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numerikus apertúrájú objektívvel készített optikai szelete. Jobb oldali kép: ugyanezen egyed optikai 

szeletekbõl összeállított háromdimenziós rekonstrukciója. A filopodiumokban elhelyezkedõ extruszómák jól 
láthatók, az ívelt ostor a jobb oldalon, a sejttest fölött hózódik. A címoldalon látható kép is ennek a 

példánynak a háromdimenziós rekonstrukcióját ábrázolja, kissé eltérõ szögbõl. 

5 m 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
 
CV  variációs koefficiens 
DIC  Nomarski differenciál interferencia kontraszt mikroszkópia 
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HMF  heterotróf mikroflagelláta (>15 m) 
HNF  heterotróf nanoflagelláta (3-15 m között) 
LM  fénymikroszkóp 
n  egyedszám 
OTU  operációs taxonómiai egység 
PCR  polimeráz láncreakció 
SE  standard hiba 
SEM  pásztázó elektronmikroszkóp 
TEM  transzmissziós elektronmikroszkóp 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salpingoeca gracilis. A bal oldalon a gallér keresztmetszete látható. Az ostor a képsíkra merõlegesen hullámzik, 
így az optikai keresztmetszeten csak a hullámzó ostor egyes szakaszai látszanak. 

10 m 



 5 

I. BEVEZETÉS, CÉLKITÛZÉSEK 

Az elmúlt két és fél évtizedben a heterotróf ostoros egysejtûek vizsgálata széles körben 

elterjedt és nagy lépésekkel halad elõre. A heterotróf ostorosok anyagforgalmi jelentõségének 

felismeréséhez nagyban hozzájárult a mikrobiális hurok leírása (AZAM és mtsai 1983). A 

mikrobiális hurok a klasszikus vízi herbivor tápláléklánc mellett mûködõ anyagforgalmi 

hurok, mely a fitoplankton által kiválasztott oldott szerves anyagot fogyasztó 

baktériumpopuláció termelését a heterotróf ostorosokon át vezeti a csillósok, kerekesférgek, 

majd a még magasabb trofikus szintek felé. Ezen jelenség felismerésének, és az 

epifluoreszcens mikroszkópia térhódításának köszönhetõen elterjedt a heterotróf ostorosok 

mennyiségi vizsgálata, mely ma már minden komoly mikrobiális táplálékhálózatot, vagy vízi 

ökoszisztémát leíró kutatásnak része kell legyen. Az utóbbi évtizedben mindinkább 

egyértelmû, hogy a heterotróf ostorosok nem alkotnak összevont egységként kezelhetõ 

funkcionális csoportot, nagy fajgazdagságuk mellett nagy funkcionális diverzitás is jellemzi 

õket (ARNDT és mtsai 2000). Az utóbbi másfél évtizedben a heterotróf ostorosok 

diverzitásának vizsgálata és az új fajok fénymikroszkópos leírása új lendületet vett néhány 

kutató iskolateremtõ munkássága nyomán (LARSEN és PATTERSON 1990). Az elmúlt néhány 

évben, a molekuláris filogenetika térhódítása óta pedig a legteljesebb fajleírások a fajok 

ostoreredésének feltárására fókuszáló ultrastrukturális leírását, és elsõsorban a 18S rDNS 

szekvenciáját is tartalmazzák. A molekuláris filogenetika segítségével feltárt filogenetikai 

fajok olykor nem felelnek meg az elsõsorban fénymikroszkóppal leírt morfofajoknak. A 

fénymikroszkópos diverzitásvizsgálatok mellett a molekuláris ökológia eszköztárát is 

felhasználják a mikrobiális diverzitás kutatására. A módszertanilag és irányzatokban is erõsen 

diverzifikálódó tudományterületen azonban körvonalazható néhány jelentõs gyakorlati 

vetülettel is bíró kérdéskör. 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a heterotróf ostorosok, nagy funkcionális diverzitásuk révén 

nem sorolhatók egyetlen, közös, bakterivorként jellemzett funkcionális csoportba. A nagy 

taxonómiai felbontású, közel morfofaj szintig menõ ökológiai vizsgálatok azonban 

módszertanilag kidolgozatlanok, faji felbontású heterotróf ostoros közösségökológia szinte 

nem létezik. Keveset tudunk a fajok akár kísérletesen kimért, akár természeti elõfordulások 

alapján megismert ökofiziológiájáról, kevés ismeretünk van az anyagforgalmi vonatkozásukat 

jelentõsen meghatározó táplálkozásökológiai jellemzõikrõl. 

Az utóbbi években a diverzitásvizsgálatok széleskörû elterjedésével párhuzamosan az 

egysejtûek fajgazdagságának és biogeográfiájának vizsgálata is divatossá vált. Itt a következõ 
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két nagy kérdéskör tehetõ fel, melyek eltérõ térbeli skálára vonatkoznak: (1) Mekkora egy 

élõhely lokális fajgazdagsága? (2) Mi jellemzõ az egysejtûek globális elterjedésére, 

biogeográfiájára? A lokális fajdiverzitás kérdése lényeges mind gyakorlati természetvédelmi 

szempontból (COTTERILL és mtsai 2008), mind pedig a funkcionális diverzitás � ökoszisztéma 

stabilitás összefüggésének szemszögébõl (LOREAU és mtsai 2001). Az egysejtûek 

biogeográfiájának megismerése pedig segít megbecsülni a bioszféra teljes fajszámát és 

megismerni a speciáció folyamatait (FOISSNER 2006). Mindkét utóbbi kérdés alapvetõen 

befolyásolja a gyakorlati ökológiai vizsgálatok módszertanát, az elérhetõ és a feltett kérdés 

megválaszolásához szükséges taxonómiai felbontást és a következtetések általánosíthatóságát. 

A heterotróf ostorosokra egyetlen kurrens biogeográfiai modellt írtak le, a kozmopolita 

elterjedés modelljét (ubikvista modell, PATTERSON és LEE 2000). 

Az eukarióta mikrobiális közösségek szerepe a vizek tápanyagforgalmában és a 

vízminõség kialakításában meghatározó, ezen folyamatokban a heterotróf ostorosok 

jelentékeny mértékben részt vesznek. A nagy folyók vízminõsége gyakorlati, társadalmi 

szempontból is kulcskérdés, hiszen világszerte emberek millióinak szolgálnak 

ivóvízforrásként, üdülési, hajózási, szennyvízelvezetési, stb. céljaikról nem is beszélve. 

Mindezek ellenére a nagy folyók heterotróf ostoros közösségeirõl meglehetõsen kevés 

ismeretünk van. Több mennyiségi vizsgálat és néhány meglehetõsen régi faunisztikai adat 

mellett modern koncepciójú kutatások alig történnek (WEITERE és ARNDT 2003), a nagy 

folyók heterotróf ostoros diverzitásáról pedig jóformán alig tudunk valamit. 

A 2003-ban elkezdett vizsgálataink minden heterotróf egysejtû csoportra kiterjedtek a 

planktonban. A mennyiségi viszonyok és az anyagforgalmi szerep tisztázását követõen a 

legkevesebbet vizsgált, és egyik legnagyobb anyagforgalmi szereppel rendelkezõ csoport, a 

heterotróf ostorosok vizsgálata tûnt kiemelkedõen fontosnak. 

A jelen dolgozatban megvizsgáljuk a heterotróf ostorosok mennyiségének változását a 

Duna planktonjában egy egyéves periódus során, összefüggéseket tárunk fel az ostorosok és 

táplálékszervezeteik mennyiségének változásával, és megállapítjuk anyagforgalmi szerepüket 

összehasonlítva más egysejtûekkel. Kidolgozunk egy módszert a kisméretû heterotróf 

egysejtûek diverzitásának vizsgálatára, mellyel meghatározzuk egy idõpontban a kisméretû 

egysejtûek, kiemelten a heterotróf ostorosok lokális fajgazdagságát és funkcionális 

diverzitását. Az eredmények reflektálnak néhány korábban feltett kérdéskörre és új 

megvilágításba helyezik a helyi heterotróf ostoros diverzitás mértékével kapcsolatos 

ismereteinket. 
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A következõ kérdésekre keressük a választ: 

1. Hogyan változik a fõbb heterotróf ostoros csoportok mennyisége évszakonként? 

2. Vannak-e összefüggések a heterotróf ostorosok és táplálékszervezeteik mennyiségének 

változása között? 

3. Milyen szerepet töltenek be a heterotróf ostorosok a Duna planktonjának 

anyagforgalmában? 

4. Milyen heterotróf ostoros fajok alkotják a plankton faunáját a Dunában? 

5. Mekkora a kisméretû (<30 m) heterotróf eukarióták, köztük a heterotróf ostorosok 

lokális fajgazdagsága a planktonban? 

6. Mi jellemzõ a heterotróf ostorosok helyi funkcionális sokféleségére? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ismeretlen amõboid nagy chrysomonadida gyûrött sejtfallal, és a sejtfalból kinyúló és kovaalgát elfogó 
legyezõszerûen szétterülõ állábköteggel. 

10 m 
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

II.1 A heterotróf ostorosok kutatásának történeti áttekintése 

Az ostorosok kutatásának története, mint általában az egysejtûekéi, szorosan összefonódott 

a mikroszkópos technikák fejlõdésével. A tudományág kialakulása régre nyúlik vissza. 

LEEUWENHOEK pillantotta meg az elsõ heterotróf ostorost 1677-ben (egy Spumella lehetett), 

CHRISTIAAN HUYGENS 1678-ban leírta az Astasia nemet (egy euglenida; DOBELL, 1932). A 

18. században O. F. MÜLLER számos fajt írt le a binominális nevezéktan alapján (több szerzõ 

esetén terjedelmi korlátok miatt csak a nevüket említjük, nem idézzük pontosan a 

publikációikat). A 19. század a nagy protista monográfiák kora volt C. G. EHRENBERG, F. 

DUJARDIN, F. R. STEIN és S. KENT nagymonográfiáival és A. C. STOKES, H. JAMES-CLARK, 

G. KLEBS mûveivel fémjelezve. A fenti szerzõk munkáikban igen sok heterotróf ostoros 

nemet és fajt írtak le, a megfigyelések részletessége és alapossága gyakran a mai 

publikációkat is meghaladja. A 19. századra tehetõ két igen fontos elmélet megszületése: a 

sejt teória (SCHLEIDEN, SCHWANN) és az evolúció elmélete (DARWIN). A század közepére az 

egysejtûeket különválasztották a soksejtûektõl (Protozoa törzs), a század végére pedig 

kialakult egy egységes leszármazási rendszer (BÜTSCHLI), mely kisebb módosításokkal 1980-

ig tartotta magát (LEVINE és mtsai 1980). A 20. század elején született meg a kloroplasztisz 

(MEREZHKOVSKY) és a mitokondrium (WALLIN) endoszimbionta eredetének elmélete. A 

század elejérõl származik az elsõ alga és heterotróf ostoros fajokat összefoglaló határozó 

(LEMMERMANN 1914). A század elsõ felében több szerzõ is fajleírásokkal járult hozzá a 

heterotróf ostorosok megismeréséhez (LACKEY, PASCHER, FOTT, VALKANOV, GRIESSMANN, 

SENN, stb.). A dinoflagelláta taxonómia fejlõdésével sok új tengeri és édesvízi fajt írtak le 

ebben az idõben (OSTENFELD, PAULSEN, JORGENSEN, majd WOLOSZYNSKA, KOFOID, 

SCHILLER). A század közepén SKUJA igen sok új nemet és fajt írt le monográfiáiban, kivételes 

részletességgel ábrázolva azokat. A század elejétõl kezdve egyes fajok fiziológiai, biokémiai 

folyamatainak vizsgálata is elõtérbe került (pl. PRINGSHEIM munkái). A szaprobiológiai 

vízminõsítés, a perifiton vizsgálatok és a szennyvíztisztítók vizsgálatának elterjedése a század 

közepétõl kezdve új lendületet adott a heterotróf ostoros fajok környezeti elõfordulásának 

vizsgálatához. Néhány munka ezek közül jó taxonómiai felbontású, rajzokkal és fajleírásokkal 

alátámasztott (pl. SLADEÈKOVÁ 1964, HÄNEL 1979, ZHUKOV és MYLNIKOV 1983, BERGER és 

mtsai 1997), de sok elõfordulási adat nincs bizonyítható jelleggel illusztrálva. A heterotróf 

ostorosok környezeti vizsgálata azonban annak ellenére sem terjedt el széles körben ebben az 

idõszakban, hogy a legtöbb régi algahatározóban sok heterotróf ostoros faj is helyet kapott 
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(STARMACH kötetei). Az egyetlen kifejezetten heterotróf ostoros fajokat tartalmazó határozó 

orosz nyelven született ZHUKOV (1993) tollából. 

A heterotróf ostorosok vizsgálatának széleskörû elterjedéséhez, és a csoportot 

fontosságához méltó módon megilletõ tudományos népszerûség eléréséhez a legnagyobb 

hozzájárulást a mikrobiális hurok felfedezése adta (AZAM és mtsai 1983). Ez a felfedezés az 

epifluoreszcens mikroszkópia elterjedésével, és a baktérium és ostoros számlálások 

megjelenésével jöhetett létre. A rákövetkezõ 15 évben rengeteg környezeti mintából (terepen 

vett, nem tenyésztett) való ostorosszámlálás történt, a mikrobiális táplálékhálózatokat feltáró 

munkákban megjelentek a heterotróf ostorosok. A �90-es évek végére egyértelmûvé vált, hogy 

a heterotróf ostorosok nem kezelhetõk egyetlen, bakterivornak felcímkézett �fekete 

dobozként�. Két irányzat is kialakult a funkcionális sokféleségük vizsgálatára: Az egyik egy 

durva taxonómiai felbontású, élõ, esetleg rögzített mintát vizsgáló közösségökológiai 

irányzat, mely erõs taxonómiai kompromisszumok árán többé-kevésbé pontos képet ad a 

víztestek nagyobb ostoros csoportjainak mennyiségérõl és ezek változásairól (összefoglalva: 

ARNDT és mtsai 2000). A másik irányzat az ostoros fajok funkcionális jellemzõit, elsõsorban a 

táplálkozásökológiai tulajdonságaikat vizsgálja (összefoglalva: BOENIGK és ARNDT 2002). Az 

ostorosok és a baktériumok közti kémiai kommunikáció felderítése is elkezdõdött (MATZ és 

mtsai 2008). A heterotróf ostorosok közösségi ökológiájának vizsgálata sajnos meglehetõsen 

elmaradott a mai napig, nincs kidolgozva olyan rutinmódszer, mellyel pontos mennyiségi 

adatokat lehetne kapni a fajok megfelelõ meghatározása mellett (ARNDT és mtsai 2000). Míg 

az algák (REYNOLDS 2006), házas amõbák (SCHÖNBORN 1967) és csillósok (FOISSNER és 

mtsai 1995) esetén a különbözõ élõhelyeken található asszociációk feltárása elõrehaladott, 

heterotróf ostorosoknál néhány kvantitatív adatok nélkül leírt asszociációtól eltekintve 

(SLADEÈEK 1972) ez a terület kidolgozatlan. Teljesen új fordulatot vett a heterotróf ostoros 

fajok taxonómiájának és környezeti elõfordulásának vizsgálata LARSEN és PATTERSON (1990) 

iskolateremtõ, új standardokat felállító mûve nyomán, néhány kutató kitartó munkája 

segítségével (PATTERSON, LEE, VØRS, TONG, SIMPSON, stb.). A bõ évtizedes kutatássorozat 

eredményeképpen képünk született a heterotróf ostorosok biogeográfiájáról. Az 

elektronmikroszkóp használatának elterjedésével (�50-es évektõl a �whole mount�, �60-as 

évektõl az ultravékony metszetek) elkezdõdött a heterotróf ostorosok ultrastruktúrájának 

megismerése, mely folyamat még ma is tart, és számos, különbözõ felépítésû szervezet 

sejtszerkezete még ma sem ismert. Az ostorok alapi testének, ezek eredésének vizsgálata 

valamint az endoszimbionta organellumok vizsgálata a �80-as, �90-es évekre nyilvánvalóvá 

tette, hogy az egysejtûek régi rendszere nem tartható. Ennek megfelelõen elkezdõdött a 
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filogenetikai rendszerek gyökeres átalakulása. Hatalmas lökést jelentett a �90-es évektõl a 

molekuláris filogenetika megjelenése, mely segítségével az egysejtûek filogenetikai 

rendszerének alapjai mára már kikristályosodtak (ADL és mtsai 2005). A molekuláris biológia 

fejlõdése több új irányzat megszületését is lehetõvé tette a szabadon élõ heterotróf ostorosok 

vizsgálata során. A molekuláris ökológusok környezeti mintából kivont DNS amplifikációja 

és szekvenálása segítségével detektálnak fajokat. A tenyészetekbõl vagy ma már akár 

környezeti mintákból kivett sejtekbõl (pl. NITSCHE és mtsai 2007) kiinduló 18S rDNS 

szekvencia analízise, kiegészítve ultravékony metszetek TEM vizsgálatával, a legrészletesebb 

leírást adja a sejtek felépítésérõl és a fajok filogenetikai hovatartozásáról. Elkezdõdött néhány 

ökológiailag fontos faj táplálékfelvételében résztvevõ sejtfelszíni fehérjék biokémiai 

azonosítása (ROBERTS és mtsai 2006). Egyes, az óceánok globális szénforgalmában résztvevõ 

pikoeukarióta ostorosok genomjának szekvenálása (Micromonas, Ostreococcus) is 

folyamatban van (DERELLE és mtsai 2006). A fent említett széles, de koránt sem teljes 

palettából a szerzõ azokat tekinti át részletesebben, melyek a dolgozat témájához 

kapcsolódnak. 

II.2 A heterotróf ostorosok mennyiségi vizsgálata, a mikrobiális hurok 

A heterotróf ostorosok mennyiségi viszonyait feltáró vizsgálatok késõbb kezdõdtek, mint a 

hasonló mérettartományba esõ algák mennyiségi vizsgálata. Míg az algaszámlálások az 

ötvenes évektõl egyre elterjedtebbé váltak, melynek nagy lendületet adott a fordított 

mikroszkóp feltalálása (UTERMÖHL 1958), az elsõ kvantitatív heterotróf ostoros vizsgálatok a 

szaprobiológiai vízminõsítéssel és a szennyvízvizsgálatokkal kapcsolatosak (élve számlálás 

centrifugával való tömörítés után: SLADEÈEK 1959, HÄNEL 1979). Szórványosan 

algaszámlálásokhoz kapcsolódó, rögzített mintából nyert mennyiségi adatok is rendelkezésre 

állnak (ÁDÁMOSI és mtsai 1974). Ezek azonban feltehetõen alábecslik a valós egyedszámot. 

Valódi áttörést az 1970-es évek végén � 1980-as évek elején az epifluoreszcens mikroszkópia 

elterjedése, és a sejteket (nukleinsavat, denaturált fehérjét) festõ fluoreszcens festékek 

használata hozott (akridin-narancs, proflavin, fluoreszcein-izotiocianát, 4,�6 diamidino-2-

fenilindol, primulin). Ezen technikák megbízható direkt számlálásokat tettek lehetõvé 

rögzített mintában. A módszer segítségével meglehetõsen pontos képet kaphatunk az 

ostorosok mennyiségi viszonyairól, bár a sejtek azonosítása többnyire csak durva taxonómiai 

szintekig lehetséges, és gyakran más eukarióta sejteket is ostorosként számlálnak meg 

(ARNDT és mtsai 2000). A kvantitatív vizsgálatok világítottak rá a klasszikus herbivor vízi 

tápláléklánc mellett mûködõ alternatív tápláléklánc jelenlétére (POMEROY 1974), melyet 
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AZAM és mtsai (1983) mikrobiális huroknak neveztek el. Az eredeti koncepció szerint a 

fitoplankton által termelt oldott szerves anyagot (DOM) a planktonikus baktériumok veszik 

fel, azokat a heterotróf ostorosok fogyasztják, az ostorosokat a csillósok, a csillósokat pedig a 

zooplankton legeli. A mikrobiális hurok nyelõ (disszimilatorikus) illetve kapcsoló 

(energiatranszfer a metazooplankton felé) szerepérõl viták adódtak (SHERR és mtsai 1987). 

Késõbb ez a kép sokat finomodott, a mikrobiális hurok a mikrobiális táplálékhálózat integráns 

részévé vált és sok új útvonal feltárult (SHERR és SHERR 1988). Az újracsomagoló (élõlénybõl 

élõlény lesz) útvonalakat tekintve kiderült, hogy minden heterotróf egysejtûcsoport, beleértve 

a heterotróf ostorosokat is, közvetlenül részt vehet a fitoplankton legelésében, a legelés maga 

is fontos DOM forrást jelent (akár a bekebelezett szén 32%-a is felszabadulhat DOM 

formájában, STROM és mtsai 1997), a baktériumok legeléséért pedig a mixotróf szervezetek is 

felelõsek (fagotróf algák és másodlagos endoszimbionta protozoonok). A visszanyerõ 

útvonalak legfontosabb felfedezése, hogy a protozoonok, köztük az ostorosok képesek az 

oldott szerves anyag közvetlen felvételére (SHERR 1988, MARCHANT és SCOTT 1993). A 

heterotróf ostorosok az egyik legfontosabb növényi tápanyag regeneráló szervezetek 

(LAYBOURN-PARRY és PARRY 2000), így indirekt módon serkentik a fitoplankton termelést. 

Külön kiemelendõ a partikulált nem élõ szerves anyagok, az aggregátumok (tengeri, tavi 

�hó�) eukarióta mikrobaközössége, mely igen diverz, és a planktonitól eltérõ heterotróf 

ostoros faunát tart fenn (PATTERSON és mtsai 1993). Az ostorosok számára a baktériumokon 

túlmenõen táplálékforrást jelenthetnek az algák, más ostorosok és protozoonok, detritusz 

(SCHERWASS és mtsai 2005) és a DOM közvetlen felvétele. Ostorosokat fogyaszthatnak 

mixotróf algák (pl. haptofiták), ostorosok, napállatkák, csillósok, kerekesférgek és kisrákok. 

Kevés ismeretünk van arra vonatkozóan, hogy a lentrõl felfelé (bottom-up) vagy a fentrõl 

lefelé (top-down) irányuló hatások felelõsek-e inkább az ostorosok mennyiségének 

szabályozásáért. Feltehetõen a lentrõl felfelé való kontrol gyakoribb (GASOL és mtsai 1995), 

de ennek ellentéte is ismert (WEISSE 1991). A baktériumok és a heterotróf nanoflagelláták 

egyedszáma közt gyakran nincs szoros korreláció (�lack of coupling� jelenség). Igen sok 

irodalmi adatot összesítve a baktériumok és nanoflagelláták abundanciája közt szignifikáns 

összefüggés mutatható ki tavakban és folyókban, de igen kicsi korrelációs koefficienssel 

(r=0,25; GASOL és VAQUÉ 1993). A jelenséget a következõ feltevések magyarázhatják: a 

nanoflagellátákon kívül más predátorok is legelik a baktériumokat, a nanoflagelláták más 

táplálékot is fogyaszthatnak a baktériumokon kívül, és a nanoflagelláták egyedszámát erõs 

felsõbb trofikus szintekrõl jövõ hatások is korlátozhatják. 
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A mikrobiális hurok felfedezése óta az ostorosok mennyiségi vizsgálata elterjedt, a 

mikrobiális táplálékhálózat szerkezetének vizsgálata divatossá vált. Mára már nagyon sok 

különbözõ vízi élõhely egyedszámadatai ismertek, sok élõhely évszakos dinamikáját is 

feltárták. A heterotróf ostorosok abundanciája széles skálán mozog 0,012 103 ind ml-1 

(oligotróf tó; LAYBOURN-PARRY és mtsai 1994) és 400 103 ind ml-1 között (hipertróf tó; 

BERNINGER és mtsai 1991). Mennyiségük természetes vizekben a trofitás növekedésével nõ 

(AUER és ARNDT 2001). A nem túl sok, folyókra vonatkozó ostoros vizsgálat alapján a 

heterotróf ostorosok abundanciája 0,09 103 ind ml-1 (szubtrópusi feketevizû folyó; CARLOUGH 

és MEYER 1989) és 38 103 ind ml-1 (Duna; VÖRÖS és mtsai 2000) között változik. A vizsgált 

folyók ostoros számának évszakos dinamikáját tekintve meglehetõsen változatos a kép. A 

Rajnában novembertõl májusig nagy egyedszámokat találtak, novemberi és április-májusi 

csúcsokkal, a minimum nyáron van (WEITERE és ARNDT 2003). A Loire-ban a nyári-õszi 

vizsgálati idõszakban augusztusi és szeptemberi csúcsokat közölnek (LAIR és mtsai 1999). A 

feketevizû Black Creek-ben és az Ogeechee folyóban (Georgia, USA) tavasztól (április-

május) emelkedõ csúcsot, nyári magas abundanciát, míg õszi téli minimumot találtak 

(CARLOUGH és MEYER 1989). A Dunában Bécs városhatárán belül áprilisi és novemberi 

csúcsokat közöltek nyári minimummal (HOCH és mtsai 1995), Gödön pedig áprilisi és 

októberi csúcsokat szintén nyári minimummal (VÖRÖS és mtsai 2000). 

