Table 1. The fish fauna of the Nagy-Küküllő River from the sections above the Dam (NagyKüküllő and Sikaszó) and below the Dam (Nagy-Küküllő).
Fajok

Nagy-Küküllő
(gát fölött)

Sikaszó
(gát fölött)

Nagy-Küküllő
(gát alatt)

1

Salmo trutta fario

+

+

+

2

Thymallus thymallus

-

-

+

3

Cottus gobio

+

+

+

4

Barbatula barbatula

-

+

+

5

Phoxinus phoxinus

-

+

+

6

Eudontomyzon danfordi

-

-

+

7

Alburnoides bipunctatus

+

+

+

8

Barbus petenyi

+

+

+

9

Alburnus alburnus

+

+

-

10

Gobio gobio

+

-

-

11

Perca fluviatilis

+

+

+

12

Chondrostoma nasus

-

-

+

13

Squalius cephalus

+

+

-
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A begyűjtött halakon első lépésben makroszkópikusan a külső paraziták voltak megvizsgálva, majd a farokúszóról és a kopoltyúról egy szikével
minták voltak véve, melyek 10X és 40X nagyítású objektívvel voltak megvizsgálva. A külső vizsgálat után a halak fel voltak boncolva a hasi középvonalon, majd a belső szerveknél előszőr makroszkopikus vizsgálat volt, később a bélcsatorna felboncolása következett. A bélfalról is készült preparátum, lenyomat formájában, az esetleges mikroszkopikus élősködők és parazita tojások megfigyelése érdekében.