II.3 A heterotróf ostorosok taxonómiája, diverzitásviszonyaik, 

biogeográfiájuk 

II.3 a. A morfofaj koncepció 

A heterotróf ostorosok taxonómiája és az új fajok leírása, megkülönböztetése 

hagyományosan fénymikroszkópos morfológiai és mozgásbeli jellegzetességeken alapul. A 

fajok megkülönböztetésére a taxonómusok szinte minden mikroszkóppal látható bélyeget 

felhasználtak (pl. méret, ostorok hossza, eredése, irányultsága, mozgása, a sejt alakja, 

plasztikussága, állábak, sejtfelszíni árkok és gerincek, a sejtmag helyzete, típusa, lorika alakja, 

a mozgás típusa, stb). Az elektronmikroszkóp elterjedésével a �whole mount� 

preparátumokon látható bélyegek (a lorika kovatûi, kovapikkelyek, stb) felhasználásával 

egyes csoportok taxonómiája fellendült, számos új faj leírása megkezdõdött (pl. 

acanthoecidák, szilíciumpikkelyes chrysomonadidák, thaumatomonadidák). A 19. századi és a 

20. sz. elsõ felébõl származó fajleírások egy része sajnos szegényes, a fajok megkülönböztetõ 

bélyegei nincsenek jól leírva és kiemelve. A fajok leírásának nem volt egységes 
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kritériumrendszere. Ezen fajok is bekerültek a dichotomikus kulcsokat tartalmazó 

algahatározókba (LEMMERMANN 1914-tõl STARMACH 1968-ig), azt a téves nézetet sugallva, 

hogy ezek az elégtelenül leírt fajok is meghatározhatók a kulcs segítségével. Az egységes és 

jól használható határozó hiánya, és a fajok meghatározásának nehézségei miatt az ostoros 

fajok határozását a mai napig is csak taxonómusok végzik, a környezeti vizsgálatok nem 

tudtak olyan széles körben elterjedni, mint például az algáknál. A kissé ingoványos alapokon 

álló morfológiai ostoros taxonómiának adott hatalmas lökést Larsen és Patterson (1990) 

iskolateremtõ mûve, melyben a legmodernebb fénymikroszkópos kontrasztosító technikákat 

(fázis kontraszt és DIC) felhasználva, vakus fényképezéssel jó minõségben megörökítve a 

gyorsan mozgó élõlényeket, kidolgoztak egy normát a morfofajok leírására, jellemzésére és 

objektív képi megörökítésére (a rajzos ábrázolásmódot nem elhanyagolva). Rengeteg új fajt 

írtak le, a régi ostoros fajokat újra jellemezték, elkezdõdött a régi fajnevek összevonása, a 

taxonómiai revízió. Sok esetben �whole-mount� preparátumokat is vizsgáltak és ultravékony 

metszeteket is készítettek. Az elmúlt másfél évtizedben igen sok új fajleírás született az iskola 

munkásságának nyomán. A morfofaj munkadefiníció fénymikroszkóp vagy 

elektronmikroszkóp segítségével látható morfológiai bélyegek alapján különíti el a fajokat. Ez 

az elkülönítés számos esetben valós filogenetikai elkülönülést is takar. Újabban a molekuláris 

filogenetikai vizsgálatok segítségével pontosabb képet kaphatunk az egyes populációk 

filogenetikai viszonyairól, és sok esetben kiderül, hogy a morfofaj nem felel meg a 

filogenetikai fajnak. 

II.3 b. Fénymikroszkópos diverzitás és elterjedés vizsgálatok 

A fent említett modern eszköztárral és szemlélettel, a morfofaj koncepciót használva az 

utóbbi évtizedben néhány ostoros taxonómus (D. J. PATTERSON, W. J. LEE, N. VØRS, S. TONG, 

A. G. B. SIMPSON, stb.) több tucat intenzív diverzitásvizsgálatot végzett, elsõsorban tengeri 

élõhelyeken. Standardizált módszerek segítségével próbálták az adott élõhelyen a legtöbb 

ostoros fajt megtalálni, mennyiségi adatok szerzésére nem kellett koncentrálniuk. Az 

üledékminták esetén a nedves mintát finom hálószövettel takarták le, fedõlemezt tettek rá, és a 

fedõlemezre tapadt ostorosokat vizsgálták fény és elektronmikroszkóppal. Planktonminták 

esetén gyakran planktonhálós tömörítést alkalmaztak. Adott élõhelyrõl általában sok mintát 

vettek, a mintákat gyakran tápanyaggal dúsították, az ostorosokat a mikrobiális szukcesszió 

elsõ néhány napjában vizsgálták. A vizsgálatok így a nagyobb élõhelyek, területek 

fajgazdagságának megismerésére fókuszáltak, nem a legkisebb skálájú lokális diverzitásra. A 

legtöbb fajt és a legtöbb új fajt LARSEN és PATTERSON (1990) közli (110 faj, ebbõl 64 új), egy 
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többféle helyrõl származó, trópusi tengeri üledékeket elemzõ vizsgálatsorozat 

eredményeképpen. Az évtized végére összegyûlt, több mint harminc különbözõ földrajzi 

helyen történt vizsgálat segítségével képet kaphatunk a heterotróf ostorosok biogeográfiájáról 

(LEE és PATTERSON 1998). A szerzõk szerint (PATTERSON és LEE 2000) az ostorosok 

biogeográfiájának megismerését befolyásoló legfontosabb, az emberi megismerés 

hiányosságaiból eredõ (extrinszik) tényezõk a következõk: 1. Alul mintázás: nem veszünk 

kellõ számú mintát a területen ahhoz, hogy a fajok egy reprezentatív részét megtaláljuk. 2. 

Alul-észleltség: Egy adott ostoros faj benne van a mintában, de nem kerül feljegyzésre. Ennek 

oka lehet az alacsony egyedszám vagy inaktív (ciszta) állapot, az észlelési módszer, vagy a 

kutató taxonómiai preferenciája. 3. Ismétlés hiánya az adott területen, a különbözõ évszakok 

vizsgálatának hiánya. 

A vizsgált élõhelyek közösségeinek összehasonlításával kapott eredményeket 

összefoglalva elmondható, hogy a földrajzi elhelyezkedés nem befolyásolja jelentõsen a 

közösségek összetételét. Az endemizmusok elõfordulásának valószínûsége csekély, a 

heterotróf ostorosok kozmopoliták. Ez a következtetés egybevág FINLAY és mtsai (1996) 

eredetileg csillósoknál megállapított ubikvista modelljével. Az ubikvista elmélet a következõ 

problémára ad választ: MAY (1988) számba vette a Földön élõ fajokat, és összefüggést talált a 

fajok száma és mérete között az 1 cm-tõl 10 m-ig terjedõ skálán. Ezt extrapolálva a kisméretû 

mikroorganizmusokra, sok nagyságrenddel több faj kellene legyen belõlük, mint ahányat 

eddig leírtak. Az ubikvista modell szerint (FINLAY és mtsai 2004) a mikroorganizmusok kis 

mérete, nagyon nagy egyedszáma és jó terjedõképessége miatt fennálló gyenge izolációs 

mechanizmusok nem teszik lehetõvé új fajok kialakulását. Az elmélet egybevág BEIJERINCK 

(1913) híres metaforájával: �everything is everywhere, the environment selects�. A 

kozmopolita elterjedés lehetséges másik intrinszik (a szervezetek biológiájának velejárója) 

magyarázata az, hogy az ostorosok evolúciója, radiációja igen korán, mintegy 2 milliárd évvel 

ezelõtt, a mai kontinenseket kialakító lemeztektonikai mozgások elõtt lezajlott (PATTERSON 

1994), így a speciáció földrajzi vetületeit az azóta megvalósuló széleskörû elterjedés 

eltüntette. Az ubikvista modellnek megfelelõen, és a diverzitásvizsgálatok során egyre kisebb 

arányban elõkerülõ új fajok alapján PATTERSON és LEE (2000) feltételezik, hogy a szabadon 

élõ heterotróf ostoros fajok száma limitált, mintegy 3000 körül van. A szerzõk véleménye 

szerint ezen elmélettõl eltérõ következtetést csak akkor vonhatunk le, ha: (1) Az alul-

észleltség erõs a mintákban, ami hátráltathatja az endemizmusok feltárását. (2) A morfofaj 

munkadefiníció által meghatározott fajokon belül különbözõ ökológiai jellemzõkkel bíró 
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diszkrét populációk vannak, ekkor több ökotípusról kiderülhet, hogy korlátozott elterjedési 

területe van. 

II.3 c. Morfofaj - filogenetikai faj - ökotípus megfelelés 

Az ostoros fajok fenotípusos, fénymikroszkóppal látható morfológiai bélyegek alapján 

történõ leírása és meghatározása az utóbbi két évtizedig az egyetlen eszköz volt a talált 

egyedek, populációk fajokba sorolásához. A 19. században kialakult leszármazási rendszerek 

az 1980-as évekig tartották magukat (LEVINE és mtsai 1980), bár az elektronmikroszkóp 

segítségével feltáruló ultrastruktúrális különbségek egyre nyilvánvalóbbá tették ezen 

osztályozások mesterséges voltát. Az elsõ, ultrastruktúrát is figyelembe vevõ filogenetikai 

rendszerek a 1970-es évektõl érhetõek el (pl. TAYLOR 1976, VAN DEN HOEK és mtsai 1995, 

PATTERSON 1999). A molekuláris filogenetika, elsõsorban a 18S rDNS szekvencia 

analízisének elterjedése gyökeresen változtatta meg és tágította ki az elmúlt másfél évtizedben 

az eukarióta egysejtûek leszármazásáról alkotott képünket. Mára a fõbb csoportok 

leszármazási viszonyai tisztázódtak (ADL és mtsai 2005). Ezzel párhuzamosan az alacsonyabb 

taxonómiai szinteken, a fajok filogenetikai vizsgálatához is elterjedt a kronométer gének, ma 

még elsõsorban csak a 18S rDNS szekvencia vizsgálata. Elõször került a kezünkbe egy 

univerzálisan használható eszköz, mellyel a morfofajok egységessége, leszármazástani 

viszonyai vizsgálhatóvá váltak. Számos morfofajról kiderült, hogy filogenetikailag távoli 

populációkat tartalmaz (kriptikus fajok, pl. VON DER HEYDEN és CAVALIER-SMITH 2005). 

Elkezdõdött a biogeográfiai mintázatok és a filogenetikai összefüggések vizsgálata 

(filogeográfia, pl. DARLING és mtsai, 2007). A környezeti mintákból való DNS izoláláson 

alapuló molekuláris ökológiai módszerek elterjedtek a baktériumok vizsgálata mellett az 

eukarióták körében is. Sok új, az eddig vizsgált génszekvenciájú élõlényekhez nem hasonlító, 

távoli leszármazási vonalat találtak, az ezekhez tartozó élõlények azonban ismeretlenek 

(MASSANA és mtsai 2004a). Az új ostoros fajok szekvencia analízissel egybekötött leírását 

gyakran nem taxonómusok végzik, néha kizárólag a filogenetikai távolság alapján 

meghatározott, önkényesnek tûnõ taxonómiai besorolásokat adva. A fajok filogenetikájának 

és egyes ultrastrukturális részeinek leírása kiemelkedõ, míg a szervezet fénymikroszkópos 

leírása elmarad, a szervezet alakjáról, felépítésérõl az ostor alapi testek eredése kivételével 

alig tudunk meg valamit. A differenciáldiagnózisokban elõfordulnak ultrastrukturális 

bélyegek, sõt �aláírás� szekvenciák is, melyek összességében a faj fénymikroszkópos 

azonosítását lehetetlenné teszik. A fajok elkülönítésének alapja gyakran kizárólag a 18S rDNS 

szekvencia különbség, a fajok elválasztásához szükséges küszöbérték azonban vita tárgya. 
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A különbözõ élõhelyekrõl származó törzsek filogenetikai vizsgálata mellett elkezdõdött a 

törzsek egyszerû ökológiai jellemzõinek vizsgálata is (pl. szalinitás tolerancia, hõmérsékleti 

optimumok). A morfofajok tengeri és édesvízi populációinak nagy genetikai távolságát több 

ízben kimutatták (SCHECKENBACH és mtsai 2006). Egyes kozmopolita fajoknál nem mutatható 

ki szoros összefüggés a filogenetikai, ökofiziológiai és földrajzi elhelyezkedésbeli jellemzõk 

között (FINLAY és mtsai 2006, LOWE és mtsai 2005). 

Mint a fenti rövid összefoglalóból látható, az ostoros (tágabban véve az egysejtû) 

taxonómia átalakuló idõszakban van, a morfofaj, filogenetikai faj és ökotípus közötti 

megfelelés kevéssé feltárt. A molekuláris módszerek széleskörû elterjedésével, és az ilyen 

vizsgálatokat közlõ publikációk nagy számával párhuzamosan etalonná vált a filogenetikai 

fajmeghatározás, és divatossá váltak a molekuláris ökológiai módszerek. A génszekvencia 

analízisek azonban semmit sem mondanak az élõlények tulajdonságairól (fõleg a vizsgált 

kronométer háztartási gének), és a molekuláris ökológiai vizsgálatok eredményeképpen 

elõálló �fajlistákhoz� tartozó élõlények pedig sokszor ismeretlenek. Egyes kutatók kezdik újra 

hangsúlyozni a fenotípus vizsgálatának jelentõségét (FENCHEL és FINLAY 2006), a klasszikus 

taxonómiai vizsgálatokat, amik valóban használható biológiai információt adnak a fajokról 

(WHEELER 2004), és a DNS �vonalkód leolvasás� feleslegességét, félrevezetõ irányát (EBACH 

és HOLDREGE 2005). Ahhoz, hogy a fajról, mint természetes entitásról közelebbi képet 

kapjunk, a speciáció folyamatát kell jobban megvizsgálnunk és megértenünk. 

A legtöbb heterotróf ostoros fajnál szexuális viselkedés nem ismert, és feltehetõen ha 

létezik is, a rekombinációnak elhanyagolhatóan kis szerepe van (FINLAY 2004). 

Rekombináció hiányában a különbözõ diverzifikációs és extinkciós ráták egymáshoz hasonló 

csoportokat hozhatnak létre az átmeneti genotípusok sztochasztikus elvesztésével (HANAGE és 

mtsai 2006). A neutrális sodródás hozza létre a variációt, az extinkciós folyamatok biztosítják 

a csoportok közti elkülönülést, és a nagy reproduktív sikerû idõszakok hasonló egyedeket 

tartalmazó csoportokat hoznak létre (HILLIS 2007). A csoportokat összetartó kohéziót 

ökológiai tényezõkkel kapcsolatos szelekció is kialakíthatja, ökotípusokat hozva létre. A 

stabil ökotípus modell szerint (COHAN 2006) egy adott élõhelyen, a diverzifikáció során 

létrejött adaptív mutáns kiszoríthatja az összes többi hozzá hasonló szülõi genotípust az 

élõhelyen (periodikus szelekciós esemény). A periodikus szelekciós események erõs kohéziót 

biztosítanak. Új ökotípus akkor jön létre, ha egy mutáció új ökológiai niche-be vezeti a 

leszármazási vonalat, és a szülõ vonalra ható periodikus szelekció már nem érinti az új 

ökotípust. A stabil ökotípus modellben egy az egyben megfelelés jön létre az ökotípusok és a 

hasonló génszekvenciájú leszármazási csoportok között. Ez az elmélet összecseng az 
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eredetileg kis édesvízi víztesteket kolonizáló metazoonokra kidolgozott (DE MEESTER és 

mtsai 2002), majd protozoonokra is átültetett (WEISSE 2008) Monopolizációs Hipotézissel, 

mely az ökotípusok élõhelyhez való finomadaptációjára világít rá. Az új élõhelyet kolonizáló 

aszexuális szervezetek inkább az erõs klonális szelekció, mint lassú elõnyös mutációk 

felhalmozódása révén finomadaptálódnak az élõhelyhez. Az invazív új betelepedõk 

képtelenek elszaporodni, mert kevésbé adaptálódtak az élõhelyhez, így az ott élõ adaptált 

ökotípus kiszorítja a folyamatosan érkezõ új kolonizálókat. WEISSE (2008) szerint akkor 

tekinthetjük az adaptált ökotípust új fajnak, ha a helyi adaptáció olyan mértékû, hogy új 

betelepülõk nem tudják azt kiszorítani, és nem átfedõ ökofiziológiai különbségek jönnek létre 

a különbözõ populációk közt. A stabil ökotípus modell szerint az ökotípusok keletkezése és 

kihalása lassú, a periodikus szelekciós eseményeknek van ideje megtisztítani a populációt a 

kevésbé adaptív genotípusoktól, és az ökotípusok így génklaszterek szerint is elkülönülnek. 

COHAN (2006) szerint ennek megfelelõen az ökotípusok a kronométer gének multilokusz 

szekvenálásával azonosíthatók, feltételezve, hogy az ökotípusok közti különbség korrelál a 

szekvenált kronométer háztartási génekben felhalmozódott mutációkkal, vagyis az ökotípusok 

elválása óta eltelt idõvel. A szelekciós események bekövetkezése és az evolúció sebessége 

azonban gyakran nem egyenesen arányos az idõvel. Egyes fajok meglehetõsen rövid idõ alatt 

jöttek létre (több ezer év; NORRIS 2001), míg mások sok millió év alatt. A legõsibb kriptikus 

fajok a Micromonas pusilla morfofajon belül, 65 millió éve váltak szét, míg a Tetrahymena 

pyriformis fajkomplexen belüli kriptikus fajok hasonlóképp több 10 millió évesek, és 

molekuláris biológiai jellemzõik sokfélesége vetekszik a gerinceseken belül található 

sokféleséggel (SIMON és mtsai 2008). Ha a kronométer génszekvenciák távolságát egységesen 

használjuk a taxonómiai szintek meghatározására, a legfiatalabb különbözõ morfofajok és 

ökotípusok egy fajnak tekinthetõk, míg a legöregebb morfofajon belüli kriptikus fajokat külön 

rendeknek, osztályoknak kellene tekintenünk. 

A fenti összefoglalásból látszik, hogy nincs általános megfelelés a fenotípusos jellemzõk 

alapján csoportosított morfofajok, a filogenetikai távolság � evolúciós idõ alapján 

meghatározott filogenetikai fajok és az ökológiai jellemzõk által definiált ökotípusok között. 

A speciációt jobban megértve, és a fajnak tekinthetõ biológiai entitást megvizsgálva látszik, 

hogy az eltérõ megközelítések oka az eltérõ módszertan és a különbözõ módszerekkel 

megválaszolható eltérõ kérdések. A fénymikroszkópos taxonómia a fenotípusos morfológiai 

jellemzõk alapján próbálja meg besorolni a populációkat. A molekuláris filogenetika a 

kronométer gének távolságát, azaz ideális esetben a speciáció óta eltelt idõt vizsgálja. Az 

ultrastrukturális vizsgálatok néhány leszármazási sorrendet megállapító bélyeg mellett az 
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ostorosok minden élõlény közül kiemelkedõ, óriási sejtszerkezeti sokféleségével foglalkoznak 

(a szervezet számára adaptív és gyakran nem adaptív bélyegekkel is). Az ökofiziológia a 

törzsek egyes ökológiai jellemzõit tárja fel, a környezeti elõfordulások vizsgálata során pedig 

a fajok (módszertõl függõen morfofaj vagy filogenetikai faj) elterjedése, mennyiségi 

viszonyai, diverzitásviszonyai és közösségi ökológiája tárul fel. A vizsgálatban alkalmazott 

fajdefiníciót a módszer és a kérdésfeltevés határozza meg. Természetesen nem szeretnénk 

véleményt mondani egyik kérdés és módszerkör fontosságáról és szükségességérõl sem, de 

véleményünk szerint, ha a kutatások elõbb utóbb gyakorlati kérdések, problémák 

megválaszolására is alkalmasak, az semmiképpen sem hátrány. 

A kriptikus fajok földrajzi elterjedésének vizsgálata és a filogeográfiai vizsgálatok új 

nézõpontba helyezik az egysejtûek biogeográfiájáról szóló elméleteket. A hagyományos, 

morfofaj koncepción alapuló vizsgálatok során sok egysejtû csoportnál találtak korlátozott 

elterjedésû fajokat és endemizmusokat, például a házas amõbáknál (HOOGENRAAD és DE 

GROOT 1940, BONNET 1983) és a csillósok között (DRAGESCO és DRAGESCO-KERNÉIS 1986, 

FOISSNER és mtsai 2008). Az endemizmus jó bizonyítékai a nagy méretû, és nagyon 

jellegzetes, felismerhetõ, de eddig csak bizonyos területeken megtalált fajok (�zászlóshajó� 

fajok, �flagship species�). Az egysejtûek elterjedési viszonyait leíró új elmélet, a moderált 

endemicitás modell (FOISSNER 1999, 2008) szerint egyes euriök fajok nagy globális 

egyedszáma, nagy migrációs rátája és kozmopolita elterjedése mellett sok korlátozott 

elterjedéssel rendelkezõ vagy endemikus egysejtû faj van, melyek abszolút egyedszáma kicsi, 

migrációs rátája kicsi, ezen fajok összes fajszáma viszont nagy. Az ubikvista modellel 

szemben a moderált endemicitás modell csillósok esetén a bioszféra összes fajszámát 4500 

helyett legalább 30000-re (FOISSNER és mtsai 2008), a szabadon élõ egysejtûek számát 90000 

helyett 300000-re (FOISSNER 2008) becsli. Heterotróf ostorosok között is találtak már zászlós 

fajokat (tengeri kovavázas galléros ostorosok; NITSCHE és ARNDT 2008), és a korlátozott 

biogeográfiai elterjedésre is több jel utal (BOENIGK és mtsai 2006, ARNDT és mtsai 2008). 

II.3 d. Molekuláris ökológiai diverzitásvizsgálatok 

A molekuláris módszerek elterjedésével a környezeti elõfordulást detektáló molekuláris 

módszerek is megjelentek az eukarióták vizsgálatában. A módszerek környezeti DNS 

izolálásán, a kronométer gének (leggyakrabban 18S rDNS) amplifikációján, a felszaporított 

gének vektorokba való transzformációján, klónkönyvtárak készítésén, és 

diverzitásvizsgálatoknál az összes klón szûrés nélküli szekvencia analízisén alapulnak. A 

módszer elõnye, hogy standardizálható, nem igényel taxonómiai ismereteket és mentes a 
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taxonómiai preferenciától, inaktív, nehezen látható, kis egyedszámú, stb. életformákat is 

kimutathat. Hátrányai a módszer jellegébõl adódóan többrétûek. A DNS izolálás 

szelektivitásáról keveset tudunk. Az alkalmazott univerzális primerek gyakran szelektívek, 

ennek elkerülésére többszörös primer szetteket alkalmaznak (pl. STOECK és mtsai 2006, JEON 

és mtsai 2008). A közösségi DNS ampifikációja során torzul a fajok relatív abundanciája; 

szintén ebben a lépésben kimérák képzõdhetnek. A kiértékelõ statisztikai módszerek során 

fellép a �long branch effect�, a hosszú ágak közel kerülnek egymáshoz (EPSTEIN és LÓPEZ-

GARCIA 2008). Az egyik legnagyobb probléma az, hogy a talált szekvenciák gyakran nem 

azonosíthatók már ismert szekvenciájú fajokkal, filogenetikailag az ismert szervezetektõl igen 

távoli vonalak is megjelennek, melyek biológiai tulajdonságairól semmit sem tudunk. Több 

abundáns, piko mérettartományba esõ ostoros (�marine stramenopiles�) jelenlétére azonban 

így derült fény, a sejtek késõbb fluoreszcens in situ hibridizációval kimutathatóak voltak 

(KOLODZIEJ és STOECK 2007). A publikációkban részletesen foglalkoznak a közösség 

hatalmas filogenetikai diverzitásával, ennek azonban ökológiai relevanciája alig van. A 

vizsgálatok során természetesen a filogenetikai fajfogalmat használják, és két taxonómiai 

egységet akkor tekintenek különbözõnek, ha 18S rDNS szekvenciájuk 99%-os hasonlóságnál 

jobban eltér egymástól. A vizsgálatok során nem csak a megtalált taxonómiai egységek száma 

ad információt a mikrobiális eukarióta diverzitásról, de a meg nem talált, de a mintában levõ 

taxonómiai egységek száma is becsülhetõ. Használhatók nem parametrikus 

becslésfüggvények, ezek azonban csak akkor pontosak, ha a mért adatok a valóság nagy 

részét lefedik, ami csak ritkán fordul elõ. A fajok frekvencia-eloszlás adataira parametrikus 

függvények illeszthetõk. Az abszcisszán az elõkerült klónok (~példányok) száma, az 

ordinátán pedig az adott példányszámhoz tartozó taxonómiai egységek (~fajok) száma van. 