Eredmények és következtetések
A halfauna
Összesen 13 faj jelenlétét sikerült kimutatni a 9 mintavételi ponton (1. táblázat), 652 egyed kifogása során. Ebből a gát fölötti szakaszon a Nagy-Kükül
lőben 8 fajt (273 egyed), a Sikaszóban 9 fajt (249 egyed) és a gát alatti szakaszon a Nagy-Küküllőben 10 fajt (130 egyed).
Bănăduc (2005) a Nagy-Küküllő vizsgálata során, a felső szakaszon
(Zetelaka fölött) a következő fajokat találta: sebes pisztráng (Salmo trutta
fario), fenékjáró küllő (Gobio gobio), domolykó (Squalius cephalus), fürge
cselle (Phoxinus phoxinus), kövi csík (Barbatula barbatula), botos kölönte
(Cottus gobio), Petényi márna (Barbus petenyi), erdélyi ingola (Eudontomy
zon danfordi), sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus), paduc (Chondro
stoma nasus) és balkáni csík (Sabanejewia balcanica). Nekünk sikerült kimutatni a szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) és a pénzes pér (Thymallus
thymallus) jelenlétét is, viszont nem találtunk balkáni csíkot. Szélhajtó küsz
a 2 befolyó patak beömléséhez közel volt jelen nagy egyedszámban. Pénzes
pér pedig csak a gát alatti szakaszon. A gát hatásai közül az első szembetűnő negatív hatás a pénzes pér állományt érinti, hisz a gát fölött nem találkoztunk vele, bár az előhelyigényét teljes mértékben kielégítené a két befolyó. Ezen kívül valószínű a gát hatásának köszönhető, hogy nagyon magasan jelen van a domolykó és a sügér is. A gát alatti szakaszon nem találtunk fejes domolykót, viszont a gát fölötti szakaszokon nagy egyedszámban
van jelen. Az alsóbb szakaszon megjelent a paduc is. Fontos kiemelni, hogy
nem találtunk invazív fajt a mintavételi pontokon a gát jelenétének ellenére.
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A parazitofauna
A kutatásban megvizsgált halfajok a következők voltak: sebes pisztráng, Petényi márna, sügér, fenékjáró küllő, botos kölönte, sujtásos küsz, szélhajtó
küsz, fejes domolykó, pénzes pér és paduc. Eredményként négy parazitafajt
sikerült kimutatni:
1. Glosatella spp.
Scyphidiidae család
A Glosatellák egysejtűek, amelyek a börsérüléseket belepik. Rövid kocsányokat képeznek, és a sebszéleken megkapaszkodnak, így a seb nem tud
begyógyulni. Ha a sebet már belepték, lassan az egészséges börfelületre is
rátelepednek. Nem a sebből táplálkoznak, hanem a másodlagosan fellépő
baktériumokból és a szétroncsolt sejtekből. (Munteanu 2008). A megvizsgált halfajok közül két sebes pisztrángon volt jelen.
2. Myxobolus spp.
Myxobolidae család
A halak különböző szerveiben képződő plazmódiumokban nagy tömegben
spóra formájában képződnek. Jelen esetben a kopoltyú lemezeken voltak
jelen, ahol erős fertőzés esetén elzárhatják a vérerecskéket, mely a kopoltyúk szöveteinek elhalásához vezethet. A légző terület csökkenése fulladásos tünetekkel jár, mely akár halállal is végződhet (Bykhovskaya-Pavloskaya
és mtsai. 1964, Munteanu 2008). Egy paduc kopoltyúján találtunk kevés
egyedszámban Myxobolus génuszba tartózó élősködőket.
3. Dactylogyrus spp.
Dactylogyridae család
A monogenetikus mételyek (Monogenea) kopoltyúélősködők, többnyire faj
specifikusak, melyek petékkel szaporodnak. Négy pigmentfoltjuk van, izmos garat vezet a vakon végződő bélágakba. 14 szegély és 2 középhoroggal
vannak ellátva. Szövettörmelékekkel, nyálkával és baktériumokkal táplálkoznak (Bykhovskaya-Pavloskaya és mtsai 1964). A vizsgálatok során a Petényi márnánál volt megfigyelhető a Dactylogyrus spp. a kopoltyúkon.
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4. Gyrodactylus derjavini
Gyrodactylidae család
Monogenetikus métely (Monogenea), mely több pisztrángfélénél is előfordul főleg az uszonyokon és a bőrön. Itt a kampók segítségével sebeket ejtenek, melyek idővel a szövetek károsodásához majd elhalásához vezethet. A fertőzött halak vérében csökken a vörösvértestek száma és nő a fehér vértesteké (Bykhovskaya-Pavloskaya és mtsai. 1964, Munteanu 2008).
Vizsgálat után egy sebes pisztrángon és a két Petényi márnán volt jelen a
Gyrodactylus derjavini élősködő.
Tíz halfaj volt megvizsgálva makroszkópikusan és mikroszkópikusan a külső és belső paraziták feltárása érdekében. Összesen négy parazitafaj volt jelen, melyekből ki kell emelni a Dactylogyrus spp. és Gyrodactylus derjavini
élősködöket, mivel ezek tudnak komolyabb negatív hatást gyakorolni a halakra, úgy mint szövetek roncsolása, az immunitás csőkkenése és más kórokozóknak bejárati kapuk nyitása. A megvizsgált halakon talált halparaziták kis számban voltak jelen, így az a következtetést vonható le, hogy a
Nagy-Küküllő ezen szakaszán a halak gyengén fertőzőttek, ami tiszta vízminőségnek is köszönhető.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozunk a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesületnek, hogy lehetőséget adott a mintavételezés megvalósítására és Andorka
Attila halőrnek a mintavételezésben nyújtott nagy segítségéért.
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The Effects of the Zetea Dam Lake on Fish Distribution and the
Survey of the Fish Parasites Fauna – Preliminary Results

Abstract
The habitat loss and the habitat fragmentation are the most important effects of the dams, and the fish species are the best indicators to detect these
effects. We examined the effects of the Zetea Dam Lake on the fish species
based on data collected 2010 September 21. The collection will be repeated
and statistically examined in spring 2011, taking into account seasonal
variations in the fish assemblages. We collected fish from the Nagy-Küküllő
River (3 sampling site) and the Sikaszó Stream (3 sampling site) above the
dam, and from the Nagy-Küküllő River (3 sampling site) below the dam. 13
species were caught during our surveys on 12 sampling sites: Salmo trutta
fario, Thymallus thymallus, Cottus gobio, Barbatula barbatula, Phoxinus
phoxinus, Eudontomyzon danfordi, Alburnoides bipunctatus, Barbus pete
nyi, Alburnus alburnus, Gobio gobio, Perca fluviatilis, Chondrostoma nasus,
Squalius cephalus. The first effect detected was the absence of the Thymal
lus thymallus above the dam despite the fact that the habitat is suitable for
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the species. A nother effect of the dam is that the Squalius cephalus and
the Perca fluviatilis populations had a large number above the dam. These
two species are not characteristic for this altitude, which is a problem for the
protection of the native Salmo trutta fario. Individuals from 10 fish species
were put under parasitological examination during which 4 parasite species
were found: Glosatella spp., Myxobolus spp., Dactylogyrus spp., Gyrodacty
lus derjavini. This suggests that the infection level is not considerable.
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In memoriam
Dr. Gergely János, a „Múzeum Őre”, Erdély neves botanikusa
László Enikő