Az illesztett görbe ordináta metszéspontja adja meg a becsült összes �fajszámot�. Hong és 

mtsai (2006) kidolgoztak egy empirikus módszert a függvény illesztésére, ami semmi a priori 

feltételezést nem használ a függvény alakjáról. A molekuláris ökológiai módszerekkel Jeon és 

mtsai (2006) találták az egyik legnagyobb mikrobiális eukarióta diverzitást. Három liter 

anoxikus tengervízben 700 klón szekvenálásával 107 különbözõ taxonómiai egységet találtak. 

A fenti empirikus parametrikus statisztikus becsléssel 398±156 taxonómiai egységre 

becsülték a minta összes eukarióta diverzitását. Összehasonlításként Hong és mtsai (2006) ezt 

a módszert baktériumokra alkalmazva 2 l tengeri üledékbõl 556 klón szekvenálásával 99%-os 

hasonlóságnál 459 taxonómiai egységet találtak, az összes diverzitást 2400±500 különbözõ 

taxonómiai egységre becslik. Teljesen új alternatívát jelenthet a molekuláris diverzitás 

megismerésében a �454 címke szekvenálás� (454 massive tag sequencing, pyrosequencing) 
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módszere, mellyel egyiedjûleg számos PCR amplikon szekvencia analízise végezhetõ el, és 

így jóval több egyedbõl származó génszekvencia vizsgálható az eddiginél sokkal kisebb 

idõbeni és technikai ráfordítással. Az elsõ eredmények a lokális pro és eukarióta OTU számot 

néhány ezerre-tízezerre becslik (SOGIN és mtsai 2006, STOECK és mtsai 2009). 

II.4 A heterotróf ostorosok funkcionális sokfélesége 

A mikrobiális hurok felfedezését követõ heterotróf nanoflagelláta számlálások elterjedése 

után, az 1990-es évektõl, a heterotróf ostorosok funkcionális diverzitásának kutatása is egyre 

inkább elõtérbe került. Mára, mind a régebbi ismereteinket összegezve, de elsõsorban számos 

új kutatás fényében, meglehetõsen összetett kép alakult ki a heterotróf ostorosok funkcionális 

sokféleségérõl (ARNDT és mtsai 2000). A különféle funkcionális csoportosítások az ostoros 

morfológiájának és viselkedésének szempontjából sorolják be a szervezeteket, nem a 

forráshasználat / ökológiai niche szempontjából. Ennek megfelelõen ezek a csoportosítások 

nem feleltethetõk meg egy az egyben ökológiai nicheknek. Az ostorosok funkcionális 

sokfélesége megnyilvánul (1) táplálkozásökológiájukban, (2) életciklus � életmenet 

stratégiáikban, (3) predátor elkerülõ stratégiákban, (4) az abiotikus környezethez való 

alkalmazkodásukban és elõfordulási mintázataikban (az utóbbiakat lásd föntebb; ARNDT és 

mtsai 2000). 

A táplálkozásökológiabeli sokféleségük (1) kiterjed a táplálékszelekció, a táplálékszerzõ 

módszerek, a felülethez tapadás, és a táplálékszerzéssel kapcsolatos viselkedés számos egyéb 

stratégiájára. Az ostorosok táplálékszelekciójának kiterjedt irodalma van (összefoglalás: 

JÜRGENS és MATZ 2002). Az ostoros szempontjából szelekciós tényezõként szerepelhet a 

táplálékrészecske (leggyakrabban baktérium) mérete, hidrofobicitása, zéta potenciálja, felszíni 

biokémiai tulajdonságai (�íze�), mozgása, toxicitása és természetesen lebegõ vagy felülethez 

tapadt mivolta. A szelekciós vizsgálatok talán legfontosabb felfedezése az, hogy az ostorosok 

szelektíven legelik a nagyobb méretû baktériumokat. A természetes baktériumpopulációk 

általánosan megfigyelhetõ kicsi sejtmérete (jóval 1 m alatt) feltehetõen ennek a jelenségnek 

a globális következménye, de a legelés-rezisztens baktériumformák kialakulása (fonalak, nagy 

kolóniák) is a szelekciós nyomásnak tudható be. A kísérletek szerint bizonyos körülmények 

között a méretszelekció, felszíni biokémiai tulajdonságok alapján való szelekció és a mozgás 

alapján való szelekció fontos szerepet kaphatnak. Ennek ellenére a természetben az ostorosok 

nem túl válogatósak, gyakran mindent megesznek, ami számukra morfológiailag 

bekebelezhetõ (BOENIGK és ARNDT 2002). Az elfogyasztott táplálék típusa szerint 

beszélhetünk ozmotrófokról, algivorokról, cianobakterivorokról, bakterivorokról, 
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karnivorokról (húsevõk, más protozoonokat fogyasztanak), parazitákról és detritivorokról 

(utóbbi: SCHERWASS és mtsai 2005). A táplálékszerzés módja alapján a következõ kategóriák 

használata a legelterjedtebb (SLEIGH 2000): Autotrófiáról beszélünk, ha a szervezet fototróf 

módon szerzi energiáját. A mixotróf szervezeteknek több kategóriáját is megkülönböztetik, 

rájuk a fototróf és a kívülrõl felvett szerves anyagon alapuló kemotróf energiaszerzés is 

jellemzõ. Auxotrófia esetén a sejt bizonyos szerves vegyületeket (vitaminokat, növekedési 

faktorokat) a környezetébõl vesz fel transzmembrán transzporttal, nem energiaszerzés 

céljából. Az ozmotróf szervezetek oldott vagy kolloidális szerves anyagot vesznek fel, ide 

sorolva mind a transzmembrán transzportot, mind a receptor mediált pinocitózist, mind pedig 

esetlegesen az összegyûjtött kolloidrészecskék fagocitózisát (MARCHANT és SCOTT 1993, 

BOENIGK és ARNDT 2000b). A fagotrófok kolloidálisnál nagyobb formált szerves részecskéket 

kebeleznek be. Az elfogók (�interception-feeding�) aktív mozgással szerzik táplálékukat. Ide 

tartoznak a szuszpenzió evõk (�suspension-feeders�), melyeknél az ostor keltette vízáram 

segítségével kerül a részecske az ostoroshoz, és a ragadozók (�raptors�), mely fajok aktív 

utánaúszással fogják el a táplálékszervezeteiket. A diffúzió evõknél (�diffusion-feeders�) a 

mozgó prédát (aktív mozgás vagy Brown mozgás) a mozdulatlan ostoros az adhezív felületén 

fogja el. A mizocitózis a fagotrófia különleges formája, ahol a predátor a préda szervezet 

citoplazmáját szívja ki, és a kiszívott citoplazmát táplálékvakuólumokba csomagolja. Ezzel a 

módszerrel az ostoros testméreténél jóval nagyobb préda is megtámadható (pl. colpodellidák, 

Paramastix, egyes dinoflagelláták). A pallium evés dinoflagellátákra jellemzõ táplálkozási 

forma, melynek során a predátor egy nagy citoplazmakitüremkedéssel (pallium) csomagolja 

be a prédát, és a predátor szervezetén kívül emészti meg azt. Így szintén a predátor méretét 

meghaladó táplálékrészecske is elfogyasztható. Felülethez tapadás szerint megkülönböztetünk 

szabadon úszó, átmenetileg és gyengén aljzathoz tapadt, így helyváltoztatásra képes 

(�sessile�) és erõsen aljzathoz tapadt ostorosokat (Arndt és mtsai 2000). Egy speciális 

csoportot képeznek a lorikához erõsen rögzült, de a lorikával együtt szabadon úszó formák 

(�sedentary�; LYNN és SMALL 2000). Táplálkozási viselkedés szempontjából elkülöníthetõ a 

táplálkozási hely keresése (pl. váltás a helytülõ � szabadon úszó viselkedések közt, BOENIGK 

és ARNDT 2002), a táplálékkeresõ viselkedés hatékonysága (az átfésült felület / víztérfogat 

mennyiségével, azaz a szûréssel, �clearance�-szel van kapcsolatban), és közvetlenül a 

táplálékfelvétel, mely utóbbi a táplálékszerzés módjával és a táplálékszelekcióval is 

kapcsolatos. A táplálékfelvétel mechanizmusát, lépéseit, a lépések idõtartamát igen 

részletesen elemezték néhány szuszpenzió evõ fajnál, (BOENIGK és ARNDT 2000a), egy 

galléros ostorosnál, és egy felületen kúszó ragadozónál (BOENIGK és ARNDT 2000b). 
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Több életmenet � életciklus stratégia (2) ismert, melyek a fajok számára gyors 

válaszkészséget biztosítanak a gyorsan változó környezeti viszonyok között. A legtöbb 

nanoflagelláta faj generációs ideje igen rövid, egyes fajoké akár 3-4 óra is lehet, de 

mérsékelten meleg természetes vizekben is 1-2 nap körüli (HANSEN és mtsai 1997). A nagy 

szaporodási rátájukkal követni, kontrollálni tudják a baktériumok növekedését. Sok heterotróf 

ostoros fajnál ismert cisztaképzés, mellyel a kedvezõtlenné váló viszonyokat vészelik át. Több 

fajnál is ismert, hogy tápanyaghiány esetén nagyon kicsire tudja csökkenteni metabolikus 

rátáját (FENCHEL 1986). Sok fajra jellemzõ a különbözõ életformák közötti váltás. A szabadon 

úszó alakok jó kolonizációs képességgel rendelkeznek. A szuszpenzió evõknél azonban a 

�szûrés� hatékonysága nõ a felületre tapadással, a felületen kúszó ragadozók pedig csak így 

tudnak táplálékot felvenni. A szabadon úszó formák vékony állábakat formálva szabadon 

úszó diffúzió evõkké válhatnak (nagy chrysomonadidák). Egyes felületen kúszó csoportokban 

az amõboid formák képesek aggregátumok vagy baktériumpelyhek belsõ részébe behatolni és 

onnan táplálkozni, a hosszú filopodiumokat kibocsájtó formák pedig diffúzió evõként 

felületen táplálkoznak (pl. cercomonadidák). 

A predátor elkerülõ stratégiák (3) négy csoportba sorolhatók (ARNDT és mtsai 2000). A 

morfológiai adaptációk közé tartozik a lorikák (bicosoecidák, choanoflagelláták), tékák 

(dinoflagelláták) és a pikkelyek (chrysomonadidák, thaumatomonadidák) létrehozása, továbbá 

a felületi maszkírozás ásványi szemcsékkel (euglenidák, Protaspis). Szintén morfológiai 

adaptáció a kolóniaformálás (spongomonadidák, choanoflagelláták, chrysomonadidák, 

pseudodendromonadidák, Phalansterium, stb.). Kémiai illetve fizikai védekezõ 

mechanizmusok a toxintermelés és az extruszómák használata (dinoflagelláták). 

Viselkedésbeli adaptáció például a nagy partikulumokhoz való tapadás, az állábak, nyelek 

visszahúzása (chrysomonadidák, pedinellidák), a vertikális migráció (dinoflagelláták), az 

anoxikus közegekbe való szökés, és az úszási mintázatok (kathablepharidák, dinoflagelláták), 

ideértve a menekülést is. Életmenet-stratégiabeli alkalmazkodást jelent a nagy szaporodási 

ráta és a cisztaképzés. 

Az abiotikus faktorok iránti tolerancia tekintetében egy régi megfigyelés hogy egyes 

morfofajok eurihalinok, tengerben és édesvízben is egyaránt elõfordulnak. Ezt 

klónvizsgálatokkal is megerõsítették, egyes fajok törzseinek szalinitás toleranciája igen széles 

skálán mozog (ARNDT és mtsai 2000). Más fajoknak jóval szûkebb toleranciahatárai vannak 

(MYLNIKOV 1983), ami korlátozza az édesvízi fajok elterjedését a folyótorkolatokban 

(TIKHONENKOV és mtsai 2006b). Egyes kozmopolita morfofajok tengeri és édesvízi törzsei 

eltérõ leszármazási vonalakban csoportosulnak, ami azt igazolja, hogy az édesvízi populációk 



 23 

nem tudták kolonizálni a tengert és fordítva (SCHECKENBACH és mtsai 2006). Hõmérséklet 

szempontjából is sok faj toleranciahatára széles. CHOI és PETERS (1992) szerint egyes 

Paraphysomonas imperforata törzsek 0,5-0,8 d-1 szaporodási rátával rendelkeznek még -1,5 
oC-on is. Az oxigénmentes környezet az obligát anaerob fajok számára létszükséglet. Sok 

aerob faj képes azonban az oxigénhiányt elviselni, illetve teljesen oxigénmentes környezetben 

is szaporodni (BERNARD és mtsai 2000). Sok faj képes elviselni a nagy nyomást: ARNDT és 

mtsai (2003) változatos heterotróf ostoros közösséget találtak mélytengeri üledékben 1200 m�

en és még 4200 m mélyrõl is mutattak ki fajokat. A heterotróf ostorosok funkcionális 

sokféleségének megismeréséhez elsõsorban a fénymikroszkópos élve történõ megfigyelések, 

a táplálkozásökológiai és ökofziológiai kísérletek, kisebb mértékben az elektronmikroszkópos 

vizsgálatok segítenek hozzá. 

 

II.5 A heterotróf ostorosok vizsgálata Magyarországon 

A heterotróf ostorosok magyarországi vizsgálata a 19. sz. második felében kezdõdött el, és 

a 19. sz. végén, 20. sz. elején, a magyar protozoológia (véglénykutatás) hõskorában vált a 

legintenzívebbé. Az elsõ ismereteket MARGÓ (1865) közli Budapest ázalagfaunájának 

összefoglalásaként, ebben 36 foto- és heterotróf ostorost közöl. Késõbb az egyik legnagyobb 

magyar protozoológus, ENTZ (1896) összefoglalásából szerezhetünk adatokat az ostorosokra 

vonatkozóan, jóllehet Entz inkább a dinoflagellátákkal foglalkozott részletesebben. Entz 

vizsgálta a tordai és szamosfalvi sóstavak ostoros faunáját, ahonnan leírt egy új, elágazó 

kolóniát formáló galléros ostoros fajt, a Codonocladium corymbosum Entz, 1883-ot. A 

Codonocladium egy meglehetõsen ritka, többszörösen elágazó kolóniát formáló galléros 

ostoros, melyet a szaprobiológiai perifitonvizsgálatok óta (SLADEÈKOVÁ 1964) nem találtak 

meg. Szintén leírt egy euglenidát Menoidium astasia néven (Entz 1883), melyet késõbb a 

Dilponema genusba soroltak (GRIESSMANN 1913). Korának jeles ostoroskutatója volt 

FRANCÉ, aki 1897-ben egy teljes kötetet írt a galléros ostorosokról (FRANCÉ, 1897). Az 

általános biológiai ismereteken túlmenõen összefoglalta és jellemezte a korában ismert 

édesvízi galléros ostorosokat, és leírt 3 új ostoros fajt, köztük egy új nemet (Lagenoeca 

globulosa, Codonosigopsis socialis (Diplosigopsis-ként írta le), új genus: Diplosigopsis 

entzii). FRANCÉ és ENTZ megfigyeléseinek pontossága, részletessége vetekszik a mai 

fajleírásokéval, a FRANCÉ által leírt fajok valid fajok, mûvét máig idézik. Egy galléros ostoros 

fajt az õ tiszteletére neveztek el (Diplosiga francei Lemmermann, 1914). KREPUSKA (1917, 

1930) Budapest véglényfaunáját bemutató munkáiban a dinoflagellátákat nem számítva 20 
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heterotróf ostorost közöl. A század közepén mûködõ GELEI által alapított protozoológiai 

iskola munkásságából sajnos csak szórványos adataink vannak az ostoros faunára 

vonatkozóan (GELEI és SZABADOS 1950, HORVÁTH 1956). A szaprobiológiai vízminõsítés 

elterjedése is csak szórványos elõfordulási adatokat eredményezett (pl. MUHITS 1955), 

melyek megbízhatósága kétséges. SZABADOS több publikációjában is találhatók rajzokkal 

alátámasztott heterotróf ostoros elõfordulási adatok tiszai holtágakra (SZABADOS 1939, 1940) 

és a fõágra (SZABADOS 1957) vonatkozóan. Legátfogóbb munkájában (SZABADOS 1966) 61 

heterotróf fajt közölt a Tiszából és mellékfolyóiból. A heterotróf ostorosok taxonómiájával és 

elõfordulásával HAMAR foglalkozott a legrészletesebben a század második felében. Számos 

publikációjában közölt elõfordulási adatokat a Tiszára és mellékfolyóira, valamint a kiskörei 

víztározóra vonatkozóan. Rögzített mintákban számolt mennyiségi adatokat is publikált 

(ÁDÁMOSI és mtsai 1974). Egyik dolgozatában 16 új heterotróf ostoros fajt közölt a 

Mastigamoeba, Mastigella, Amastigomonas, Cercomonas, Bicosoeca és Hexamita nemekbõl 

(HAMAR 1979b). A fajokat a Tarnában, Tiszában, patakokban és szennyvíztisztítókban találta. 

Bár az új fajok egy része szinonimnak bizonyult, egyes fajok külföldi határozókba is 

bekerültek (ZHUKOV 1993). Két munkájában rajzokkal alátámasztott részletes jellemzéseket 

közölt a vizsgálatai során elõkerült egyéb fajokról (HAMAR 1973, 1979a). Megfigyelései 

precízek és a kor taxonómiai követelményeinek megfelelnek. Munkái során összesen 104 

heterotróf ostoros faj elõfordulását közölte. A legtöbb fajt a Bodo, Cercomonas, Bicosoeca, 

Hexamita, Mastigella, Salpingoeca nemekben találta. A kétostoros Bodo nembe sorolt fajok 

nagy részét nem közölték az elmúlt húsz évben, a korábbi szaprobiológiai vizsgálatok és 

szennyvízvizsgálatok során azonban gyakran említett fajok, generikus hovatartozásuk 

bizonytalan. Heterotróf ostoros elõfordulási adatokkal igen sok algológiai vizsgálat is 

szolgált, melyek az összefoglaló algológiai munkákban fellelhetõek. Heterotróf euglenidákból 

42 faj (NÉMETH 1997), heterotróf dinoflagellátákból pedig 15 faj (GRIGORSZKY és mtsai 

1999) magyarországi elõfordulását dokumentálják. Az elmúlt harminc évben modern 

szemléletû heterotróf ostoros vizsgálatok nem történtek hazánkban. A fenti összefoglalás 

alapján Magyarországon eddig 230 heterotróf ostoros faj elõfordulását említik. Ezek között 

azonban sok szinonim és nemlétezõ név is van, továbbá sok adat validitása is kétséges, mert 

gyakran nem megfelelõ módszerrel végezték a megfigyelést, és rajzos dokumentáció sajnos 

csak igen ritkán támasztja alá a közléseket. A heterotróf ostorosok vizsgálata a Dunában a 

többi nagy folyóhoz képest is igen elmaradott. Néhány szaprobiológiai vizsgálat mellett (pl. 

MUHITS 1955, ERTL 1970) elsõsorban az algológiai kutatások szolgálnak faunisztikai 

adatokkal. KUSEL-FETZMANN (1998) összefoglaló algológiai munkájában 65 heterotróf 
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ostoros taxon elõfordulását is említi a Dunában. Ismereteink szerint eddig 74 heterotróf 

ostoros fajt, összesen 92 taxont találtak a Dunában. 

 

 

 

 

 

 
 

A karnivor Paramastix conifera egy Paraphysomonas sejt citoplazmáját szívja ki myzocitózissal, a 
proboscis-a segítségével. 

10 m 
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER 

III.1 Mennyiségi vizsgálatok 

A fõbb ostoros csoportok mennyiségének vizsgálatához Gödön (1668. fkm.), a Duna 

fõágának bal partján gyûjtöttünk mintákat 2004. november közepe és 2005. november eleje 

között, kétheti rendszerességgel. A mintavételek egy pontonról zajlottak, mely mindig a 

vízállástól függõ aktuális partvonalról nyúlt a vízbe. A vízoszlop mélysége itt 1-1,5 m volt, a 

víz sodrása erõs, átlagosan 1 ms-1 (részletes vízsebesség méréseket nem végeztünk). Az eddigi 

irodalmi adatok alapján az így vett vízminták reprezentatívnak tekinthetõk a víztest nagy 

részére (KISS és mtsai 1996). A kéthetenkénti mintavétel során a decemberi és a júniusi 

hónapokban három mintát vettünk, az ábrákon így három pont tartozik ezekhez a 

hónapokhoz. A mintavételi gyakoriság meghatározásánál figyelmbe kellett vennünk a több 

kölönbözõ mintatípus elemzésének idõigényességét. 

A heterotróf nanoflagelláták gyûjtésekor 250 ml merített mintát vettünk a víz felszíne alatt 

20 cm-rel. A vízmintát a helyszínen tizedtérfogatnyi, telített (7g/100ml) higany(II)-klorid 

oldathoz öntve tartósítottuk (BERECZKY 1985). A vizsgálat során a mikroflagelláták és a többi 

protozoon csoport mennyiségének változását is tanulmányoztuk. A 20 m-nél nagyobb 

méretû ostorosok és a többi protozoon gyûjtéséhez 5 l felszín alól gyûjtött vizet szûrtünk át 10 

m lyukbõségû planktonhálón, a szûrési maradékot a helyszínen tizedtérfogatnyi, telített 

higany(II)-klorid oldathoz öntve tartósítottuk. Baktériumszámoláshoz 50 ml merített mintát 

vettünk tiszta, új mûanyag edénybe a vízfelület alatt 20 cm-rel, majd a mintát 2,5%-os 

végkoncentrációjú glutáraldehid oldattal rögzítettük. A fitoplankton vizsgálatához 1 liter 

merített mintát vettünk, amit Lugol-oldattal rögzítettünk. A szûrt mintákat 

szobahõmérsékleten, a merítetteket hûtõszekrényben tároltuk. 

Az ostorosok vizsgálatához a felrázott merített mintából 50 ml almintát egy Utermöhl-féle 

ülepítõ kamrában ülepítettük le (UTERMÖHL 1958). A nanoflagellátákat fordított 

mikroszkópban (Olympus IX-70), 40x objektívvel, 600-szoros nagyításon számoltuk, ismert 

méretû, véletlenszerûen kiválasztott sávdarabban. Mintánként legalább 50 egyedet 

számoltunk meg, egyedi méreteiket is felvéve. A hálós minta feldolgozásakor az alaposan 

összerázott anyagból random almintát vettünk, annak térfogatát pontosan ismerve az 

összeshez képest. Utermöhl-féle ülepítõ kamrában ülepítettük le, majd 20x nagyítású 

objektívvel egyedszámtól függõen 3-7 sávot számoltunk végig. A protozoonokat 40x 

objektívvel 600-szoros nagyításon határoztuk, egyedi méreteiket is felvettük. Az alkalmazott 
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mikroszkópi felbontás nem tette lehetõvé a Spumella és a Paraphysomonas nemek 

elkülönítését, melyeket a mennyiségi eredményeket tárgyaló fejezetben Spumella-szerû 

szervezetekként említünk. A sejtekben található prédaszervezetek méretét feljegyeztük, 

taxonómiai hovatartozásukat a lehetõségekhez mérten megállapítottuk. Vázzal rendelkezõ 

egyedeknél a biomassza számítása során csak a citoplazma méreteit vettük alapul. Mintánként 

70-80 protozoon egyedet, majd még 20 további csillóst számoltunk meg, a két sávterületet 

természetesen külön kezelve. Az algaszámlálás Utermöhl kamrában, a fenti módszerhez 

hasonlóan történt, 2-50 ml tömörítetlen vízmintát ülepítve le és 3 sávot vizsgálva át. A 

legtöbb heterotróf ostoros csoportnak nincsen magyar neve, ezért a latinból eredõ, elterjedt 

angol elnevezések magyaros átiratát használjuk. 

A pikoplankton számolásához 4 ml vizet 0,01 mg/ml végkoncentrációjú DAPI (4,6-

diamidino-2-fenilindol) festékkel 20 percig festettünk (PORTER és FEIG 1980), 0,22 m 

pórusméretû polikarbonát szûrõn szûrtünk át, a filtert immerziós olajba ágyazva fedtük le, a 

preparátumot mélyhûtõben tároltuk. Epifluoreszcens mikroszkóppal 1500-szoros nagyításon 

mintánként 200-400 sejtet számoltunk meg 0,4 m mérethatár fölött. Az autotróf pikoalgákat 

vörös autofluoreszcenciájuk segítségével különböztettük meg a heterotróf baktériumoktól. 

Mintánként legalább 100 sejt egyedi méretét digitális fényképekrõl mértük le. 

Az egyedszámok meghatározását az ismert területû kamrafenékbe töltött ismert térfogatú 

mintából és a kamrafenék átnézett területébõl aránypárokkal végeztük. A hálós minták 

egyedszámának megállapításakor a kapott egyedszámot egy 1,3-szoros konverziós faktorral 

szoroztuk fel a hálós mintavétel során elõálló veszteség korrigálására (saját méréssorozat; 

SCHERWASS és ARNDT 2005). A baktériumok és a protozoonok biomasszáit az egyedek 

méretei alapján, azokat egyszerû geometriai testeknek tekintve számítottuk. Az 

algabiomasszát a fajok átlagos mérete és az egyedszámok alapján számítottuk, kivéve a 

Thalassiosiraceae családba tartozó kovaalga fajokat, melyek biomasszáját egyedi méretek 

alapján számoltuk. A rögzítõszer miatti zsugorodást 70%-ra becsültük (CARRIAS és mtsai 

2001). A különbözõ élõlénycsoportok széntartalmát a következõ konverziós faktorok 

segítségével határoztuk meg. Baktériumoknál a sûrûség 1,07 g/cm3, a száraz tömeg a nedves 

tömeg 30%-a, a száraz tömeg 50%-a pedig szén (BAKKEN és OLSEN 1983). Kovaalgáknál a 

nedves biomassza széntartalma 150 fg C/m3 (REYNOLDS 2006). A többi alga esetén a nedves 

biomassza széntartalma 220 fg C/m3 (REYNOLDS 2006). Heterotróf ostorosoknál a nedves 

biomassza széntartalma 220 fg C/m3 (BORSHEIM és BRATBAK 1987). Csupasz amõbáknál a 

nedves biomassza széntartalma 140 fg C/m3 (KATECHAKIS és mtsai 2002). Napállatkáknál a 
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nedves biomassza széntartalma 154 fg C/m3 (BELL és mtsai 2006). Csillósoknál pedig a 

nedves biomassza széntartalma 110 fg C/m3 (TURLEY és mtsai 1986). 

A heterotróf ostorosok mikrobiális táplálékhálózatban betöltött anyagforgalmi szerepének 

megismeréséhez készítettünk egy leíró anyagforgalmi modellt, melyet négy jellegzetes 

mintavételi idõpontra dolgoztunk ki (2005. január 12., 2005. június 1., 2005. június 29. és 

2005. november 11.). A szén fluxusok számítása a következõ gondolatmenet alapján történt: a 

csoportok növekedési rátáinak (r) és biomasszáinak (B) ismeretében a csoport napi (d) 

potenciális produkciója (PP) meghatározható a következõ képlettel: 

P P  =  B x r  [ ì g  C / l / d ]  

A csoport potenciális fogyasztását (PC) a potenciális produkció és a bruttó növekedési 

hatékonyság (gross growth efficiency, GGE) hányadosa adja meg. A bruttó növekedési 

hatékonyság az elfogyasztott préda széntartalmának azon hányada, amely a predátor 

szervezetének széntartalmába átkerül. 

P C  =  P P x 1 0 0 / G G E  [ ì g  C / l / d ]  

A növekedési ráták becslése irodalmi adatok alapján történt, az aktuálisan megfigyelt 

populációdinamika figyelembe vételével. Algáknál januárban r=0,10, júniusban r=0,70, 

novemberben r=0,50 (KISS 1996, SCHÖL és mtsai 2002). Heterotróf nanoflagellátáknál 

januárban r=0,34, júniusban r=1,53, novemberben r=1,03 (WEITERE és ARNDT 2002; 

WEITERE és mtsai 2005). Nagy heterotróf ostorosok esetén a megfigyelt dinamika alapján, a 

csillósokéhoz hasonló értéket tételeztünk fel, június 1-én r=0,75, június 29-én r=1,55, 

novemberben r=0,52 (WEITERE és mtsai 2005). Csupasz amõbáknál januárban r=0,29, 

júniusban r=0,43, novemberben r=0,41 (STAPLETON és mtsai 2005). Napállatkáknál júniusban 

r=0,43, novemberben r=0,41, ezek szintén maximális ráták (BELL és mtsai 2006). Csillósok 

esetén MÜLLER és GELLER (1993) regresszióját használva fajonként határoztuk meg a 

maximális növekedési rátát: 

l o g e r m a x = 1 , 5 2  x  l o g e T - 0 , 2 7  x  l o g e V - 1 , 4 4  

ahol r a belsõ szaporodási ráta, T a hõmérséklet (oC), V pedig a sejttérfogat (m3). Januárban 

a megfigyelt populációdinamika alapján a növekvõ egyedszámú peritricháknál maximális 

értéket vettünk alapul; a stagnáló egyedszámú egyéb bakterivor csillósoknál és az algivor 

csillósoknál a maximális értéket osztottuk kettõvel (SCHERWASS és ARNDT 2005). Június 1-én 

a maximális értékek 80%-át feltételeztük, a fennálló táplálék kompetíció miatt. Június 29-én a 

maximális értékek 70%-át becsültük stagnáló-csökkenõ egyedszámnál. Novemberben a 
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maximális értékeket vettük alapul a bõséges táplálékkínálat és a növekvõ egyedszámok miatt. 

A baktériumoknál VÖRÖS és mtsai (2000) dunai mintákban mért adatait használtuk fel (jan. 

r=0,504; jún. r=0,96; nov. r=0,504). A GGE értékek STRAILE (1997) szerint protozoonokra 

általánosan GGE=30%. Heterotróf baktériumok estén a GGE-t 50%-nak vettük (WEISSE és 

mtsai 1990). 

A táplálkozási csoportok közötti szén fluxusok megállapításánál a mikrobiális 

táplálékhálózattal kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit is figyelembe véve a következõ 

feltételezésekkel és leegyszerûsítésekkel éltünk: 

- A heterotróf nanoflagelláták pikoplanktonnal táplálkoznak. 

- A bakterivor csillósok egy része nano (2-15 ìm) mérettartományba esõ (ostoros, alga) 

táplálékot is fogyaszt (Scherwass és Arndt 2005), ennek arányát az elérhetõ táplálék 

biomasszák alapján számítottuk. Az elsõsorban baktériumokat fogyasztó csillósok 

esetén az elérhetõ baktérium biomasszát kétszeresen súlyoztuk. 

- A nagy heterotróf ostorosok, a csupasz amõbák, a napállatkák és az algivor csillósok 

algákon kívül baktériumokat és ostorosokat is fogyasztanak, az elérhetõ táplálék 

biomasszák arányában. Az elérhetõ algák mennyiségének meghatározása fajonként 

történt, a mintára vonatkozó in situ táplálékvakuólum elemzések, és a mintavételi 

idõpontban fennálló fitoplankton közösség összetételének figyelembevétele alapján. 

- Nagy heterotróf ostorosokkal napállatkák, nagy algivor csillósok és ragadozó csillósok 

az egyéb táplálékaik biomasszájának arányai szerint táplálkoznak. 

- A ragadozó csillósok nem szelektívek a prédacsillóst illetõen. 

A táplálékpreferenciák és az elfogyasztható maximális táplálékméret figyelembe vételével 

minden fajra vagy csoportra kiszámítottuk, hogy melyik kompartmentbõl (táplálkozási 

csoportból) mennyit fogyaszt. A kompartmartmentek közti szén fluxusok a fajonként 

számított fogyasztásokat összeadva készültek. 

A táplálkozási kapcsolatok vizsgálatakor korreláció analízissel elemeztük a trofikus 

viszony potenciális résztvevõinek biomasszái közti összefüggést. A Pearson korrelációs 

koefficiensek számítása a Statistica programcsomaggal történt (STATSOFT INC. 1998).  

Az algológiai vizsgálatokat Kiss Keve Tihamér és Ács Éva végezte a Magyar Dunakutató 

Állomáson. 

A váci vízhozam adatokat a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

bocsájtotta rendelkezésünkre. 
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III.2 Diverzitás vizsgálatok 

Több elõzetes vizsgálat tapasztalatait összegezve a kisméretû heterotróf eukarióták helyi 

diverzitásának vizsgálatához kidolgoztunk egy új módszert, melynek konkrét megvalósítását a 

következõképpen végeztük el. Egyetlen planktonmintát vettünk 2008. március 16-án a Duna 

fõágából Gödön, 10 m-re a parttól, erõs sodrásból. Negyvennyolc liter vizet (5 merítés 

vödörrel) szûrtünk át egy 10 m-es planktonhálón, 150 ml szûrési maradékkal. A mintát in 

situ hõmérsékleten azonnal laboratóriumba vittük, egy 15 cm átmérõjû lapos üvegtálba 

öntöttük, és többletdúsítás nélkül, közvetlen napsütéstõl mentes helyen lefedve állni hagytuk. 

A mintavétel során használt üvegeszközök sterilek, a mûanyageszközök pedig alkohollal 

fertõtlenítettek voltak. A mintát felkeverve, pipettával almintákat vettünk, és ezeket vizsgáltuk 

fénymikroszkóppal. Kisebb kihagyásokkal 37 napig követtük az edényben zajló mikrobiális 

szukcessziót, napi 8 vizsgálati órán át. A fajok vizsgálatához inverz mikroszkópot (Olympus 

IX-70) és 100x 1,3 NA HI objektívet használtunk, a kereséshez 1000x, az egyedek 

vizsgálatához 1500x nagyításon. A kivett alminta egy fedõlemez aljú mikroakváriumban volt, 

melyet egy kerek mûanyagkeret szegélyezett. A kondenzort közvetlenül a vízmintába 

nyomtuk. Köhler megvilágítást és sötétlátótérhez közeli erõteljes Nomarski-DIC 

kontrasztosítást alkalmaztunk. Az abszolút egyedszám meghatározásához a felkevert mintából 

20 l almintát vettünk, egy fedõlemezre cseppentettük, és a csepp átmérõjét 60x 1,25 NA 

objektívvel pásztáztuk végig, 600x nagyításon. A minta és a kondenzor közt ekkor levegõ 

volt. A csepp aljára hamarosan leülepedtek az aggregátumok és letapadtak az ostorosok. Az 

egyedszámot a csepp átmérõjének lemérése és a vizsgált sáv alapján állapítottuk meg. Az 

elõzõ, jobb optikai beállítással nyert relatív egyedszámokból az abszolút egyedszámok 

számolásával kapott kalibráció segítségével abszolút egyedszámokat számítottunk. A 

legnagyobb abundanciájú fajok kivételével minden egyedrõl videofelvételt készítettünk. Egy 

analóg 3 CCD kamera (JVC KY-F30B) segítségével felvett jelet egy külsõ A/D konverter 

(Dazzle Hollywood DV-Bridge) segítségével digitalizáltuk és a videofelvételt merevlemezen 

rögzítettük. A videók utólagos kiértékelése többlet digitális kontrasztosítással, gyakran 

kockáról kockára léptetve történt, a képeket a videókból vágtuk ki. A vizsgálatok során 

használt módszerekrõl rövid diszkusszió az Eredmények Értékelése fejezetben olvasható. 

A faunisztikai adatok értékelésénél a folyókra vonatkozó összehasonlítás 25 folyóból 39 

publikációban közölt ostoros adatok alapján készült. A taxonlistákban a nem leírt fajok 

nevükben �undescr.� jelzõvel vannak ellátva, a fajok nem hivatalos, a dolgozatban való 
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megkülönböztetésre szolgáló elnevezése jellegzetességeik alapján idézõjelbe tett angol nyelvû 

terminusokkal történt. Az identifikált kifejezés leírt fajjal való azonosításra utal. 

A funkcionális diverzitás feltárásához az egymástól eltérõ funkcionális (az 

ökoszisztémában folyó anyag és energiaáramlást befolyásoló) tulajdonságokkal rendelkezõ 

fajcsoportokat különítettük el. Ehhez megvizsgáltuk néhány forrásváltozó különbözõ fajok 

által történõ hasznosítását. A szerzõk értelmezése szerint ugyanabba a niche-csoportba az 

ugyanazon forrást használó fajok tartoznak. A guild definíció szerint ugyanazt a forrást 

hasonló módon használó fajok csoportja. Az ugyanazon niche-csoportba tartozó fajok az 

eltérõ forráshasználati módjuk alapján különbözõ guildekbe sorolhatók. Niche szegregáció 

vizsgálatához a következõ forrásváltozókat vettük alapul. 1. Az energiaforrás: fény / oldott 

szerves anyag / partikulált szerves anyag. 2. A táplálékszemcse szabadon lebegõ vagy 

aljzathoz kötött tulajdonsága. 3. Az elfogyasztott táplálékszemcse mérete. Az utóbbi változó 

parametrizálásához megmértük az összes faj esetén az egyedekben található legkisebb, átlagos 

és legnagyobb elfogyasztott táplálékszemcse méretét. Elsõ megközelítésben alkalmazzuk azt 

a leegyszerûsítést, hogy az ostorosok a táplálék minõségére, fajtájára nem szelektívek. A 

készlethasznosítási függvény lefutását becsültük, a pontos táplálékméret eloszlást nem mértük 

le minden fajnál. 4. Egy abundáns karnivor ostoros faj (Rhynchobodo) jelenléte miatt 

valószínûsíthetõ a mechanikus predátor elkerülõ mechanizmusok fontos szerepe. A lorikával 

rendelkezõ fajokat így megkülönböztettük. A forráshasznosítás módját vizsgálva megmértük 

a fajoknál az ostoros sebességét, szuszpenzió evõknél az áramlási mezõ (az ostor keltette 

vízáram) sebességét, és az ostor csapási frekvenciáját, kúszóknál a sejt billegési frekvenciáját. 

A víztestbõl táplálkozók esetén az áramlási mezõt bizonyos esetekben csak becsültük, illetve 

irodalmi adatok alapján adtuk meg. A felületrõl táplálkozó fajok mozgását tanulmányozva 

megbecsültük a csapkodó ostor - mint motor - elõre húzó hatásának és a felületen kúszó ostor 

� szintén, mint motor � sejtet elõre mozgató csúszó hatásának mozgásban betöltött 

feltételezhetõ arányát is. Ezek alapján ábrázoltuk a táplálékszerzés módját befolyásoló és 

guildek elkülönítését lehetõvé tevõ változókat. 5. Víztestbõl táplálkozóknál az ostoros 

sebességének és az áramlási mezõ sebességének hányadosa, mely 0 éréknél a szuszpenzió 

evõket, 1-et megközelítve pedig a ragadozókat jellemzi. 6. Aljzatról táplálkozóknál a kúszás 

sebessége alapján elkülöníthetõk a mozdulatlan diffúzió evõk és a nagyon lassú állábbal 

kúszó fajok. A billegés frekvenciája a kúszás sebességének függvényében ábrázolva a 

táplálékkeresés hatékonyságáról adhat információt. 7. A csapó és kúszó motorok szerepének 

aránya az ostoros sebességével összefüggésben pedig szintén a táplálékkeresés 

hatékonyságával, és a táplálék helyzetével, letapadásával kapcsolatban meghatározó. A fent 
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említett, mintából kimért paraméterek alapján meghatározott készlethasznosítás a fajok adott 

mintára és körülményekre vonatkozó realizált niche-ét írja le. 

 

IV. EREDMÉNYEK 

IV.1 A heterotróf ostorosok mennyiségi viszonyai és anyagforgalmi szerepük 
a planktonban 

IV.1 a. A fõbb heterotróf ostorosok csoportok mennyiségének évszakos változása 

A 2004/2005-ös évben a heterotróf ostorosok egyedszámának és biomasszájának 

lefutásában három fõ csúcsot találunk (1. ábra). Egy elnyújtottabb december-januárit, egy 

szintén elnyújtottabb júniusit és egy 2 csúcsból álló október-novemberit. Az egyedszám 0,27-

7,8 106 ind. l-1 között változott október eleji csúccsal, a biomassza pedig 0,019-0,58 mm3 l-1 

között változott június végi csúccsal. 
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1. ábra. A heterotróf ostorosok abszolút egyedszáma és biomasszája a 2004/2005-ös év 

során. 

A nanoflagelláták (3-15 m) határozták meg döntõen az egyedszámot a teljes év folyamán, 

évi átlagos 99,7% egyedszám részesedéssel, a mikroflagelláták (>15 m) legfeljebb 1,4%-át 

tették ki az egyedszámnak. Ennek ellenére a mikroflagelláták a biomassza jelentékeny részét 

képviselték a nyári és az õszi idõszakokban, június közepén 53%-os maximális biomassza 

részesedéssel (2. ábra). A legnagyobb biomasszát elérõ csoportok a nagy chrysomonadidák és 

a Collodictyon triciliatum. 
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2. ábra. A mikroflagelláta csoportok hozzájárulása az összes ostoros biomasszához. 

A nagy fajgazdagság ellenére nem túl sok faj / csoport vett részt számottevõen az összes 

egyedszám vagy biomassza kialakításában (3. és 4. ábra).  
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3. ábra. A heterotróf ostoros csoportok százalékos egyedszám arányai. 
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4. ábra. A heterotróf ostoros csoportok százalékos biomassza arányai. 
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A legfontosabb csoport a chrysomonadidák voltak, melyek az egész év folyamán átlagosan 

az egyedszám 63%-át (26-88 %) tették ki. A Spumella-szerû szervezetek (Spumella és 

Paraphysomonas) egész évben nagy számban voltak jelen (5d ábra), két nagy csúccsal késõ 

decemberben (4,7 x 106 ind. l-1) és kora októberben (4,8 x 106 ind. l-1). A nagy 

chrysomonadidák (pl. Paraphysomonas vestita) egy felszálló nyári és egy laposabb õszi 

egyedszám csúcsot alkottak, késõ júliusi 66 000 ind. l-1-es maximummal (5g ábra). A nagy 

chrysomonadidák között több nagyméretû (20-40 m), ismeretlen, filopodiumokkal 

rendelkezõ vagy anélküli amõboid forma is jelen volt, melyek tömve voltak bekebelezett 

algasejtekkel. Taxonómiai hovatartozásuk megállapításához további vizsgálatok szükségesek. 

A kinetoplasztidák hasonlóképpen egész évben jelen voltak, de sosem értek el nagy 

egyedszám részesedést (átlag 3,8%). Ezzel szemben a choanoflagelláták csak áprilistól 

jelentek meg nagyobb egyedszámban, de õsz végéig megtalálhatók voltak. Egy nagyobb csúcs 

késõ áprilisban jelentkezett, melyet a Codonosiga botrytis okozott (0,2 106 ind l-1; 5a ábra), 

egy pedig június közepén, melyet a Monosiga fajok okoztak (0,2 106 ind l-1; 35% egyedszám 

részesedés; 5b ábra). Szintén gyakori faj a Salpingoeca frequentissima (5c ábra). A 

bicosoecidák májustól voltak jelen, júniusban érve el legnagyobb egyedszámukat (0,41 x 106 

ind. l-1; 17% egyedszám részesedés). A legnagyobb egyedszámú faj az algasejtekre tapadó 

Bicosoeca lacustris. A Collodictyon triciliatum nevû mikroflagelláta késõ májustól õszig volt 

jelen, elhanyagolható egyedszámban, de késõ júliusban 15%-os maximális biomassza 

részesedéssel (5e ábra). A többi mikroflagelláta csoport biomassza szempontjából sem ért el 

jelentõs részesedést (maximális biomassza arányok: masztigamoebidák 4,7%; euglenidák 

1,7%; nagy kathablepharidák: 1,3%, színtelen dinoflagelláták 1%). A mizocitózissal 

táplálkozó nanoflagelláta Paramastix conifera elhanyagolható egyedszámban volt jelen, de 

biomassza részesedése megközelítette a többi mikroflagelláta csoportot. Májusban, 

októberben és novemberben voltak csúcsok, az utóbbi 0,7%-os biomassza részesedéssel (5f 

ábra). 
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c, Salpingoeca frequentiss ima
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d, Spumella-szerû szerv ezetek
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e, Collodictyon triciliatum
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5. ábra. Egyes heterotróf ostoros fajok és nemek százalékos hozzájárulása az 

egyedszámhoz (szürke oszlopok) és az abszolút egyedszámuk ind. l-1 egységben (fekete 

rombuszok). 

IV.1 b. A heterotróf ostorosok és táplálékszervezeteik mennyiségének változása 

Meglehetõsen kevés információnk van az egyes ostoros fajok táplálkozási preferenciáiról. 

Az alább felsorolt ostorosok táplálékvakuólumaiban a következõ algasejteket találtuk. 

nagy chrysomonadidák  → Aulacoseira italica, Chlorella�szerû sejtek, Chroomonas 

acuta, Cryptomonas sp., Dictyosphaerium sp., Oocystis sp., Stephanodiscus spp. 

Collodictyon triciliatum → Dictyosphaerium sp. 

Peranema trichophorum → Nephrocythium aghardianum 

Spumella sp.  → Chlorella�szerû sejtek 

Az elfogyasztott algasejtek, ritkábban plasztiszmaradványok méreteloszlása néhány 

ostoros szervezetnél az 1. táblázatban látható 
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 átlag (m) maximális méret (m) n 

nagy chrysomonadidák 13 61 124 

Spumella � szerû (>10 m) 3,3 6 29 

Collodictyon triciliatum 7,2 15 35 

Paramastix conifera 3,7 6,5 13 

1. táblázat. Néhány ostoros csoportban talált algasejtek / plasztiszok méreteloszlása. 

Mint a táblázatból látható, a nagy heterotróf chrysomonadidák igen nagy méretû 

algasejteket is képesek elfogyasztani. Néhány heterotróf ostoros csoport biomasszája és 

táplálékaik illetve egyéb forrásaik közötti korrelációk a 2. táblázatban szerepelnek, az év 

során történt változások pedig a 6. ábrán követhetõk nyomon. 

 r p 

heterotróf baktérium � HNF biomassza 0,25 0,22 

vízhozam � HNF biomassza -0,38 0,054 

Thalassiosiraceae kovaalgák� aljzatra tapadó bicosoecidák 

és choanoflagellaták egyedszáma 

0,40 0,042 

táplálékalgák � nagy chrysomonadidák 0,47 0,084 

táplálékalgák � Collodictyon triciliatum 0,74 0,00003 

2. táblázat. Néhány heterotróf ostoros csoport biomasszája és táplálékaik illetve néhány 

egyéb környezeti tényezõ közötti összefüggés. 

A heterotróf baktériumok és a nanoflagelláták mennyiségének változása nem mutat 

szignifikáns korrelációt egymással, legfeljebb a decemberi és a júliusi csúcsok esnek egybe 

(6a ábra). A nanoflagelláták negatív korrelációt mutatnak a vízhozammal. A napi vízhozam 

adatsorral összevetve megállapítható (6b ábra), hogy a téli kis vízhozamú idõszakokban nagy 

lehet a nanoflagelláta szám, a márciusi, júliusi és októberi árhullámok után viszont leesik az 

egyedszám. Az erõsen aljzathoz rögzült bicosoecida és choanoflagelláta fajok, és az aljzatként 

szolgáló Thalassiosiraceae családba tartozó kovaalgák egyedszáma között szignifikáns pozitív 

korreláció van, a június eleji nagy kovaalga csúccsal egybeesik a bicosoecidák csúcsa 

(Bicosoeca lacustris), majd követi õket a choanoflagelláták (Monosiga spp.) csúcsa. Az 

október eleji kovaalga csúccsal a choanoflagelláta Codonosiga botrytis, a november eleivel 

pedig a Monosiga fajok és a Bicosoeca lacustris csúcsa esik egybe (6c ábra). A nagy 

chrysomonadidák, és az általuk elfogyasztható algák (<20 m) biomasszája pozitív 

korrelációt mutat, az algák június eleji csúcsát június végén � július elején követik a 

chrysomonadidák, az október eleji és november eleji csúcsok egybeesnek (6d ábra).
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d          A nagy chrysom onadidák  és  táplálékalgáik biom asszájának  változása
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e            A Collodictyon tr iciliatum  és  táplálékalgái biom asszájának változása

0
50

100
150
200
250
300
350

N D J F M A M J J A S O N

4 
m

m
-n

él
 k

is
eb

b 
al

gá
k+

 
D

ic
ty

os
ph

ae
riu

m
  

(1
0

-3
 m

m
3
 l-1

)

0

10

20

30

40

50

60

C
ol

lo
di

ct
yo

n 
tri

ci
lia

tu
m

 
bi

om
as

sz
áj

a
(1

0
-3

 m
m

3 
l-1

)táplálékalgák

Collodicty on tric iliatum

 

6. ábra. Néhány heterotróf ostoros csoport biomasszája és táplálékaik illetve néhány egyéb 

környezeti tényezõ változása az év során. 

A Collodictyon triciliatum két hetes idõeltolódással követi táplálékalgái biomasszájának 

változását, a görbék lefutása közt szignifikáns összefüggés van (6e ábra). 
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7. ábra. A vízhozam és néhány nagy abundanciájú, egymással trofikus viszonyban levõ 

élõlénycsoport biomasszájának változása a tavasz végi � nyár eleji szukcesszió során. 