Bethlen Gábor Kollégium, 515200 Nagyenyed/Aiud, str. Bethlen Gábor
nr. 1, jud. Alba, Romania, laszloeniko13@yahoo.com

A 2008-as torockószentgyörgyi falunapok keretében emlékeztünk meg dr. Gergely Jánosról, Erdély neves botanikusáról, Torockószentg yörgy
szülöttéről. A megemlékezést jelenlétével megtisztelte Gergely János özvegye, Gergely Rozália,
és néhány volt kollegája, munkatársa.
„Torockó vidéke már évszázadok óta számon
tartott szigete Erdélynek, különleges népi kultúrája, valamikori virágzó vasipara, ….szorgalmas és találékony népe miatt. A mostoha természeti viszonyok, a társadalmi elszigeteltség kényszerítően serkentették a megmaradásért küszködő nép tehetségének kibontakozását. A táj és a tehetség találkozása nélkül
Torockó talán sohasem lett volna nevezetes és nem lettek volna híres szülöttei sem.” – írja dr. Nagy-Tóth Ferenc az Erdélyi Gyopárban Gergely János
halálának 10. évfordulójára megjelent írásában (Nagy-Tóth 1998).
Egy ilyen tehetségre emlékeztünk meg szülőfalujában, halálának 20.
évfordulóján. Eleinkre emlékezni, tiszteletünket kifejezni nem csak kötelesség, hanem örömteli munka is. Ezen érzések buzdítottak arra, hogy volt
tanáromnak emléket állítsak, annak az embernek, aki bevezetett és kalauzolt engem a botanika rejtelmeibe, megszerettette azt, ezáltal meghatározta, hogy a biológia mely területén mélyítsem tudásomat.
Gergely János 1928. március 11-én született Torockószentgyörgyön.
Édesapja Gergely János, édesanyja Simon Anna, helybéli gazdálkodók voltak. Iskoláit 1935-ben, szülőfalujában kezdte, mindvégig kitűnő tanuló volt.
A hetedik osztályt 1942-ben végezte első tanulóként. Kolozsváron a Brassai
Sámuel Líceumban érettségizett 1950-ben, s ebben az évben be is iratkozott a Bolyai Egyetem Természetrajzi Karára, melyet 1954-ben végez el. Elsőéves korától már a botanika iránt érdeklődött, jó tanulóként kitűnt egyetemi hallgató társai közül. Ahogy Nagy-Tóth Ferenc írta (1998): „minden
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nemes kezdeményezésnek lelkes híve és tevékeny résztvevője”. A tanévnyitást követően már szervezte a Tordai-hasadék látogatását, ezzel mintegy jelét adva annak, hogy ő „a botanikát nem, mint kötelező tantárgyat tanulta”
és „ha tehette mindég a növénytani intézetben keresett és talált elfoglaltságot” (Nagy-Tóth 1998). Az egyetem végeztével már egy tudományos dolgozat birtokosaként kinevezést kap a botanika tanszékre, ahol Csűrös István professzornak, volt tanárának asszisztense és barátja lesz. Öt évig tartó egyetemi oktatói pályája (1954–1959) a Bolyai és Babeş Tudományegyetemek egyesítésekor megszűnt, több más társához hasonlóan derékba tört.
A BBTE Botanikus Kertjénél kapott 1959-től főbotanikusi beosztást, ahol
Nyárády Erazmus Gyula utódaként, haláláig munkálkodott. Szakmai felelőse volt a II. földrajzi szektornak (balkáni, mediterrán flóra, Római kert, Románia flórája).
Doktori dolgozatát 1964-ben védte meg Bukarestben. Dolgozatának
címe: Flora şi vegetaţia regiunii cuprinse între Mureş şi Masivul Bedeleu
(A Maros és a Bedellő közötti régió flórája és vegetációja). Kutatómunkája kiterjedt egész Erdélyre, sőt a Kárpátokon túlra is. Szaktanulmányokat Torockó (Székelykő, Bedelői havasok), Nagyenyed (Szabaderdő)
környékéről és az Erdélyi Szigethegység más területeiről (kiemelkedik közülük a Révi-szoros botanikai feldolgozása), Székelyföld (Gyergyói-, Csíki-, Háromszéki medence), Avas hegység, Erdélyi Mezőség, Kis-Küküllő
völgye, Alduna, Dobrudzsa, Észak-Moldva (Jakucs, Fekete) tájegységek növényzetéről írt. Összesen 72 nyomtatásban megjelent szaktanulmányt közöl
számos folyóiratban: Contribuţii botanice (62), Studii şi cercetări de biologie,
seria botanică (2), Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Biologia (6), Ocroti
rea naturii şi a mediului înconjurător (1), Ann. Hist. Nat. Mus. Hung. (1). A
Contribuţii botanice című szakfolyóiratnak 1960-tól haláláig szerkesztője,
de öt Centuria (herbáriumi kiadvány) szerkesztője (31–35. kötetek) is volt.
Mindezek mellett tudományterjesztő előadásokat tartott, államvizsga szakdolgozatokat irányított, de középiskolai tanárok továbbképzésében
is részt vett. Országszerte elismert szaktanácsadó volt, elismert magyarországi kutatókkal tartott kapcsolatot (pl. Jakucs Pál, Fekete Gábor) és a
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézettel is együttműködött
(Rácz G., Fűzi I., Kisgyörgy Z.).
Szülőföldjét sosem feledte, hiszen legelső tudományos dolgozata, doktori dolgozata és 16 szaktanulmánya szülőföldjén, Torockón és környékén
végzett kutatásainak eredménye. Két új növénytársulást is a Székelykőről
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írt le és tíz ritka növényfajt és változatot is ő írt le először Torockó vidékéről. A kolozsvári Botanikus Kertben levő sziklakertbe a Székelykőről származó növényeket ültetett, ezért az „Gergely János kertje” nevet viseli.
Tudományos kutató, főbotanikus, a „Múzeum Őre” volt. 1989. június
11-én, 61 éves korában halt meg, a Házsongárdi temetőben nyugszik.