Elemezve a planktonban lezajló tavasz végi � nyár eleji szukcessziós folyamatokat a 

következõ megállapítások tehetõk. A vízhozam a március végi áradások után több kisebb 

árhullámmal június elejére lecsökkent (7a ábra), a kisebb méretû algák május végére nagyon 
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elszaporodtak (7c ábra). Ezzel párhuzamosan igen jelentõsen megnõtt a Phascolodon 

vorticella és néhány további nagyméretû algivor csillós (Climacostomum virens, Stokesia 

vernalis, Rimostrombidium lacustris, nagy Urotricha fajok) mennyisége. A nagyméretû 

algivor chrysomonadidák is egy kisebb csúcsot képeztek. Június elejére a maximális algaszám 

mellett a Phascolodon vorticella szinte eltûnt, a többi nagy algivor csillós száma is csökkent, 

a nano�pikofág Vorticella picta mennyisége viszont jelentõsen megnõtt. A kisméretû nano-

pikofág tintinnidák kiemelkedõ csúcsot mutattak. A nanoflagelláták mennyisége is nõni 

kezdett. Június közepére lecsökkent az algaszám, összeomlott az igen abundáns tintinnida és 

Vorticella picta populáció, a Phascolodon vorticella egyedszáma is alacsonyan maradt, 

néhány más nagyméretû algivor csillós populációja azonban megnõtt. A nagy 

chrysomonadidák a jelentõsebb nanofág algivor csillóspopuláció eltûnésével hirtelen 

elszaporodtak. Június végén a tovább csökkenõ algaszám mellett a színtelen chrysomonadidák 

kiemelkedõ csúcsot alkottak. A nagy algivor csillósok mennyisége ismét csökkenni kezdett, 

bár a Phascolodon vorticella mennyisége nõtt. A pikoplankton biomasszája kiugróan nagy 

lett, megnõtt továbbá a heterotróf baktériumok mérete (effektív átmérõ, 7b ábra) és a nagyobb 

méretû pikoalgák aránya is. A nanoflagelláták biomasszája kiemelkedõ csúcsot mutatott. 

Július elejére az összes abundáns populáció összeomlott, minden élõlénycsoport mennyisége 

lecsökkent, melynek oka egy árhullám lehetett. 

IV.1 c. A heterotróf ostorosok szerepe a Duna planktonjának anyagforgalmában 

A heterotróf ostorosok anyagforgalomban betöltött szerepének megismeréséhez érdemes 

összehasonlítani az ostorosok mennyiségét más protozoon csoportokkal (8a-b ábra), illetve a 

mikrobiális táplálékhálózat többi élõlénycsoportjának mennyiségével (8c ábra). A heterotróf 

ostorosok egyedszáma az év során 2-3 nagyságrenddel meghaladja a második legnagyobb 

abundanciájú protozoon csoport, a csillósok egyedszámát (8a ábra). Biomassza tekintetében is 

a heterotróf ostorosok az egyik legjelentõsebb protozoon csoport, a május végi és júniusi 

idõszakok kivételével � amikor a csillósok biomasszája meghaladta az ostorosokét � egész 

évben a legnagyobb biomasszát képviselik (8b ábra). A protozoonok biomasszája legtöbbször 

meghaladja a baktérium biomasszát, az algák biomasszája viszont közel egy nagyságrenddel 

nagyobb a teljes év során. Ez alól kivétel a téli idõszak (december közepe), amikor a 

heterotróf ostorosok biomasszája meghaladja az algákét. A különbözõ élõlénycsoportok 

mennyiségének eloszlása alapján megkülönböztethetünk egy téli idõszakot és egy 

tenyészidõszakot. A téli idõszak a vizsgált évben novembertõl áprilisig tart, alacsony 
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fitoplankton biomassza és csillós biomassza és viszonylag magas heterotróf ostoros 

biomassza jellemzi. 
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8. ábra. a, b: A nagy protozoon csoportok egyedszámának és biomasszájának változása 

logaritmikus skálán. c: A baktériumok, algák és protozoonok biomasszájának változása 

logaritmikus skálán. 

A májustól novemberig tartó a tenyészidõszakot egy augusztusi, magas vízhozam miatti 

hullámvölgy kivételével magas fitoplankton biomassza, magas csillós biomassza és magas 

ostoros biomassza jellemzi. 
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A heterotróf ostorosok potenciális anyagforgalmi szerepének pontosabb feltárása 

érdekében készítettünk egy leíró anyagforgalmi modellt, mely az egyes funkcionális 

kompartmentek potenciális produkciója mellett a kompartmentek közötti feltételezhetõ 

szénáramokat is tartalmazza. A modellt négy, a szezonális szukcesszió szempontjából 

jellegzetes idõpontra dolgoztuk ki. A kiértékelést pedig a heterotróf ostorosok szemszögébõl 

végeztük, végigtekintve az idõszak során jellemzõ mennyiségi változásokat, biomassza 

arányokat, potenciális produkciót és szénáramokat. 

A január 12-i idõpontban (9a ábra) a heterotróf baktériumok mennyisége viszonylag nagy, 

bár túl van a december végi csúcson. A heterotróf nanoflagelláták száma is nagy, egyedszámuk 

már szintén csökken. A csupasz amõbák mennyisége nõ, arányait tekintve magas. A peritrichák 

száma szintén nõ, maximumukat még nem érték el. Az algaszám igen alacsony és stagnál. A 

legnagyobb biomasszájú csoport a fitoplankton, a nanoflagelláta biomassza ennek kétharmada, 

a baktérium biomassza pedig egyötöde. A magasabb fogyasztói szintek biomasszája ennél egy 

nagyságrenddel kisebb. A nanoflagelláták termelése a legnagyobb, ennek fele a baktériumok és 

a fitoplankton termelése. A szénáramok tekintetében meghatározóak a nanoflagellátákba 

irányuló szénáramok (a kompartmentek közötti összes fluxus 94%-a). A nanoflagellátákba 

áramló szén nagy része (84%-a) nem a szabadon lebegõ baktériumokból származik, hanem 

feltételezhetõen az ábrán nem szereplõ egyéb forrásokból. Ezt támasztja alá a nanoflagelláták 

baktériumoknál nagyobb biomasszája és produkciója is. A fitoplankton termelés viszonylag 

nagy hányada (94%-a) a vizsgált idõszakban nem hasznosul közvetlenül a magasabb 

fogyasztói szinteken. A legfontosabb algivorok a csupasz amõbák (4,7%), az algivor csillósok 

algafogyasztása elhanyagolható. A legnagyobb termelésû csoport, a nanoflagelláták 

termelésének nagy hányada (84%-a) nem hasznosul közvetlenül. Összefoglalva elmondható, 

hogy a vizsgált idõpontban a mikrobiális táplálékhálózat elsõsorban a nanoflagellátákra és 

baktériumokra épül, a fitoplankton szerepe kevésbé lényeges. Az ostorosok fogyasztásának 

nagy része nem a planktonban magányosan lebegõ baktériumsejtekbõl származik. A 

legjelentõsebb magasabb szintû fogyasztók a csupasz amõbák és a peritrichák. 

A június 1-i idõpontban (9b ábra) a baktériumszám viszonylag kicsi. A fitoplankton 

mennyisége igen nagy, április vége óta emelkedik. A nanoflagelláták mennyisége kicsi, a 

mikroflagellátáké is, bár az utóbbiaké már emelkedik. A tavasz végi fitoplankton virágzásra 

épülõ algivor csillósok egyedszáma a legnagyobb értékeket éri el (tintinnidák). A csillós 

közösség fajszáma kicsi, egy-két faj dominál. A napállatkák mennyisége nem kiemelkedõ, a 

ragadozó csillósok mennyisége azonban viszonylag magas.  
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9. ábra. A mikrobiális táplálékhálózat szerkezete a biomasszák, a potenciális produkciók és 

a kompartmentek közötti szénáramok feltüntetésével négy különbözõ idõpontban (B: 

biomassza; PP: potenciális produkció, mellette a százalékérték a kompartmentek összes 

produkciójának százaléka; a nyilak vastagsága arányos a szénfluxussal, a nyilak melletti 

számok a fluxusok mg C/l/nap egységekben, a százalékérték pedig a kompartmentek 

közötti összes szénáram százaléka). 

A fitoplankton biomasszája kiemelkedõen nagy. Az algivor csillósok és a nanoflagelláták 

biomasszája két nagyságrenddel, a baktériumok, mikroflagelláták, algivor csillósok és 

ragadozó csillósok biomasszája három nagyságrenddel kisebb. A termelés szempontjából a 

fitoplankton produkció messze kiemelkedõ (92%), ennél két nagyságrenddel kisebb a 

nanoflagelláták (3,3%) és az algivor csillósok termelése (2,8%). A szénáramok tekintetében a 

legnagyobb a nanoflagellátákba tartó fluxus (az összes szénáram 45%-a), de nagyon jelentõs 

az algáktól az algivor csillósokba tartó fluxus is (34%). A nanoflagelláta fogyasztás nagy 

része nem a szabadon lebegõ baktériumokból származik. A mikroflagelláták fitoplankton 

fogyasztása csekély (2,8%). A fitoplankton termelés nagy hányada (90%) nem hasznosul 

közvetlenül a magasabb fogyasztói szinteken. A legfontosabb algafogyasztók, az algivor 

csillósok a termelés 9%-át, a mikroflagelláták pedig a termelés 0,7%-át fogyasztják el. A 

nanoflagelláta termelés viszonylag nagy hányada nem hasznosul közvetlenül (72%). A 

legfontosabb nanoflagelláta fogyasztók az algivor csillósok (21%) és a bakterivor csillósok 

(5,7%). Összefoglalva elmondható, hogy egy elsõdleges termelés által meghatározott 

mikrobiális közösség jellemzi a planktont, ahol a fitoplanktonra épülõ fogyasztás igen fontos. 

A magas nanoflagelláta termelésre épülõ mikrobiális hurokban és a fitoplanktonra épülõ 

herbivor táplálékhálózatban áramló szén mennyisége közel azonos. A legfontosabb algivorok 

a csillósok. 

A június 29-i idõpontban (9c ábra) az igen gyors szukcessziós folyamatok révén 

átrendezõdtek a mennyiségi viszonyok. A heterotróf baktériumok mennyisége változatlanul 

kicsi. A fitoplankton biomassza még viszonylag nagy. A nanoflagelláták mennyisége 

emelkedett, a mikroflagellátáké kiemelkedõen megnõtt. A csupasz amõbák elszaporodtak, és 

a napállatkák száma is nõtt. A tintinnida populáció összeomlott, az algivor csillós közösséget 

a nagyméretû fajok uralják. A ragadozó csillósok száma csökkent. A fitoplankton biomassza 

még mindig kiemelkedõ, közel két nagyságrenddel nagyobb, mint a legnagyobb tömegû 

fogyasztók biomasszája. A legnagyobb biomasszájú fogyasztók az algivor csillósok, a 

mikroflagelláták és a nanoflagelláták. A baktérium biomassza a nanoflagelláta biomassza 
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negyede. A napállatkák, csupasz amõbák és bakterivor csillósok biomasszája az elõbbi 

fogyasztók biomasszájánál egy nagyságrenddel kisebb. A legnagyobb termelésû csoport a 

fitoplankton (76%). A fogyasztók közül a mikroflagelláták (9%), a nanoflagelláták (7,5%) és 

az algivor csillósok (5%) termelése a legfontosabb. A legnagyobb szénáram a fitoplanktonból 

tart a mikroflagelláták felé (36%). A nanoflagelláták (összes szénáram 32%-a) fogyasztásának 

nagy része nem a planktonban lebegõ egysejtû baktériumokból származik. Jelentõs a 

fitoplanktonból az algivor csillósok felé áramló szén mennyisége is (19%). Az elsõdleges 

termelés nagyobbik része közvetlenül hasznosul a magasabb fogyasztói szinteken, a 

fitoplankton termelés 56%-át közvetlenül elfogyasztják. A legfontosabb algafogyasztók a 

nagy heterotróf ostorosok (nagy chrysomonadidák; elsõdleges termelés 35%-a), de az algivor 

csillósok algafogyasztása is jelentõs (19%). A nanoflagelláta termelés nagyobbik része 

közvetlenül fogyasztásra kerül (55%). A legfontosabb ostorosfogyasztók az algivor csillósok 

(26%), a mikroflagelláták (20%) és a bakterivor csillósok (7,3%). Összefoglalásként 

elmondható, hogy a táplálékhálózatot a herbivor lánc határozza meg, bár a mikrobiális hurok 

szerepe sem elhanyagolható. A fitoplankton termelés nagyobbik hányada közvetlenül 

hasznosul. A legfontosabb fitoplankton fogyasztók a mikroflagelláták és az algivor csillósok. 

A november 3-i idõpontban (9d ábra) a heterotróf baktérium biomassza változatlanul kicsi. 

A fitoplankton mennyisége az évszakhoz mérten nagy, az õszi alacsony vízállás mellett a 

Thalassiosiraceae kovaalgák nagy számban szaporodtak el. A nanoflagelláta biomassza nagy, 

a mikroflagelláták száma is nõ. A csupasz amõbák és a napállatkák mennyisége emelkedik. A 

csillósok biomasszája viszonylag nagy. A ragadozó csillósok mennyisége szintén nõ. A 

fitoplankton biomasszája igen nagy, közel két nagyságrenddel nagyobb, mint a legjelentõsebb 

fogyasztó csoportok biomasszái (nanoflagelláták, mikroflagelláták és algivor csillósok). A 

baktérium biomassza a nanoflagellátákénál egy nagyságrenddel kisebb, a bakterivor csillósok, 

csupasz amõbák és napállatkák biomasszája még ennél is kisebb. A legnagyobb termelésû 

csoport a fitoplankton (94%), a nanoflagelláták (4,3%), a mikroflagelláták (0,93%), és az 

algivor csillósok (0,37%) termelése ennél jóval kisebb. A nanoflagelláta termelés jelentõsen 

meghaladja a magányosan lebegõ baktériumokét, szénforrásuk nagy része (az összes 

szénáram 69%-a) nem ebbõl a kompartmentbõl ered. Jelentõs szénáram tart a fitoplanktonból 

mikroflagelláták felé (12%), amely meghaladja az algivor csillósok felé tartó szénáramot 

(5%). Fontos fogyasztó kompartmentek közötti szénáram fut a nanoflagellátákból a 

mikroflagelláták felé (5%). A fitoplankton legnagyobb hányada nem hasznosul közvetlenül a 

magasabb fogyasztói szinteken (96,5%). A legfontosabb algafogyasztók a mikroflagelláták 

(2,3%) és az algivor csillósok (1%). A nanoflagelláta termelés 68%-a nem hasznosul 
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közvetlenül, ennek ötöde nem is fogyasztható a vizsgált szervezetek számára. A legfontosabb 

ostoros fogyasztók a mikroflagelláták (19%), a bakterivor csillósok (6%) és az algivor 

csillósok (5%). Összefoglalva elmondható, hogy a nagy elsõdleges termelés igen kis hányada 

hasznosul közvetlenül. A legnagyobb termelésû fogyasztók a nanoflagelláták. A mikrobiális 

hurok meghatározó, a herbivor táplálékhálózat szerepe kisebb. A magas nanoflagelláta 

termelést a legnagyobb hányadban a mikroflagelláták fogyasztják. 

A heterotróf ostorosok mikrobiális táplálékhálózatban betöltött szerepérõl az év során a 

következõk állapíthatók meg: A nanoflagelláták legfontosabb szénforrását az év során nem a 

planktonban lebegõ baktériumok jelentik. A téli idõszakban a vizsgált kompartmentek közül a 

nanoflagelláták a legnagyobb termelésû csoport, a herbivor táplálékhálózat szerepe 

elhanyagolható a mikrobiális hurok mellett. A tenyészidõszakban a fitoplankton a legnagyobb 

termelésû csoport. A mikrobiális hurok mellett a herbivor táplálékhálózat is jelentõs 

szénforgalmi szerephez jut, a szukcesszió állapotától és a populációdinamikától függõen 

egyik vagy másik táplálékhálózat-rész bonyolíthat nagyobb szénforgalmat. Az elsõdleges 

termelésnek gyakran csak igen kis hányadát, de alkalmanként nagyobb részét is elfogyasztják 

a mikrobiális táplálékhálózat fogyasztói. A mikrobiális hurok legnagyobb termelésû csoportja 

tenyészidõszakban is a nanoflagelláták, a herbivor táplálékhálózat legnagyobb termelésû 

fogyasztói pedig az algivor csillósok és a mikroflagelláták. 

 

 
 

Cercomonas undescr. �minute polyextrusomal� ventrális oldala az ostorok alapi testjét összekötõ 
gyökérrendszerrel és a plazmamembránra kinyúló dorzális anterior mikrotubulusgyökérrel.

5 m 
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IV.2 Heterotróf ostorosok és más protozoonok faunisztikai vizsgálatának 
eredményei 

A protozoon faunát feltáró vizsgálatokat elsõsorban a Dunában végeztünk, de egy Tisza � 

ártéri kis tavacskában is történtek diverzitásvizsgálatok. Az elmúlt néhány év faunisztikai 

eredményei részletesen a XII.1 Függelékben olvashatók, a talált fajszámokat a 3. táblázatban 

tüntettük fel. 

 

heterotróf 
ostoros 

csupasz 
amõba 

házas 
amõba 

napállatka csillós protozoon 

Magyarországon talált faj 224 24 65 14 103 430 

Magyarországon talált identifikált faj 109 4 55 5 87 260 

Magyarországon talált nem leírt faj 89 3 8 1 3 104 

magyar faunára új faj 163 18 12 6 14 213 

Dunában talált összes taxon (nemtõl alfajig) 216 24 72 14 105 431 

Dunában talált faj 211 24 65 14 103 417 

Dunában talált identifikált faj 102 4 55 5 87 253 

Dunában talált nem leírt faj 83 3 8 1 3 98 

Új édesvízi elõfordulás (csak az identifikált 
fajokra) 

13  1   14 

Új folyóvízi elõfordulás 118 6 9  9 142 

Duna faunájára új faj 166 21 13  26 226 

3. táblázat. A protozoon faunisztikai vizsgálatok során talált fajok fajszámának összegzése. 

Vizsgálataink során összesen 213 magyar faunára új fajt találtunk, ebbõl 163 ostoros. A 

Dunában 417 protozoon fajt találtunk, összesen 211 ostorost. Meglehetõsen nagy a nem leírt 

fajok száma az ostorosok közül (83), de néhány új házas amõbát, csupasz amõbát és csillóst is 

találtunk (lásd késõbb a diverzitásvizsgálatok kapcsán). Az identifikált ostorosok közül 13 

elsõ édesvízi elõfordulást találtunk, az összes ostoros faj tekintetében 118 új folyóvízi 

elõfordulást, a Duna faunájára pedig 166 új fajt találtunk. Az új faunaelemek között nagy az 

utóbbi két évtizedben leírt fajok száma. 

Az új fajok között találtunk 12 nem leírt, a piko méretartományba esõ, 2-4 mm-es kerek 

filopodiumos szervezetet. A talált fajok feltehetõen legalább 7 genusba tartoznak. 

Tudomásunk szerint eddig egyetlen hasonló genust írtak le, melybõl élõ példányt még nem 
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találatk (Luffisphaera). Ez a meglehetõsen nagy faj és genusz diverzitású élõlénycsoport tehát 

egy teljesen új heterotróf eukarióta szervezõdési formát képvisel. 

Eddig három faj, köztük egy új genusz leírása történt meg (KISS és mtsai 2009): 

Pseudodifflugia klarae Kiss, Török, Ács and Kiss 2009, Bereczkya minuta Kiss, Török, Ács 

and Kiss 2009 és Paramphitrema muelleri Kiss, Török, Ács and Kiss 2009. Mindhárom faj 

igen kis méretû, a Bereczkya minuta a legkisebb leírt házas amõba faj. A Pseudodifflugia 

klarae fajt Gelei Kláráról, Prof. Gelei József, a világhírû magyar protisztológus, citológus és 

csillós kutató elsõszülött lányáról, az elsõ szerzõ nagyanyjáról neveztük el. A Bereczkya 

nemet Dr. Csutorné Bereczky Magdolnáról, a neves magyar protozoológusról neveztük el, aki 

több mint 30 éven át dolgozott a Magyar Dunakutató Állomáson (ÖBKI, MTA) a Duna 

protozoon faunáját kutatva, és nemzetközi szinten is kiemelkedõ mélységben és hiánypótló 

módon tárta fel a dunai csillós egysejtû közösséget. A Paramphitrema muelleri fajt Prof. 

Müller Miklós, a legnagyobb ma élõ, az Egyesült Államokban dolgozó magyar protozoológus 

tiszteletére neveztük el, aki feltárta a hidrogenoszóma anyagcseréjét és munkássága 

meghatározó a heterotróf baktérium eredetû endoszimbionta sejtszervecskék eukarióta sejtben 

betöltött szerepével kapcsolatos tudásunk kialakításában. A késõbb részletesen bemutatott, 

2008. március 16-án vett mintából végzett diverzitásvizsgálat során talált új fajok leírása, 

diagnózisa és fotóanyaga a XII.4-es Függelékben található. A fajok listája a következõ: 

1. Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like', 2. Ancyromonas undescr. 'plate-shaped', 3. 

Anisonema undescr. 'ingestion apparatus', 4.cercomonadid undescr. 'giant reticulate', 5. 

Cercomonas undescr. 'minute poliextrusomal', 6. cercozoa undescr. 'Massisteria-like', 7. 

chrysomonad undescr. 'large cell walled', 8. chrysomonad undescr. 'large flagellated 

Spumella-like', 9. chrysomonad undescr. 'large naked filopodial', 10. Clautriavia undescr. 'left 

nucleus', 11. Discocelis undescr. 'fast wobbling', 12. Heteromita undescr. 'fast wobbling', 13. 

kathablepharida undescr. 'flattened long flagellated', 14. Kathablepharis undescr. 'large oval', 

15. Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal', 16. Kathablepharis undescr. 'minute, 

extusome rows', 17. kinetoplastid undescr. 'long posteriorly flagellated', 18. Luffisphaera 

undescr. 'lanceolata-like short spines', 19. Metromonas undescr. 'non-vibrating', 20. 

Notosolenus undescr. 'dimpled', 21. Parabodo undescr. 'long flagellated', 22. Petalomonas 

undescr. 'agglutinated', 23. Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed', 24. Petalomonas 

undescr. 'agglutinated urceolate', 25. Petalomonas undescr. 'intortus-like minute', 26. 

Petalomonas undescr. 'Menoidium-like', 27. Petalomonas undescr. 'spined', 28. picoeukaryote 

undescr. 'agglutinated', 29. picoeukaryote undescr. 'alveolate walled', 30. picoeukaryote 

undescr. 'monopodial spindle', 31. picoeukaryote undescr. 'mucus covered', 32. picoeukaryote 
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undescr. 'naked smooth nucleus', 33. picoeukaryote undescr. 'naked wrinkled nucleus', 34. 

picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic', 35. picoeukaryote undescr. 'scaled, 

elongated hemispheres', 36. picoeukaryote undescr. 'scaled, empty spheres', 37. picoeukaryote 

undescr. 'scaled, flat scales', 38. picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres', 39. 

picoeukaryote undescr. 'spindleform bipodial', 40. Polytoma sp. �minute sphere� 41. Protaspis 

undescr. 'cross-flagellated', 42. Protaspis undescr. 'fast, flattened', 43. Protaspis undescr. 

'flattened discoid', 44. Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated', 45. Protaspis undescr. 

'slow posteriorly nucleated', 46. Rhizaspis undescr. 'very minute', 47. Rhynchobodo undescr. 

'simius-like', 48. Rhynchobodo undescr. 'armata-like', 49. Rhynchobodo undescr. 'long 

flagellated', 50. Salpingoeca (Lagenoeca) undescr. 'softshelled', 51. unknown eukaryote 

undescr. 'invisible flagellum', 52. unknown eukaryote undescr. 'sheat covered filopodial', 53. 

unknown flagellate undescr. 'club-shaped fagellum bearing', 54. unknown flagellate undescr. 

'heart-shaped swimming', 55. unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped kathablepharid-

like', 56. unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like monoflagellated', 57. unknown 

flagellate undescr. 'uniflagellated nodding' 

Találtunk két Acanthoecida rendbe tartozó kovavázas galléros ostorost, ennek az igen 

fajgazdag rendnek a fajait eddig kizárólag tengerben és brakkvízben találták meg (lásd alább). 

 

      
Két Acanthoecida rendbe tartozó kovavázas galléros ostoros. Bal oldali kép: Polyoeca dichotoma, jobb oldali 

kép Stephanoeca-like. 

5 m 5 m 
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IV.3 A kisméretû (<30 m) heterotróf eukarióták diverzitásának jellemzõi a 
planktonban 

IV.3 a. Helyi nanoeukarióta fajdiverzitás a planktonban 

Ebben a fejezetben a 2008. márc. 16-án gyûjtött minta diverzitásvizsgálatának eredményeit 

mutatjuk be. A 37 napon át végigkövetett mikrobiális szukcesszió során összesen 130 

heterotróf ostorost és egyéb máshova nem sorolható heterotróf nano/pikoeukarióta fajt, 28 

csupasz amõbát, 11 kisméretû házas amõbát, és 14 napállatkát találtunk, összesen 183 

heterotróf egysejtû fajt 30 m-es mérettartományig. A talált ostoros fajok 44%-a, összesen 57 

faj tudomásunk szerint nincs leírva. Ezek közül 25 faj népes populációban került elõ, 33 

azonban csak szórványosan. Találtunk továbbá 6 nem leírt házas amõba, 2 csupasz amõba, 1 

napállatka (pseudoheliozoa) és 1 új csillós fajt is. A vizsgálati napok során talált, a mintára új 

fajok kumulatív görbéje a 10. ábrán látható. 

Összes  fajszám  - vizsgálati napok  szám a
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10. ábra. A mintára új ostoros fajok számának növekedése a vizsgálati napok során. 

A kumulatív görbe nem telített, az utolsó napon is került elõ a mintára új faj. Az elsõ négy 

napban került elõ a legtöbb új faj. Csak a teljes egészében észleléssel töltött napok adatait 

tartalmazza. 

Az ostorosok egyes napokon jellemzõ fajszáma, diverzitása, és a ritka fajok eloszlása a 11. 

ábrán látható. 
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11. ábra. Az egy napon talált ostorosok fajszámának változása (a), a napi ostoros diverzitás 

(b) és a teljes vizsgálati idõszak alatt egy ill. két példányban elõkerült fajok elõkerülésének 

idõbeli eloszlása (c) a szukcesszió során. Csak a teljes egészében észleléssel töltött napok 

adatait tartalmazza. 

Az ostorosok napi fajszáma és diverzitása az elsõ négy napban volt a legnagyobb, az elsõ 

hét napban még viszonylag nagy, a 11. és 18. nap táján kisebb csúcsot mutat, majd 

folyamatosan csökken a vizsgálati idõ végéig. Az egy ill. két példányban megtalált ostorosok 

(ritka fajok) közül a legtöbb fajt szintén az elsõ négy napban találtuk, a 11. és 18. napokon 

sok ritka faj került elõ. 

A teljes vizsgálati idõszak összes elõfordulásának figyelembevételével a legnagyobb napi 

egyedszámok alapján és az összes talált egyedszám alapján elkészített rang-abundancia 

görbék, és a fajszámok az elõfordulási gyakoriság függvényében (fajszám-elõfordulási 

gyakoriság görbe) a 12. ábrán láthatóak. Mivel a görbék nem a március 16-i állapotot 
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tükrözik, hanem a szukcessziós periódus teljes adatsorát, a rang-abundancia diagramok jóval 

laposabban futnak le az ábrákon, mint amilyen meredeken törhettek le a mintavétel napján. 
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12. ábra. a, b: rang � abundancia diagramok (a): a legnagyobb napi ostoros egyedszám 

alapján (b): az összes talált egyedszám. c: Fajszám � elõfordulási gyakoriság diagram. Az 

origóból az abszcisszán haladva: összesen egyetlen példány 48 fajból, két példány 23 

fajból, három példány 9, négy példány nyolc fajból, stb. került elõ. Mindhárom ábra a 

teljes vizsgálati idõszak elõfordulásait veszi figyelembe. 

Mindhárom ábrából jól látható, hogy nagyon nagy a ritka fajok száma. A napi maximális 

elõfordulások alapján 86 faj sosem ért el akkora egyedszámot, hogy napi egynél több 

példánya is elõkerüljön (12a ábra). Az összes talált egyedszám figyelembevételekor 

megállapítható, hogy a teljes vizsgálati idõszakban 48 faj csupán egyetlen példányban, 23 faj 

csak két példányban, 9 faj pedig csak három példányban került elõ (12b ábra). Ugyanez 

tükrözõdik a fajszám � elõfordulási gyakoriság görbe elejének meredek lefutásán és nagy 

ordináta értékein. 

A március 16-i mintavételi idõpontban fennálló abundancia viszonyokat jobban 

megközelíthetjük, ha a mikrobiális szukcesszió egyes napjain elõkerülõ, mintára új fajok 

fajszám � elõfordulási gyakoriság értékeit összegezzük. Így a mikrobiális szukcesszió 

különbözõ idõszakaiban elõkerült ritka fajok eloszlását vizsgáljuk (13. ábra). 

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5
e lsõ e lõfordulás  napján talált egyedszám

fa
js

zá
m

 

13. ábra. Fajszám�elõfordulási gyakoriság diagram a mintára új fajok elsõ elõfordulásának 

napján észlelt gyakoriság eloszlásuk alapján a heterotróf ostorosokra. 

A görbe kiemelkedõ bal oldala a teljes vizsgálati idõszak összes elõfordulásánál (12c ábra) 

jobban tükrözi a ritka fajok nagy számát (113 faj). A görbe elsõ két pontjára fektetett egyenes 

ordináta metszetén (211) jelentõsen alábecsléssel becsülhetjük a minta feltételezhetõ 
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fajszámát. A minta alábecsült heterotróf ostoros fajszáma így 211 + 130 = 341. Ugyanez az 

eloszlás az ostorosok mellett az összes kisméretû heterotróf egysejtût magábafoglalva a 14. 

ábrán látható. A ritka fajok száma még nagyobb (156), a görbe elsõ két pontára fektetett 

egyenes ordináta metszéspontja 290-nél van. A mintában található összes kisméretû eukarióta 

alábecsült fajszáma így 290+183 = 473. 
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14. ábra. Fajszám�elõfordulási gyakoriság diagram a mintára új fajok elsõ elõfordulásának 

napján észlelt gyakoriság eloszlásuk alapján az összes kisméretû heterotróf egysejtûre. 

Bár a fent ismertetett kísérlet volt a legrészletesebb általunk végzett diverzitásvizsgálat, 

néhány megelõzõ illetve ezt követõ vizsgálat eredményeit is fontosnak tartjuk ismertetni. 

Ezek során természetesen jóval rövidebb idõt fordítottunk a minta megfigyelésére. Egy Tisza 

ártéren levõ sekély tavacska hasonló módszerrel végzett vizsgálata során 2007. 

szeptemberében 53 heterotróf ostoros fajt találtunk, melybõl 12 nem leírt (23%). Egy korábbi 

Duna fõág vizsgálatban 2007. nov. 22-én 10 l vízbõl származó koncentrált planktonban 64 

heterotróf ostoros fajt találtunk, ebbõl 28 nem leírt (50 %). A 2007. novemberi és a 2008. 

márciusi mintában talált nem leírt fajok 57%-ban egyeznek meg. Egy késõbbi Duna fõági 

vizsgálatban 2008. jún. 4-én 50 l vízbõl kiindulva végeztünk egy széleskörû mikrobiális 

eukarióta diverzitás felmérést mind algákra, mind protozoonokra, mind mikrozooplanktonra 

kiterjedõen. Összesen 139 algafaj, 94 protozoa faj és 21 mikrometazoa faj került elõ. A 

protozoonok közül 40 heterotróf ostoros, 11 csupasz amõba, 11 házas amõba, 7 napállatka és 

25 csillós fajt találtunk. Az ostorosok között 7 nem leírt faj (18%), a házas amõbák között 3 

nem leírt faj volt. Az átfogó vizsgálatban feltárt 254 eukarióta mikroorganizmus közül 134 faj 
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(53%) a nano és piko mérettartományba esett, 105 (41%) a mikroplankton mérettartományba 

(20-200 m) és 15 faj (6%) volt ennél nagyobb. A fajok legnagyobb része (182 faj, 71%) a 

víztestben szabadon lebegõ vagy úszó volt, 46 faj (18%) lazán vagy szorosan aljzathoz kötött 

(aggregátumok vagy algák felszíne) és csak 26 faj (10%) volt olyan, ami feltehetõen képtelen 

növekedni és szaporodni a planktonban. Az algák fajszám � elõfordulási gyakoriság eloszlása 

a 15. ábrán látható. 

Az alga fajszám  - elõfordulás i gyakoriság 
össze függése  a 2008 júniusi vizsgálatban
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15. ábra. Az algák fajszám�elõfordulási gyakoriság eloszlása a 2008. júniusi 

diverzitásvizsgálatban. 

Az elõzõhöz hasonló módszerrel a minta alga fajszáma a következõ óvatos becslés szerint 

alakul. Fajszám: 139+62 = 201. 

IV.3 b. A helyi ostoros közösség funkcionális diverzitása 

Az egyes fajok megmért funkcionális jellemzõit a XII.2-es Függelékben közöljük. A 

funkcionális csoportok feltárásához a különbözõ fajok forráshasznosítását kell 

megvizsgálnunk. Az energia elsõdleges forrása alapján (1. változó) elmondható, hogy 2 

obligát ozmotróf faj volt a 2008. márciusi mintában, a többi 129 képes partikulált szerves 

anyag felvételére. Egyes fajok (Notosolenus apocamptus, Protaspis gemmifera, Collodictyon 

triciliatum) a bennük talált nagyszámú nem degradált plasztisz alapján feltehetõen képesek 

kleptoplasztiszokat megtartani és belõlük fotoszintetikusan fixált szenet nyerni, így fakultatív 

mixotrófoknak tekinthetõk. A táplálékszemcse lebegõ / felülethez tapadt volta szerint (2. 

változó) 38 faj a víztestbõl szerzi táplálékát, 91 pedig aljzathoz tapadt táplálékot fogyaszt. A 

víztestbõl táplálkozók táplálékának méreteloszlása (3. változó) a 16. ábrán látható. A 

legkisebb méretû táplálékot a szuszpenzió evõ galléros ostorosok és kisméretû 
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chrysomonadidák fogyasztják, a nagyobb táplálékméreteket a szabadon úszó ragadozók 

(Rhynchobodo, Kathablepharis, Collodictyon, Gymnodinium) és a nagy chrysomonadidák 

fogyasztanak. A különbözõ fajok széles táplálékméret tartományt fednek le (0-20 m), 

folyamatos átmenettel a mérettartományok között. 
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16. ábra. A víztestbõl táplálkozó ostoros fajok elfogyasztott táplálékainak méreteloszlása. 

A minimum, átlagos és maximum értékek lemért adatok, függvények alakja feltételezés, a 

grafikon a trendek ábrázolására szolgál. 
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17. ábra. A felületrõl táplálkozó ostoros fajok elfogyasztott táplálékainak méreteloszlása. A 

minimum, átlagos és maximum értékek lemért adatok, függvények alakja feltételezés, a 

grafikon a trendek ábrázolására szolgál. 
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A felületrõl táplálkozó fajok táplálékának méreteloszlása a 17. ábrán látható. A legkisebb 

méretû táplálékot a kisméretû, gyakran 2-3 m-es ragadozók fogyasztják (néhány nem leírt 

pikoeuakrióta, Kiitoksia ystava, Ancyromonas undescr. �Kiitoksia-like�, Heteromita minima). 

A legtöbb faj 0,4-1,5 m közötti táplálékot fogyaszt. A nagyobb méreteket a nagy euglenidák 

és a nagy Protaspis és Cercomonas fajok fogyasztják. A lefedett táplálékméret spektrum 

széles, 0,2-48 m, folyamatos az átmenet a mérettartományok között. 

A predátor elkerülési stratégia szempontjából (4. változó) a lorikával rendelkezõ fajok a 

XII.2-es Függelékben vannak felsorolva. 

A forráshasználat módját is tekintetbe véve a víztestbõl táplálkozó fajoknál az ostoros 

sebességének és az áramlási mezõ sebességének a hányadosa a 18. ábrán látottak szerint 

alakul (5. változó). 
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18. ábra. A víztestbõl táplálkozó fajok úszási sebességének és az áramlási mezejük 

sebességének hányadosa. A szabadon úszó fajok esetén az ostoros sebessége az úszási 

sebesség. 

A skála egyik végpontján (0 érték) az ostoros felülethez tapadt, mozdulatlan, és az áramlási 

mezõ segítségével hajtja magához a táplálékot (szuszpenzió evõ). A másik végponton (1-hez 

közel) az ostoros sebessége megközelíti az áramlási mezõ sebességét, az ostor mûködése a 

sejtet hajtja elõre, az ostoros aktívan úszva fogja el táplálékát (szabadon úszó ragadozó). 
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Nulla értékkel rendelkeznek a helyhez rögzült szuszpenzió evõ galléros ostorosok, 

bicosoecidák, és pedinellidák. Alacsony értékekhez tartozó átmeneti csoportot képviselnek 

(0,1-0,4) a kisméretû chrysomonadidák úszó alakjai, a nagy Spumellák és a Collodictyon. 

Ezek a fajok átmenetet képeznek a szuszpenzió evõk és a ragadozók között, áramlási mezejük 

a táplálékot is közelíti az ostoroshoz, ugyanakkor az ostorost is húzza elõre. Egyhez közeliek 

a különbözõ szabadon úszó ragadozók. Víztestbõl táplálkoznak, de gyakran ostor nélküliek és 

diffúzió evõk egyes állábas, csupasz nagy chrysomonadidák. 

A felületrõl táplálkozó fajok közül a nulla sebességû diffúzió evõk közé 7 faj, az igen lassú 

(0-0,5 m/s), állábakkal kúszó fajok közé pedig 16 faj, többségében kisméretû pikoeukarióták 

tartoznak (6. változó). A billegés /ostorcsapás frekvenciája az ostoros sebességének 

függvényében ábrázolva a 19. ábrán látható. 
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19. ábra. A billegés / ostorcsapás frekvenciája a sebesség függvényében a felületen kúszó 

ostorosoknál. Az ostorukkal kúszó euglenidáknál az ostorcsapási frekvenciát nullának 

vettük. 

Az ábrán három fõ típust különböztethetünk meg, folyamatos átmenettel. Az abszcissza 

tengelyen találhatók a nem billegõ � simán kúszó ostorosok. Ide tartozik a legtöbb euglenida, 

az Allantion, Thaumatomastix és egyes Protaspis, Cercomonas fajok. Az átló mentén 

helyezkednek el a billegõ és kúszó � úszó fajok, az origóhoz közel a lassú, távol a gyors fajok. 

Az ordinátához közel vannak az igen gyorsan billegõ, de lassan kúszó fajok (Heteromita �fast 

wobbling�, Ancyromonas sigmoides, Discocelis �fast wobbling�, Parabodo �long flagellated�). 
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20. ábra. A billegés / ostorcsapás frekvenciája és a sebesség hányadosa a billegõ felületrõl 

táplálkozó ostorosoknál. 
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21. ábra. A csapkodó ostor által létrehozott húzóerõ és a kúszó ostor letapadt felületén 

létrejövõ erõ szerepének feltételezett aránya és az ostoros sebessége. 



 61 

A billegési frekvencia és a sebesség hányadosa a nem billegõ fajok kivételével a 20. ábrán 

látható. Az elõzõ ábra átlójában levõ fajok itt 1 körüli értéknél vannak. Az igen gyorsan úszó, 

de ehhez képest lassan billegõ fajok az alacsony értékeknél (0,1-0,3) találhatók, ezek gyorsan 

úszó ragadozók (Neobodo designis, gyors Protaspis fajok, Goniomonas amphinema). Az 

ostorcsapások itt nagy hatékonysággal hajtják elõre a sejtet. A gyorsan billegõ, de lassan 

haladók az ábra jobb szélén a magas értékeknél vannak. 

Az ostorcsapások hajtóerejének és a kúszó ostor hajtóerejének feltételezhetõ aránya a 

sebességgel összefüggésben a 21. ábrán látható (7. változó). Az ábra bal oldalán a kizárólag 

az ostoron való csúszás által haladó fajok vannak sebesség szerint rendezve; a fajok 

kétharmada tartozik ide. Meglehetõsen nagy sebességek is elérhetõk csak csúszással, a 

leggyorsabban csúszók a nagy euglenidák (Heteronema, Peranema). Az ábra jobb oldalán az 

elsõ ostor csapásának húzóerejét is kihasználó fajok vannak. A leglassabb ilyen fajok gyakran 

nagy frekvenciával csapkodnak (Ancyromonas contorta, Ancyromonas sigmoides, 

Cercomonas �fast vibrating gliding�, Rhyncomonas nasuta, Discocelis �fast wobbling�). A 15 

m/s-nál gyorsabb fajok a kúszó ostoruknak csak a hátsó részén érintkeznek a felülettel 

(Protaspis �fast flattened�, Protaspis �cross-flagellated�, kinetoplastid �long posterior 

flagellated�), a 30 m/s-nál gyorsabb fajok pedig csak legfeljebb idõlegesen érintkeznek a 

felülettel (Bordnamonas tropicana, Goniomonas spp., Neobodo designis, Kathablepharis 

'minute, extusome rows'). Az ostoros sebessége és a felülettel való kontaktus szorossága 

jelentõsen befolyásolja a táplálékkeresés hatékonyságát és a megtalálható táplálék helyét. A 

lassabb fajok kisebb területet képesek alaposabban átvizsgálni, míg a gyors, úszó fajok 

nagyobb területet járnak be, de a ritkább és felületesebb felszínnel való kontaktusok miatt 

kevésbé alaposan fésülik át azt. 

Az elsõ 4 változó alapján csoportosíthatók a hasonló niche-be tartozó fajok. Bár a 

táplálékméret alapján nagy az átfedés a fajok között, az átlag táplálékméret szerint 

megállapítható néhány kategória, melyek átlagos eloszlása kevéssé fed át. Véleményünk 

szerint erre a néhány kategóriára történõ felosztással a funkcionális diverzitást alábecsüljük. A 

feltételezhetõ predációs nyomás miatt elkülönülnek a lorikával rendelkezõ fajok (4. változó). 

További elkülöníthetõ csoportot képviselnek a felületrõl táplálkozó ostorosoknál a felület 

felett úszó fajok � feltehetõen más forrást, másképpen letapadt táplálékszemcséket találhatnak 

meg, mint a kúszók (7. változó). A forráshasználat módja szerint megkülönböztettünk diffúzió 

evõ, amõboid kúszó, szuszpenzió evõ és ragadozó fajokat. Ezek alapján a niche-csoportokat 

esetenként további guildekre lehetett osztani (a forrást különbözõ módon használják). A 
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feltételezhetõ realizált niche-csoportok és guildek, illetve a csoportokba tartozó fajok a 4. 

táblázatban olvashatók. 
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ozmotr.   �  1. 1. 2 Diplophrys archeri, Polytoma sp. 'minute sphere' 
víztest. 1 szuszp. +  2. 2. 8 acanthoecida undescr. 'Stephanoeca-like', Diploeca flava, Lagenoeca undescr. 

'softshelled', Polyoeca dichotoma, Salpingoeca gracilis, Stelexomonas dichotoma, 
Salpingoeca napiformis, Salpingoeca sp. 'bacterial wreath bearing' 

   �  3. 3. 4 Codonosiga bothrytis, Bodo saltans, Monosiga ovata, Spumella sp. 'elongata-like' 
  ragad. �  2. 4. 2 Peltomonas haneli, Rhynchobodo undescr. 'armata-like' 
 2 átm. �  5. 5. 1 chrysomonad undescr. 'large flagellated Spumella-like' 

  szuszp. +  4. 6. 1 Bicosoeca lacustris 
   �  5. 7. 8 Paraphysomonas eiffelii, Paraphysomonas 'flat scaled, medium', Paraphysomonas 

'flat scaled, large', Paraphysomonas 'flat scaled, minute', Paraphysomonas sp. 'thin 
spined', Spumella sp. 'large, triangular', Spumella sp. 'medium, oval', Actinomonas 
mirabilis 

  ragad. �  5. 8. 8 Colpodella perforans, Heteronema exaratum, kathablepharid undescr. 'flattened 
long flagellated', Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal', Palustrimonas 
yorkeensis, unknown flagellate undescr. 'heart-shaped swimming', Rhynchobodo 
undescr. 'simius-like', unknown eukaryote undescr. 'invisible flagellum' 

 3 diff. �  6. 9. 1 chrysomonad undescr. 'large cell walled' 

  szuszp. �  6. 10. 1 Paraphysomonas vestita 
  ragad. �  6. 11. 1 unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped' 
 4 átm. �  7. 12. 1 Collodictyon triciliatum 
  ragad. �  7. 13. 2 Kathablepharis undescr. 'large oval', Gymnodinium sp. 'spined sulcus' 
felület. 1 amõb.  � 8. 14. 16 Luffisphaera cf. longihastis, Luffisphaera undescr. 'lanceolata-like short spines', 

picoeukaryote undescr. 'agglutinated', picoeukaryote undescr. 'alveolate walled', 
picoeukaryote undescr. 'monopodial spindle', picoeukaryote undescr. 'mucus 
covered', picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus', picoeukaryote undescr. 
'naked wrinkled nucleus', picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic', 
picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres', picoeukaryote undescr. 
'scaled, empty spheres', picoeukaryote undescr. 'scaled, flat scales', picoeukaryote 
undescr. 'scaled, round hemispheres', picoeukaryote undescr. 'spindleform bipodial', 
Rhizaspis undescr. 'very minute', unknown eukaryote undescr. 'sheat covered 
filopodial' 

  diff.  � 8. 15. 3 cercozoa undescr. 'Massisteria-like', Massisteria marina, unknown flagellate 
undescr. 'club-shaped fagellum bearing' 

  ragad.  + 9. 16. 1 Goniomonas truncata 
    � 8. 17. 23 Allantion tachyploon 'minute', Amastigomonas mutabilis, Ancyromonas contorta, 

Ancyromonas sigmoides, Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like', Ancyromonas 
undescr. 'plate shaped', Cercomonas sp. 'fast vibrating gliding', Cercomonas sp. 
'fast vibrating metabolic', Cercomonas sp. 'large spheric rigid', Cercomonas sp. 
'minute slow', Cercomonas sp. 'minute vibrating', Cercomonas sp. 'slow medium-
sized ectobionts', Heteromita minima, Heteromita undescr. 'fast-wobbling', 
Kiitoksia ystava, Notosolenus apocamptus, Notosolenus similis, Petalomonas 
undescr. 'intortus-like minute', Petalomonas undescr. 'Menoidium-like', 
Petalomonas undescr. 'spined', Protaspis undescr. 'slow posteriorly nucleated', 
Rhynchobodo undescr. 'long flagellated', Rhyncomonas nasuta 

 2 amõb.  � 10. 18. 2 Luffisphaera cf. lanceolata, picoeukaryote undescr. 'agglutinated cell walled 
monopodial' 

  diff.  � 10. 19. 1 unknown flagellate undescr. 'uniflagellated nodding' 
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  ragad.  + 11. 20. 6 Bodo designis, Bordnamonas tropicana, Goniomonas amphinema, Kathablepharis 
undescr. 'minute, extusome rows', kinetoplastid undescr. 'long posterior flagellated', 
kinetoplastid undescr. 'long posterior flagellated', Protaspis undescr. 'fast, flattened' 

    � 10. 21. 27 Allantion tachyploon 'large, attached flagellated', Amastigomonas debruynei, 
Clautriavia cavus, Clautriavia undescr. 'left nucleus', Dimastigella trypaniformis, 
Discocelis undescr. 'fast wobbling', Heteromita reniformis, Heteronema 
globuliferum, Metromonas undescr. 'non-vibrating', Notosolenus mediocanellatus, 
Notosolenus undescr. 'dimpled', Notosolenus urceolatus, Parabodo undescr. 'long 
flagellated', Peranema dolichonema, Peranema inflexum, Petalomonas minor, 
Petalomonas poosilla, Petalomonas sulcata, Petalomonas undescr. 'agglutinated', 
Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed', Petalomonas undescr. 'agglutinated 
urceolate', Protaspis simplex, Protaspis undescr. 'flattened discoid', Protaspis 
undescr. 'slow laterally nucleated', Spironema multiciliatum, Thaumatomastix sp. 
'long scaled', unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like monoflagellated' 

 3 diff.  � 12. 22. 1 chrysomonad undescr. 'large naked filopodial' 
  ragad.  � 12. 23. 3 Anisonema acinus, Heteronema larseni, Peranema trichophorum 
 4 diff.  � 13. 24. 1 cercomonadid undescr. 'giant reticulate' 
  ragad.  + 14. 25. 1 Protaspis undescr. 'cross-flagellated' 
    � 13. 26. 5 Anisonema undescr. 'ingestion apparatus', Cercomonas undescr. 'minute 

poliextrusomal', Ploeotia decipiens, Protaspis gemmifera, Urceolus sabulosus 
 5 ragad.  � 15. 27. 1 Anisonema acinus 'giant' 

4. táblázat. A különbözõ funkcionális jellemzõk alapján felállított niche-csoportok és 

guildek az oda tartozó fajokkal. Rövidítések: ozmotr. � ozmotróf, víztest. � víztestbõl 

táplálkozók, felület. � felületrõl táplálkozók, szuszp. � szuszpenzió evõ, átm. � átmenet 

szuszpenzió evõ és ragadozó között, ragad. � ragadozó, diff. � diffúzió evõ, amõb � 

amõboid kúszó. 