Kiemelkedő tudományos eredményei
Floristaként
Felfedezett és a tudomány számára elsőnek írt le három új növényfajt, formát (Nagy-Tóth 1994):
– fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius var. leucanthus Gergely, 1972).
– nagyvirágú pipitér (Anthemis macrantha f. monocephala Gergely,
1972).
– havasi nyúlfarkfű (Sesleria coerulans ssp. coerulans f. solacolui Gergely, 1972).
A Flora R.P.R. – Románia Flórája (S���������������������������������
ăvulescu�������������������������
1952–1976) című 13 kötetes monumentális kiadvány legfiatalabb szerzője volt. A tizenkettedik kötetben egyedül dolgozza fel a bibikra (Oreochloa) nemet, illetve Al. Beldievel együtt a nyúlfarkfű (Sesleria) nemet (Farcaşiu és Groza 1989).
A „Flora Romaniae Exsiccata” nevű kiadványnak 77 növényfajt gyűjtött (minden fajból 70–80 példányt). 1959-től pedig növénymagokat gyűjtött a Botanikus Kert „Magkatalógusa” számára (Catalogul de seminţe). Felújította és újraleltározta a Botanikus Kert herbáriumának anyagát, ugyanakkor féltve őrizte a kert múzeumában J.C. Baumgarten, Brassai Sámuel és
Soó Rezső szárított herbáriumait. A Herbáriumot 5666 herbáriumi lappal
(szárított növénymintával) gazdagította.
Fitocönológusként
A tudományra nézve hét új, szakemberek által is elismert növénytársulás
szerzője (Sanda 2002).
Ezek a következők:
– Asplenio quadrivalenti–Poetum nemoralis Soó ex Gergely et al., 1966
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– Seslerio rigidae–Saxifragetum rochelianae Gergely, 1967
– Helictotricho decori–Festucetum palentis (Soó, 1944) Gergely, 1972
(a Székelykőről írta le)
– Festucetum sulcatae calcophilum Csűrös et Gergely, 1959 (a Székelykőről írta le)
– Rub o c ae sii–S alicetum cinere ae R aţiu e t Gergely, 1979
– Rubo caesii–Prunetum spinosea Raţiu et Gergely, 1979
– Pteridio–Crataegetum monogynae Raţiu et Gergely, 1979
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