A táplálék méretkategóriák víztestbõl táplálkozóknál m-ben:  min. átlag  max. 
1         0 0,3-0,5  2 
2         0,3 0,6-1,4  7 
3         0,6 2-3  10 
4         1 5-8  20 
felületrõl táplálkozóknál m-ben: 
1         0,2 0,3-0,6  2 
2         0,3 0,7-1,2  4 
3         0,5 1,4-1,6  5 
4         0,4 2,2-3,6  10 
5         1 15  48 

Az eltérõ forráshasználat szerint legalább 15 különbözõ realizált niche-csoport, a 

forráshasználat módja szerint tovább bontva pedig 27 különbözõ guild különíthetõ el. 

Az egyes guildekbe tartozó fajok számának aránya a 22. ábrán látható. A víztestbõl 

táplálkozó fajok az összes faj közel egyharmadát (29%), a felületrõl táplálkozók a 

kétharmadát (69%) teszik ki. Az obligát ozmotrófok száma elhanyagolható. A víztestbõl 

táplálkozók közül az 1. táplálékméret osztályt fogyasztó szuszpenzió evõ lorikás galléros 

ostorosok (6%), a 2. táplálékméret osztályt fogyasztó szuszpenzió evõ lorikás kisméretû 

chrysomonadidák és pedinellidák (6%) és a ragadozók (Colpodella, kathablepharidák, 

Rhynchobodo) (6%) a legnépesebbek. 
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ozmotr.

víztes t, 2. tápl, s zuszp

víztes t, 3. tápl, szuszp.

víztes t, 3. tápl, szuszp.

víztes t, 3. tápl, ragad.

víztes t, 4. tápl, ragad

víztes t, 4. tápl, átm eneti

felület, 1. tápl, am õb.

felület, 1. tápl, diff.

felület, 1. tápl, ragad, úszik

felület, 1. tápl, ragad, kús zik
felület, 2. tápl, amõb.

felület, 2. tápl, diff.

felület, 2. tápl, ragad, úszik

felület, 2. tápl, ragad, kúszik

felület, 3. tápl, diff.

felület, 3. tápl, ragad, kúszik

felület, 4. tápl, diff.

felület, 4. tápl, ragad, úszik

felület, 4. tápl, ragad, kús zik

felület, 5. tápl., ragad, kúszik

víztes t, 1. tápl, szus zp, lorikás

víztes t, 1. tápl, s zuszp.

víztes t, 1. tápl, ragad.

víztes t, 2. tápl, ragad
víztes t, 2. tápl, s zuszp, lorikás

víztes t, 2. tápl, átmeneti

 

22. ábra. A különbözõ guildekbe tartozó fajszámok eloszlása. A rövidítések megegyeznek 

a 4. táblázat rövidítéseivel. 

A felületrõl táplálkozók közül a legtöbb fajt tartalmazzák az 1. táplálékméret kategóriát 

fogyasztó amõboid kúszó nem leírt pikoeukarióták, Luffisphaera és Rhizaspis fajok (12%), a 

sokféle rendszertani kategóriába tartozó kúszó ragadozók (18%), és a szintén sokféle 

rendszertani kategóriába tartozó 2. táplálékméretet fogyasztó kúszó ragadozók (21%). 

A kisméretû, gyakran merev filopodiumaikon kúszó nem leírt heterotróf pikoeukarióták 

egy teljesen új, és láthatóan meglehetõsen fajgazdag (tucatnyi faj) életformát képviselnek. 

Lassú mozgásukkal, kis méretükkel a legkisebb méretû felülethez tapadt baktériumokat tudják 

legelni. 

Az ostoros számára kevéssé ismert funkciójú hatással lehetnek a sok faj sejtfelszínén 

megtalált epibiotikus baktériumok (10 faj: Ancyromonas undescr. �Kiitoksia-like�, 

Cercomonas undescr. �polyextrusomal�, Cercomonas sp. �slow medium-sized ectobionts�, 

Paraphysomonas eiffelii, Petalomonas undescr. �agglutinated pointed�, Petalomonas undescr. 

'intortus-like agglutinated', Petalomonas poosilla, Pseudodifflugia klarae, Salpingoeca sp. 

'bacterial wreath bearing', Spumella sp. �ectosymbionts�). A fajokat a XII.3-as Függelékben 
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felvételekkel illusztráltuk. Számos ostoros faj esetén a sejthez kívülrõl ásványi szemcsék 

tapadnak, sûrûn beborítva azt (felületi maszkírozás, 13 faj: Diplophrys archeri, Lagenoeca 

undescr. �softshelled�, Notosolenus undescr. 'agglutinated', Notosolenus urceolatus, 

Petalomonas intortus, Petalomonas undescr. 'agglutinated', Petalomonas undescr. 

'agglutinated pointed', Petalomonas undescr. 'agglutinated urceolate', Petalomonas undescr. 

'intortus-like minute', Petalomonas undescr. 'intortus-like agglutinated', picoeukaryote 

undescr. 'drop shaped', picoeukaryote undescr. 'agglutinated', picoeukaryote undescr. 

'agglutinated cell walled monopodial'). 

 

 

 
 

Méretkülönbségek: Rhyncomonas nasuta (bal oldali kicsi) és Heteronema larseni (jobb oldali nagy).

20 m 
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V. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

V.1 A heterotróf ostorosok mennyiségi viszonyai és anyagforgalmi szerepük a 
planktonban 

V.1 a. A fõbb heterotróf ostorosok csoportok mennyiségének évszakos változása 

A heterotróf ostorosok jelen vizsgálatban talált dunai egyedszámának és biomasszájának 

összehasonlítása más folyókkal az 5. táblázatban olvasható.  
folyók 106 ind. l-1 mm3 l-1 forrás 

Mississippi 1.4 0.012 JOCHEM 2003 

Loire 0.2-2.4 max. 0.23 LAIR és mtsai 1999 

Jenyiszej 0.4-4.5 0.003-0.12 SOROKIN 1990 

Rajna 0.1-5.0 0.01-0.4 WEITERE és ARNDT 2003 

Latka 0.15-6.0 0.036-1.8 KOSOLAPOVA 2007 

Duna 0.27-7.8 0.019-0.58 jelen vizsgálat 

Black Creek 0.09-11 0.012-10 CARLOUGH és MEYER 1989 

River Ogechee 0.09-11 0.01-5.0 CARLOUGH és MEYER 1989 

Duna 2.1-12 � HOCH és mtsai 1995 

31 kanadai folyó 1.2-17 � BASU és PICK 1997 

Selenga és 

mellékfolyói 

0.15-19 0.032-1.0 KOPYLOV és mtsai 2006 

Duna 1-22 � KASIMIR 1992 

Duna 3.3-38 0.2-2.8 VÖRÖS és mtsai 2000 

5. táblázat. Egyes folyókban talált heterotróf ostorosok egyedszámai és biomasszái a 

maximális egyedszámok alapján sorba rendezve. 

A jelen vizsgálat során talált minimális és maximális abundancia és biomassza értékek a 

többi folyóban talált értékek középsõ tartományába esnek. A szélsõ értékek közötti eltérés 1,4 

nagyságrendnyi az abundanciában (1,1-2,1 nagyságrend a többi folyó esetén) és 1,5 

nagyságrend a biomasszában (1,6-2,9 a többi folyó esetén). Ezek a különbségek átlagosnak és 

normálisnak tekinthetõk a szezonális szukcesszió során. Összehasonlításként a vizsgált 

idõszakban a minimális és maximális abundancia illetve biomassza értékek közti különbség 

az algáknál 1,8 ill. 2,2, a csillósoknál pedig 2,6 ill. 1,9 nagyságrend. 

Az ostorosok mennyiségének lefutása meglehetõsen változatos a különbözõ folyókban. A 

Dunában talált nyári maximum egybeesik a Loire-ban (LAIR és mtsai 1999) és a feketevizû 

Black Creek-ben és Ogeechee folyókban (Georgia, USA) talált nyári maximummal 

(CARLOUGH és MEYER 1989), a téli magas egyedszám pedig a Rajnához hasonlít (WEITERE és 
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ARNDT 2003). Az egyes folyókban észlelhetõ évszakos változások a vízhozam ingadozások 

miatt feltehetõen jóval változatosabb képet mutatnak a tavakkal összehasonlítva. 

Az egyes ostoros csoportok relatív arányát és arányaik évszakos változását tekintve a jelen 

adatok jó egyezést mutatnak a rajnai vizsgálatokkal (WEITERE és ARNDT 2003). Mindkét 

folyóban folyamatosan és nagy hányadban vannak jelen a chrysomonadidák, szintén 

folyamatosan, de jóval kisebb hányadban a kinetoplasztidák, nyári és õszi csúcsokat mutatnak 

a choanoflagellaták és a bicosoecidák. A mikroflagelláták mindkét folyóban jelentõs 

biomassza hozzájárulást képviselnek (Rajnában max. 52%, Dunában max. 53%). Az 

euglenidák általában nagyobb mennyiségben vannak jelen a Rajnában. Az éves átlagos 

heterotróf ostoros összetétel sok tavi vizsgálattal jól egyezik. Mindez támogatni látszik azt a 

feltételezést, hogy a nagy heterotróf ostoros taxonómiai csoportok aránya nagyfokú 

hasonlóságot mutat az édesvízi élõhelyeken (ARNDT és mtsai 2000). 

A jelen vizsgálat adatait összehasonlítva a korábbi dunai vizsgálatokkal a következõ 

megállapításokat tehetjük. A maximális abundancia értékek 1991-ben a Gödi szakaszon max. 

38 106 ind. l-1-nek (VÖRÖS és mtsai, 2000), 1992-ben Bécs városhatárán belül 22 106 ind. l-1-

nek adódtak, jelen vizsgálat szerint 2005-ben 7,8 106 ind. l-1. A maximális biomassza értékek 

1991-ben 2.8 mm3 l-1-nek, 2005-ben pedig 0,58 mm3 l-1-nek adódtak. Az 1991-es értékek 

feltehetõen kissé túlbecsülték az ostoros számot. Ennek ellenére feltételezhetjük, hogy az 

ostorosok száma csökkent az utóbbi 1,5 évtizedben. Az 1991-es és 2005-ös tavasz végi � nyár 

eleji csúcsok és az októberi csúcsok valószínûleg megfeleltethetõk egymásnak. Mindkét 

maximum egybeesik az azévi fitoplankton csúcsokkal, és elképzelhetõ, hogy egy, a Dunára 

jellemzõ általános jelenséget mutatnak. 

V.1 b. A heterotróf ostorosok és táplálékszervezeteik mennyiségének változása 

A heterotróf nanoflagelláták legfontosabbnak tartott táplálékai a víztestben lebegõ 

baktériumok. Jelen vizsgálat nem mutatott ki szignifikáns összefüggést az ostorosok és a 

baktériumok mennyiségének változása között (r=0,25), legfeljebb a decemberi és júliusi 

csúcsok esnek egybe (6a ábra). Ez a jelenség egybevág a GASOL és VAQUÉ (1993) által 

megfogalmazott �lack of coupling� hipotézissel, mely igen sok tavakból és folyókból 

származó irodalmi adatot összegyûjtve állapított meg gyenge korrelációt a baktériumok és 

nanoflagelláták egyedszáma közt (r=0,25). Szoros kapcsolat hiányát közölték hasonlóképpen   

és mtsai (1999) a bécsi Öreg Dunából. A Dunára vonatkoztatva GASOL és VAQUÉ 

magyarázatai közül az elsõ, mely szerint más predátorok is legelik a baktériumokat részben 

igaz lehet, az anyagforgalmi vizsgálatok alapján azonban a bakterivor csillósok 
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baktériumfogyasztása jóval kisebb az ostorosokénál. A kerekesférgek fogyasztása pedig 

általában a csillósokénál is kisebb. A második felvetés, miszerint a nanoflagelláták mást is 

fogyaszthatnak baktériumokon kívül, nyilvánvalóan igaz, ennek egy érdekes aspektusát, mely 

részben magyarázatot adhat a szoros kapcsolat hiányára, az anyagforgalmi viszonyok 

értékelésénél tárgyaljuk. Harmadik felvetésük szerint az ostorosok mennyiségét erõs fentrõl 

jövõ hatások is befolyásolhatják, ez az anyagforgalmi modell alapján az egysejtûek körében 

szintén nem jelentõs a Dunában. Az abundáns kerekesféreg populációk ostoros legelõ hatása 

fontos lehet, bár a flagellátaprodukció jóval meghaladhatja a kerekesférgek termelését 

(SERVAIS és mtsai 2000). 

Az ostorosok negatív korrelációt mutatnak a vízhozammal, a nagyobb árhullámokat 

követõen számuk csökken. WEITERE és ARNDT (2002) szerint a Rajnában a nagy árhullámok 

elején az ostorosok száma megnõ. BERECZKY (1975) csillósoknál az árhullámok elején 

fajszám és egyedszám növekedést, majd ezek gyors csökkenését tapasztalta. KISS (1996) a 

Dunában negatív korrelációt talált az algaszám és a vízhozam között, melynek oka az 

áradáskor kialakuló kedvezõtlen fényviszonyok. Az ostorosok számának csökkenése az 

áradások során magyarázható a felhígulással, a kisméretû anorganikus szesztonrészecskék 

számának erõteljes emelkedésével, mikroflagellátáknál és aljzatra rögzült ostorosoknál az 

algaszám csökkenésével, az eukarióta mikroba társulás összeomlásával. A vízhozam és az 

áradások feltehetõen az egyik legalapvetõbb korlátozó � megengedõ kényszerfeltételt jelentik 

a heterotróf ostorosok és a többi planktonikus eukarióta mikroszervezet számára. 

A Thalassiosiraceae kovaalgák és az erõsen aljzathoz tapadt choanoflagelláták és 

bicosoecidák mennyisége közt szignifikáns korreláció van, egyes fajok (Codonosiga 

bothrytis, Mononsiga spp., Salpingoeca frequentissima, Bicosoeca lacustris) elõszeretettel 

tapadnak le a kovaalgák felszínére, ahol megfelelõ aljzatot találva klonálisan 

elszaporodhatnak, gyakran 30-40 ostoros is borítja egy nagyobb algasejt felszínét. Az 

algasejtek láthatóan kedvezõbb aljzatot jelentenek az ostorosoknak, mint a folyóvízi 

aggregátumok, amik felszínén sohasem szaporodnak el ekkora sûrûségben. A csupasz 

fajoknál az algasejt termelte oldott szerves anyag felvétele sem zárható ki. 

A nagy chrysomonadidák és az általuk legelhetõ algák, illetve a Collodictyon triciliatum és 

prédaalgáik közötti összefüggés indirekt módon kimutatható trofikus kapcsolat, a táplálék 

mennyisége befolyásolja a predátor szervezet mennyiségét. 

A szezonális szukcesszió folyamatai jól vizsgálhatók a 2005 tavasz végi, nyár eleji 

idõszakban (7. ábra). A csökkenõ vízhozam és magas hõmérséklet ebben az idõszakban nagy 

algaprodukciót, és erre épülõ változatos fogyasztó csoportok kialakulását tette lehetõvé. 
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Június elejéig � közepéig fõleg a kisméretû algákat és baktériumokat fogyasztó tintinnidák és 

a nagyobb algákat fogyasztó algivor csillósok voltak a legfontosabb fogyasztók. Június elején 

az algivor csillósok az összes fogyasztás 34%-át, míg a mikroflagelláták a 2,8 %-át 

képviselték, a fitoplankton termelés 10 %-át fogyasztva el. A tintinnida, Phascolodon 

vorticella és Vorticella picta populációk összeomlása június végére lehetõvé tette a nagy 

chrysomonadidák elszaporodását. Utóbbiak a legfontosabb algivorokká váltak, az elsõdleges 

termelés 55%-át fogyasztva el. Fogyasztásuk az összes szénáram 36%-át tette ki, szemben az 

algivor csillósok 19%-os fogyasztásával. Ezzel párhuzamosan megnõtt a baktérium biomassza 

mennyisége, a baktériumok mérete és a nagyobb méretû pikoalgák aránya. Ezt feltehetõen a 

kisméretû tintinnida populáció összeomlása tette lehetõvé, mely szervezetek 

membranellakoszorújukat szûrõként használva szelektíven legelték a nagyobb méretû 

baktériumsejteket. A nanoflagelláták egyedszáma is kiemelkedõen megnõtt; az algasejtekhez 

tapadt chonanoflagelláták ekkora tudtak jelentõsen elszaporodni, a kisméretû 

chrysomonadidák pedig kihasználva a nagyobb méretû pikoplankton elszaporodását azok 

legfontosabb fogyasztójává válhattak. A szukcessziós folyamatnak egy árhullám vetett véget 

júliusban. Mint a fenti részletesen ismertetett szukcessziós sorból látható, az események igen 

gyorsan zajlottak, két hét alatt abundáns populációk tudtak elszaporodni vagy omlottak össze 

teljesen. Látható továbbá, hogy az egyes populációk számosságát ezekben a nyugodtabb 

vízjárású idõszakokban elsõsorban biotikus, trofikus kapcsolatok határozzák meg, a 

szukcessziós folyamatok nagy sebessége a magas hõmérséklet miatti gyors növekedési 

rátákból ered. Az azonos trofikus szinten levõ fogyasztók közt feltételezhetõen kompetíció 

van (algivorok), az egyik populáció összeomlása lehetõvé teszi egy másik, hasonló forrást 

használó populáció elterjedését. Az alsóbb szintek jelentõs felülrõl jövõ kontroll alatt állnak. 

A teljes fitoplankton produkció akár 55%-át is elfogyaszthatják, ez a kisebb méretû, 

chrysomonadidák által fogyasztható algafrakció csökkenését okozza. Hasonlóképp, a nagyobb 

méretû baktériumok csak a méretszelektíven legelõ tintinnida populáció összeomlása után 

szaporodhattak el. A szukcesszió során észlelhetõ populáció összeomlások egy része nem 

magyarázható trofikus kapcsolatokkal a vizsgálatban alkalmazott idõbeli felbontás mellett, az 

ilyen gyors szukcessziós folyamatok megértéséhez részletesebb, pontosabb és nagyobb 

felbontású vizsgálatokra volna szükség. 

Természetesen az egyéves vizsgálat alapján az évszakos változásokra csak óvatos 

általánosításokat tehetünk, de mind a hasonló dinamikát feltáró elõvizsgálataink, mind a 

korábbi irodalmi adatok egybevetésével körvonalazódni látszik néhány jelenség. A Duna 

protista közösségének évszakos változása több hasonlóságot mutat a mérsékelt övi eutróf 
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tavak planktonjának évszakos dinamikájával (PEG-modell, SOMMER és mtsai 1986). A 

Dunában tavasz végén, nyár elején kialakuló magas algaszám, és a ráépülõ fogyasztók 

megfeleltethetõk a tavak tavaszi fitoplankton virágzásának, az õszi alga és fogyasztó csúcsok 

is megfelelnek egymásnak. A Dunában a tavaszi fitoplankton � fogyasztó csúcs késõbbi 

megjelenése a tavaszi árhullámok késleltetõ hatása miatt történhet, nagy fitoplankton 

egyedszám csak az árhullámok levonulásával alakulhat ki. Különbség a Dunában a február � 

márcuisban gyakran megjelenõ tél végi Centrales virágzás (KISS és GENKAL 1997). Ez a 

2005-ös évben is jelen volt (7c ábra), de az algivor protozoonok ekkor még nem tudtak 

elszaporodni. Különleges közösséget alkotnak télen a viszonylag nagyszámú nanoflagelláták, 

csupasz amõbák és peritrichák � hymenostomatidák, melynek tavakban nincs megfelelõje. 

Hasonló téli közösséget mutattak ki a Rajnában (SCHERWASS és ARNDT 2005, WEITERE és 

ARNDT 2003). A Dunában lezajló szezonális szukcesszió sorrendje, idõbelisége és abundáns 

populációi a tavakkal összehasonlítva feltehetõen kevésbé állandóak. A tenyészidõszakban 

igen gyors szukcessziós folyamatok zajlanak, az éves dinamikát pedig jelentõsen befolyásolja 

a vízhozam, az árhullámok idõpontja és lefutása (KISS 1997, 2000). 

V.1 c. A heterotróf ostorosok szerepe a Duna planktonjának anyagforgalmában 

Az év során négy jellegzetes idõpontra elkészített leíró anyagforgalmi modell alapján 

elmondható, hogy a heterotróf ostorosok kiemelkedõ fontosságú fogyasztó szervezetek a 

Duna planktonjában. A téli idõszakban a nanoflagelláták a legnagyobb termelésû eukarióta 

élõlénycsoport a Dunában. A téli közösség magasabb rendû fogyasztóinak igen lényeges 

táplálékbázisát képviselik, bár termelésük nagy része nem hasznosul közvetlenül. A 

tenyészidõszakban a nanoflagelláták az egyik legnagyobb termelésû fogyasztócsoport az 

algivor csillósok és a mikroflagelláták mellett. A mikroflagelláták egyes idõszakokban a 

legfontosabb algivor fogyasztók. A tenyészidõszakban a fitoplankton biomasszája és 

termelése a legnagyobb. Télen a mikrobiális hurok dominál, tenyészidõszakban, bizonyos 

esetekben a herbivor hálózat meghaladja a mikrobiális hurkon áramló szénmennyiséget. Egy 

Rajnára vonatkozó anyagforgalmi vizsgálat (WEITERE és mtsai 2005) meglehetõsen hasonló 

képet tárt fel. A Rajnában is a fitoplankton volt a legnagyobb termelésû csoport, a 

zooplankton biomassza 65%-át a heterotróf ostorosok alkották. A heterotróf ostorosok voltak 

felelõsek a legnagyobb fogyasztásért a zooplankton csoportok között. Az ostorosok a 

baktériumtermelés 11-65%-át fogyasztották el, és az ostorosok több fitoplanktont 

fogyasztottak, mint a csillósok és metazoák együttvéve. Nyáron az ostorosok biomasszájának 

jelentõs részét képviselték a mikroflagelláták. CARLOUGH és MEYER (1989) adatai alapján a 
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Black Creek folyóban éves átlagban 1,2 nagyságrenddel (0-3,2) nagyobb az ostorosok 

biomasszája, mint a csillósoké, az Ogeechee folyóban pedig átlagosan 1,1 nagyságrenddel 

(0,5-2,5) haladja meg az ostoros biomassza a csillós biomasszát. LAIR és mtsai (1999) adatai 

alapján a Loire folyó két mintavételi pontján a nyári � õsz eleji idõszakban átlagosan 1,9-szer 

illetve 1,4-szer volt nagyobb az ostoros biomassza, mint a csillós. Ezzel szemben a SOROKIN 

(1990) által végzett Jenyiszej hossz szelvény vizsgálat szerint július -augusztusban a folyóban 

átlagosan 5,8-szorosa volt a csillós biomassza az ostoros biomasszának. 

A crustacea zooplankton biomasszája és szerepe a folyókban (pl. KOBAYASHI és mtsai 

1998) és a Dunában is (BOTHÁR és KISS, 1990, V.-BALOGH és mtsai 1994) általában véve 

jóval kisebb, mint tavakban. A kerekesférgek biomasszája elérheti a csillós biomasszát 

(SERVAIS és mtsai 2000), azonban produkciójuk a lassabb növekedési ráta miatt jóval kisebb. 

A fenti összehasonlításokból sejthetõ, figyelembe véve, hogy a Loire-ra és a Jenyiszejre 

vonatkozó vizsgálatok nyáron, a maximális csillós biomassza elõfordulásakor zajlottak, 

továbbá hogy a csillósok növekedési rátája kisebb, mint az ostorosoké, hogy a fenti folyókban 

a heterotróf ostorosok a legnagyobb termelésû és legnagyobb fogyasztású fogyasztó 

szervezetek. A heterotróf ostorosok tehát néhány nagy abundanciájú tenyészidõszaki csillós és 

metazooplankton populáció kivételével számos folyóban a legfontosabb planktonikus 

fogyasztó szervezetek. Annak eldöntésére, hogy ez milyen folyókra és milyen mértékben 

igaz, további vizsgálatok szükségesek, és ezzel kapcsolatban némi súlypont-áthelyezõdésre 

volna szükség a heterotróf ostorosok irányába. 

A mikroflagelláták a tenyészidõszakban az összes ostoros biomassza jelentékeny részét 

képviselhetik (Rajnai és Dunai eredmények, ARNDT és MATTHES 1991), az algivor 

csillósokkal egyenrangú algafogyasztókként. A legtöbb ökológiai vizsgálatban a fluoreszcens 

festékekkel végzett nanoflagelláta számlálások ezt a láthatóan nagyon fontos csoportot nem 

veszik figyelembe. A legnépesebb mikroflagelláta csoport a Dunában a nagy 

chrysomonadidák. Sok esetben messzire kinyúló állábas, gyakran ostor nélküli formákkal 

lehet találkozni, melyek generikus hovatartozása kérdéses. Az a kissé paradox helyzet áll 

fenn, hogy bizonyos idõszakokban a Duna legfontosabb fogyasztó szervezeteirõl nem tudjuk, 

milyen nembe tartoznak. Ezen nagyon jelentõs anyagforgalmi szerepet betöltõ élõlények 

mennyiségi és taxonómiai vizsgálata fontos jövõbeni feladat kell legyen. 

A Dunában az év nagyobb részében a fitoplankton termelés kis hányadát fogyasztják el a 

protozoon fogyasztók. A tenyészidõszak során a gyors szukcessziós folyamatokban azonban 

elõfordul, hogy az elsõdleges termelés 56%-át is közvetlenül elfogyasztják a protozoonok. 

WEISSE és mtsai (1990) az eutróf Bodeni-tóban a tavaszi fitoplankton virágzás során az 
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elsõdleges termelés több mint 50%-ának elfogyasztását találták. SERVAIS és mtsai (2000) az 

eutróf Meuse folyóban egy májustól októberig tartó vizsgálati periódusban magas 

zooplanktonszám mellett az elsõdleges termelés elfogyasztásának átlagosan 32%-át, 

maximum 100%-át találták. A Dunában talált érték láthatóan meglehetõsen nagynak számít, 

és a fogyasztók fontos kontrolláló szerepét hangsúlyozza a táplálékhálózatban. 

A dunai anyagforgalmi modellben a baktériumok termelése jóval kisebb volt az ostorosok 

fogyasztásánál. Ehhez hasonló jelenséget állapíthatunk meg VÖRÖS és mtsai (2000) adataiból, 

akik a baktérium biomasszára 230-870, a nanoflagelláta biomasszára pedig 200-2800 g l-1 

értéket közölnek. KUOSA és KIVI (1989) publikációjában a nanoflagelláta fogyasztás közel 

kétszerese a bakteriális produkciónak. Ennek a jelenségnek a magyarázatára több lehetõség 

adódik. Elképzelhetõ, hogy a baktériumszámot és szaporodási rátát alábecsültük, az ostorosok 

táplálkozhattak a szabadon lebegõ baktériumok mellett pehelyképzõ baktériumokkal, 

aggregátumra tapadt baktériumokkal, bakteriális poliszachariddal, detritusszal, oldott szerves 

anyaggal, eukariótákkal (algák, gombák, ostorosok). A talált baktériumszámot (0,2-0,7 106 

ind. ml-1) összevetve korábbi dunai adatokkal - 1988 osztrák Dunaszakasz: 3-9,5 106 ind. ml-1 

(KASIMIR 1996), 1991 Göd: 1,8-4,3 106 ind. ml-1 (VÖRÖS és mtsai 2000), 1993 Bécs: 0,3-10 

106 ind. ml-1 (HOCH és mtsai 1995) - és rajnai adatokkal - 0,3-3,48 106 ind. ml-1 (WEITERE és 

ARNDT 2002) - látható, hogy a talált baktériumszám kisebb, mint a fenti adatok. Ennek 

magyarázata lehet, hogy a 0,4 m-nél kisebb sejteket nem vettük figyelembe, holott nagyon 

sok ennél jóval kisebb fluoreszcens fénypont, feltételezhetõen ultramikrobakériumok, esetleg 

vírusok is jelen voltak. A baktérium biomassza értékei kevésbé tûnnek alábecslésnek: a 

Dunában 40-230 g l-1-t találtunk, a Rajnában 60-330 g l-1 értékeket közöltek. A baktérium 

biomassza alábecslését feltételezve is nagy ûr marad a nanoflagelláta fogyasztás és a 

baktériumtermelés között. A heterotróf ostorosok képesek oldott szerves anyag felvételére 

(TRANVIK és mtsai 1993, LEGRAND és CARLSSON 1998, MARCHANT és SCOTT 1993), 

kimutatták kolloidális méretû dextrán, LPS és fehérjék (pl. ferritin, kazein, albumin, 

konkavalin-A) pinocitózisát. Ebben a minõségükben az ostorosok a baktériumokkal közös 

forrást hasznosítanak közös trofikus szinten. Bár feltételezik, hogy természetes vizekben az 

alacsony DOM koncentráció miatt ennek csekély szerepe van (ARNDT és mtsai 2000), nagyon 

kevés az információnk errõl a fontos területrõl. A Dunában található kisméretû 

ultramikrobaktériumok legelése is jelentõs táplálékforrása lehet a nanoflagellátáknak. Egy 

vizsgálat szerint bizonyos nanoflagelláták képesek bekebelezni bakteriális méretû 

detrituszszemcséket és kizárólagos táplálékforrásként növekednek rajta (SCHERWASS és mtsai 
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2005). A táplálékvakuólum vizsgálataink alapján feltételezhetõ, hogy egyes aljzatról 

táplálkozó fajok (Protaspis spp.) képesek kisebb detrituszszemcséket bekebelezni. A 

kisméretû chrysomonadidák eredeti élõhelyen való megfigyelése alapján pedig néha 

emészthetetlen kvarcszemcséket is bekebeleznek. Ezek alapján feltételezhetõ, hogy a 

legnagyobb nanoflagelláta biomasszát kitevõ szuszpenzió evõk a baktérium mellett sok 

kisméretû szerves törmelékszemcsét is kiszûrnek a vízbõl, és ebben a minõségükben szintén a 

baktériumokkal megegyezõ trofikus szinten vannak és hasonló forrást használnak. A 

szabadon lebegõ pikoalgák, élesztõsejtek fogyasztását szintén megfigyeltük. A kisméretû 

chrysomonadidák képesek kisebb méretû ostorosok és egymás bekebelezésére (ARNDT és 

mtsai 2000). Képesek lehetnek chitridák rajzóinak bekebelezésére is. Elõzõ estben ostoros evõ 

karnivorok, utóbbi esetben pedig a primer produkcióra épülõ másodlagos fogyasztók, direkt 

módon hasznosítva az algaparazita chitridák szenét. Külön csoportot képviselnek a kisebb 

biomasszával rendelkezõ felületrõl táplálkozó ostorosok, melyek aggregátumhoz tapadt 

baktériumokat, gombákat, algákat, ostorosokat fogyasztva egy más forrásra épülõ igen diverz 

táplálékhálózatot jelentenek. A baktériumprodukció és flagelláta fogyasztás közti hiány 

problémáját részletesebb és pontosabb anyagforgalmi vizsgálatokkal kell felderíteni. Sajnos 

globálisan is kevés információnk van errõl a területrõl, pedig a vízi ökoszisztémák egy 

nagyon alapvetõ komponense. Mivel a nanoflagelláták termelése kiemelkedõ, és mivel ezek a 

mikrobiális hurok alapi részén található élõlények felelõsek a vizek természetes tisztulási 

folyamataiért, ezen vizsgálatok szerepét nem lehet kellõképpen hangsúlyozni. 

V.2 Heterotróf ostorosok és más protozoonok faunisztikai vizsgálatának 
eredményei 

Vizsgálataink során sok nem leírt, magyar faunára új, folyóvízre új, Duna faunájára új, és 

néhány elsõ édesvízi elõfordulású fajt találtunk. A néhány éves vizsgálati periódus során 431 

taxont azonosítottunk a Dunában, ebbõl 216 heterotróf ostorost. Összehasonlításként számos 

vizsgálata során HAMAR (pl. 1973, 1979a) és SZABADOS (1957, 1966) 126 ostoros taxont talált 

a Tiszában, KOSOLAPOVA (2007) 91-et a Latkában. Az 1900-tól 1998-ig terjedõ idõszakban, a 

Volgában, tározóiban és mellékfolyóiban összesen 166 ostoros taxont, összesen 537 

protozoon taxont találtak (ZHUKOV és mtsai 1998). Ezek a számok feltételezhetõen messze 

nem tükrözik az adott folyók ostoros diverzitását. A hatalmas mikrobiális eukarióta diverzitást 

érzékelteti, a Dunában 1909 és 1998 között összesen 2694 algataxont mutattak ki (KUSEL-

FETZMANN 1998). A taxonlisták kevéssé hasonlíthatók össze, mert az elmúlt két évtizedben 

igen sok új ostoros fajt írtak le. A régebbi, fõleg szaprobiológiai vízminõsítésekkel 
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kapcsolatos listákban például igen sok Bodo, Cercobodo fajt említenek, melyek egy része 

nincs jól leírva, és a fajok feltehetõen több különbözõ nembe tartoznak. A szerzõk véleménye 

szerint a sok Dunából kimutatott új faj részben a magyarországi heterotróf ostoros vizsgálatok 

hiányára, részben pedig globálisan is az édesvízi heterotróf ostorosok modern szemléletû 

vizsgálatának hiányára világít rá. Kellõképpen részletes, standard módszerekkel végzett, így 

összehasonlításra alkalmas adatsoraink jórészt csak tengeri üledékbõl és planktonból vannak a 

PATTERSON-féle morfológiai iskola munkássága nyomán (LEE és PATTERSON 1998). Édesvízi 

területek ostoros faunájának releváns összehasonlításához, estelegesen korlátozott elterjedésû 

fajok elterjedési viszonyainak megismeréséhez még nagyon sok munkára volna szükség. 

V.3 A kisméretû (<30 m) heterotróf eukarióták diverzitásának jellemzõi a 
planktonban 

V.3 a. Helyi nanoeukarióta fajdiverzitás a planktonban 

Az utóbbi 20 évben megjelent, legtöbb fajt közlõ morfológiai diverzitásvizsgálatokban 

közölt fajok számát a 23. ábrán mutatjuk be. Mint látható, a 2008. márciusi vizsgálat során 

talált 130 ostoros és egyéb nano/pikoeukarióta faj meglehetõsen nagynak számít a többi 

vizsgálat során talált fajok számához képest. 

Morfológiai diverzitásvizsgálatokban közölt heterotróf ostoros 
fajok száma
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23. ábra. Az utóbbi 20 évben megjelent morfológiai taxonómiai és diverzitásvizsgálatok 

során közölt fajok száma. A 2008. márciusi vizsgálat szaggatott vonallal ki van emelve. 

Az egyes vizsgálatok során talált fajszámok és a vizsgálatban elemzett minták ill. 

mintavételi helyek száma a 6. táblázatban olvasható. Bár a pontos mintaszám több esetben 
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nem derül ki, csak a mintavételi helyek száma ismert, jól látható, hogy az egyetlen mintában 

talált 130 faj lényegesen lényegesen meghaladja az eddigi ostoros diverzitásvizsgálatokban 

kimutatott fajszámokat. 

 
mintaszám / mintavételi helyek 

száma fajszám 

Duna, 2008. márciusi vizsgálat 1 130 

TIKHONENKOV, MAZEI, BELYAKOVA 2006 6 32 

BERNARD, SIMPSON, PATTERSON 2000 10 35 

AL-QUASSAB, LEE, MURRAY, SIMPSON, PATTERSON 2002 12 84 

TIKHONENKOV, MAZEI 2006 15 37 

ARNDT, HAUSMANN, WOLF 2003 20 37 

TONG, NYGAARD, BERNARD, VORS, PATTERSON 1998 24 99 

MAZEI, TIKHONENKOV 2006 24 66 

TONG 1997a (Shark Bay) 32 46 

VORS 1992 34 84 

TIKHONENKOV, MAZEI, MYLNIKOV 2006 34 106 

LEE, PATTERSON 2000 35 97 

TONG 1997c (Southampton choanoflagellates) 37 43 

KOPYLOV, MYLNIKOV, AMGAABAZAR 2006 37 42 

TONG 1997b (Southampton heterotrophic flagellates) 41 58 

6. táblázat. A legkevesebb mintával dolgozó morfológiai diverzitásvizsgálatok 

mintaszámai / mintavételi hely számai, és a talált fajszámok. 

Néhány irodalmi adat arra vonatkozóan, hogy a mintaszám növekedésével hogyan nõ a 

fajszám a 24. ábrán látható. Ha a jelen vizsgálat alapján készítenénk egy hasonló görbét, az a 

szaggatott karikával jelölt ponttól indulna. 
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24. ábra. Néhány irodalmi fajszám � mintaszám görbe, a jelen vizsgálat elsõ pontja 

szaggatott vonallal van bekeretezve. 
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Feltehetjük a kérdést, hogy mivel magyarázható ez a korábbi vizsgálatokat igen jelentõsen 

meghaladó diverzitás. Mivel sem a mintavételi helyszín nem tûnik különlegesnek, sem a 

mintavétel idõpontján nem jellemzi különösen diverz közösség a Dunát, az eredmények azt 

sugallják, hogy ez a hatalmas diverzitás tipikus jelenség, csak az eddigi módszereink 

segítségével nem volt kimutatható. A PATTERSON és LEE (2000) szerint megfogalmazott, a 

heterotróf ostorosok diverzitását és biogeográfiáját legjobban befolyásoló extrinszik faktorok 

közül az alul mintázás és az ismétlés hiánya jelen vizsgálat során a lehetõ legnagyobb (csak 

egyetlen minta). Új vizsgálati módszereinkkel az alul észleltség (a mintában van a faj de nem 

vesszük észre � nem tudjuk azonosítani) volt csökkenthetõ a következõ okok miatt. 

1. A természet közeli, dúsítás nélküli körülmények. A taxonómiai és 

diverzitásvizsgálatokban gyakran alkalmaznak a baktériumok szaporodását elõsegítõ dúsítást, 

vagy baktérium szuszpenzió adagolást az ostorosok elszaporodásának megkönnyítésére. 

Ennek segítségével némely fajok nagy egyedszámban elszaporodnak és könnyen észlelhetõk. 

Az erõs dúsítás azonban nagyon erõs szelekciós nyomást jelent, és az elszaporodó 

baktériumokat fogyasztó fajok túlnövik a többit. Ez a jól ismert jelenség készteti az ultra�

oligotróf élõhelyeket vizsgáló mikrobiológusokat oligotróf táptalajok használatára. 

PATTERSON és LEE (2000) közli a 20 leggyakrabban megtalált ostoros fajt. Vizsgálataink 

során egyiket sem találtuk meg igazán nagy egyedszámban, viszont a kevés ostoros fajt 

tartalmazó élõhelyekrõl gyakran kerültek elõ. Ezek feltehetõen olyan igen széles 

toleranciaspekrumú kozmopolita morfofajok, melyek bár többnyire nem érnek el a 

természetben nagy egyedszámot, nagyon sok élõhelyen ott vannak, és enyhe dúsítás hatására 

könnyen elszaporodnak a tenyészetekben. Az általunk használt tenyésztõ edényben található 

folyóvízi aggregátumok feltehetõen változatos élõhelyeket jelentettek igen sok ostoros faj 

számára, a viszonylagos tápanyaghiánnyal a lassú szukcessziós folyamatban azonban 

elkerülhetõ volt egyes fajok gyors elszaporodása és a többi faj kompetitív kizárása. 

2. A jó optikai elrendezés lehetõvé tette olyan részletek tanulmányozását, és ezáltal olyan 

fajok megkülönböztetését, melyet hagyományosan csak elektronmikroszkóppal tudnak 

elkülöníteni (pl. szilíciumpikkelyesek pikkelyének alakja). 

3. Videofelvételt készítettünk minden érdekes példányról, ami lehetõvé tette utólag a 

videók többlet digitális kontrasztosítás mellett való visszanézését, gyakran a kockáról kockára 

való léptetést. Az optikai szeletekbõl az élõlény háromdimenziós alakját és belsõ szerkezetét 

rekonstruálni tudtuk, és a gyorsan mozgó, illetve kevés példányban elõkerülõ fajok is 

vizsgálhatóvá váltak. Több publikációban közölnek nem meghatározott fajokat, melyekbõl 

kevés példány került elõ, és csak 1-2 fényképet vagy rajzot sikerült róluk készíteni, amellyel a 
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szervezet felépítését nem lehetett kellõen tanulmányozni és a szervezetet azonosítani. A 

videofelvételek készítésével ez a probléma elkerülhetõ. Az alul-észleltséget hangsúlyozza, 

hogy 6 faj csak a vizsgálat vége után került elõ, más fajokról készített videókon. Ezeket a 

fajokat a mikroszkópos vizsgálat során nem vettük észre. 

4. A hosszú vizsgálati periódus. A legtöbb diverzitásvizsgálatban a több esetben is dúsított 

mintát a harmadik, vagy az ötödik napon vizsgálják. Összehasonlításként vizsgálatunk során 

az elsõ három napon csak a fajok harmadát találtuk meg. A kumulatív fajszám � idõ görbe 

(10. ábra) nem telített, a vizsgálat folytatásával a mintára új fajok kerültek volna elõ. Az elsõ, 

legnagyobb diverzitású napokban (11. ábra) a vizsgálat intenzitásának növelésével feltehetõen 

igen sok új faj került volna elõ. A szukcesszió elõrehaladtával a csökkenõ diverzitás 

magyarázható az elszaporodó fajok kompetitív hatásával, a környezet, feltehetõen a biotikus 

környezet � táplálékellátottság változásával, az eredetitõl való eltérésével, illetve az élõhely 

heterogenitásának és a zavarásnak a csökkenésével. Véleményünk szerint az alul-észleltség 

csökkentéséhez legjobban a videomikrográfiás technika és a hosszú észlelési idõ járult hozzá. 

A heterotróf ostorosoknak a teljes vizsgálati idõszak összes elõfordulása alapján elkészített 

rang abundancia és fajszám � elõfordulási gyakoriság függvényeibõl (12b, c ábra) jól látható a 

hatalmas háttérdiverzitás és a ritka fajok nagy aránya. A fajszám � elõfordulási gyakoriság 

görbét összehasonlítva a 2008. júniusi algavizsgálatokkal, ahol hasonló alga fajszámot 

találtunk, a ritka fajok aránya a két esetben közel azonos. Figyelembe véve azonban, hogy a 

szukcesszió során elszaporodott fajok a görbe letörését kevésbé meredekké tették (valósághoz 

közelibb a 13. ábra), elmondhatjuk, hogy az ostorosok eloszlására jellemzõbb a ritka fajok 

nagy aránya. 

Adatainkat molekuláris klónkönyvtárak szekvencia analízisével nyert OTU-szám � 

eloszlás diagramokkal összehasonlítva hasonló lefutású görbéket kapunk (25. ábra). A ritka 

heterotróf ostorosok aránya meghaladja az eukarióta klónkönyvtárakban talált ritka OTU-k 

arányát. A ritka fajok jelentõs száma, a rang-abundancia diagramok �hosszú farka� régóta 

ismert ökológiai jelenség (pl. MURRAY és mtsai 1999, HANNON és mtsai 2004). A 

protisztológiai vizsgálatok azonban � eltekintve az algaszámlálások során feltárt és többnyire 

diverzitási indexek formájában prezentált diverzitási adatoktól � sokáig nem fókuszáltak az 

eukarióta egysejtû diverzitás felmérésére. Csak az utóbbi két évtizedben, az általános 

trendeket követve kezdõdtek el a morfológiai és molekuláris diverzitásvizsgálatok. 

Elsõsorban a népszerû molekuláris módszerek alkalmazása segítette a téma elterjedését 

(PEDRÓS-ALIÓ 2006). Újabb lendületet hozott a �454 címke szekvenálás�, melynek 

eredményei alapján új megvilágításba került a �ritka protista bioszféra� és a rang abundancia 
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diagramok hosszan elnyúló farka (SOGIN és mtsai 2006, STOECK és mtsai 2009). Ez a 

hatalmas fajszámú ritka fajokból álló háttérdiverzitás a genetikai és fenotípusos sokféleség 

�kimeríthetetlen forrása�, amely a változó körülményekhez való alkalmazkodás alapja, 

biztosítva a biogeokémiai folyamatok zavartalan mûködését. 

 

 

 

25. ábra. Klónkönyvtárak szekvencia analízisével nyert OTU-szám�elõfordulási 

gyakoriság görbék (a, b) és rang abundancia diagramok (c) 99%-os szekvencia 

hasonlóságnál. a: JEON és mtsai (2008), 4 klónkönyvtár összegzett adatai, 725 klón, 131 

OTU. b: JEON és mtsai (2006), 1 minta, 725 klón, 107 OTU. c: COUNTWAY és mtsai 

(2007), 6 klónkönyvtár összegzett adatai, 923 klón, 324 OTU. 

Az utóbbi két évtizedben publikált heterotróf ostoros taxonómiai és diverzitásvizsgálatok 

során talált új fajok aránya a 26. ábrán látható. A dunai vizsgálatban talált 44% meglehetõsen 

nagynak számít. Ennél nagyobbat csak LARSEN és PATTERSON (1990) számos különbözõ 

földrajzi régió trópusi tengeri üledékeit feltáró vizsgálatában közöl. Összehasonlításként 

FOISSNER és mtsai (2002) igen intenzív vizsgálatsorozat eredményeképpen hétéves munkával 

a Namíb-sivatagban és az Okavango deltában összesen 365 csillós fajt találtak, melyek 35%-a 

(128) új volt. Hasonlóképpen KREUTZ és FOISSNER (2006) a német Simmelried lápvidéken 
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néhány 50 m2-nél kisebb területû tóban egy tízéves vizsgálat eredményeképpen 

fénymikroszkópos módszerekkel közel 800 protista fajt talált, ebbõl legalább 100 új faj. Õk a 

teljes eukarióta mikrobiális diverzitást 1000-1200 fajra becsülik. 

 

A taxonómiai munkákban közölt új fa jok aránya
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26. ábra. Az új fajokat legnagyobb arányban közlõ taxonómiai és diverzitásvizsgálatok 

során közölt új fajok aránya. A 2008. márciusi vizsgálat szaggatott vonallal van kiemelve. 

PATTERSON és LEE (2000) az addigi morfológiai ostorosvizsgálatok elemzésével arra a 

következtetésre jut, hogy a heterotróf ostoros morfofajok száma limitált (a dinoflagelláták 

kivételével 3000 körüli), és az ubikvista modellel egyezõen a morfofajok kozmopoliták. A 

legtöbb publikációjukban megemlítik, hogy kicsi az új fajok aránya. Szerintük ettõl eltérõ 

következtetésre csak akkor juthatunk, ha a morfofajok több különbözõ ökotípust foglalnak 

magukba és / vagy súlyos alul-észleltség jellemzõ a mintákban. Az elsõ állítással 

kapcsolatban a bizonyítékok száma egyre nõ (lásd irodalmi összefoglaló). Módszereink 

alapján csak morfológiai � viselkedésökológiai szemszögbõl lehetnek tapasztalataink ebben a 

kérdésben. Egyes morfofajok populációi között szemmel látható különbségek vannak mind 

méretben, mind alakban, mozgásban, táplálkozásban. Többször látni nem túl tág populáción 

belüli variancia mellett nagy méretkülönbséget a populációk között (pl. Anisonema acinus, 

Goniomonas truncata, Rhyncomonas nasuta). Gyakran az alakban, mozgásban is különbségek 

vannak (pl. Allantion tachyploon, Neobodo designis) vagy az állábképzés frekvenciája tér el 

populációs szinten (Prostaspis �cross-flagellated�). A populáció méreteloszlása nagyban 

befolyásolja a növekedési rátát, az elfogyasztható táplálék méretét, a különbözõ 
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mozgásmódok a táplálékkeresést és a felvett táplálék milyenségét. Ezek a különbségek 

gyakran elég nagyok ahhoz, hogy a különbözõ ökotípusok legalább annyira eltérõ 

forráshasználattal rendelkezzenek, mint a más, funkcionálisan hasonló fajok. Az ilyen 

finomskálájú ökológiai különbségek felmérése és figyelembe vétele még a legkezdetibb 

stádiumában tart. 

Vizsgálataink egyértelmûen rávilágítottak, hogy megfigyeléseink igen súlyos alul-

észleltséggel terheltek. A PATTERSON és LEE (2000) által megfogalmazott mindkét feltétel 

igaznak tûnik ahhoz, hogy a heterotróf ostorosok diverzitását és biogeográfiáját más 

nézõpontból lássuk. 

A heterotróf ostorosok diverzitására vonatkozó eredményeink alapján az alábbi fontos 

következtetéseket vonhatjuk le. 

1. A heterotróf ostorosok lokális fajszáma sokkal nagyobb, mint amit az eddigi kutatások 

feltártak. 

2. Az új fajok nagy aránya kevéssé támogatja a kozmopolita elterjedés elméletét. 

3. A morfofajok globális száma jóval nagyobb lehet, mint gondoltuk, édesvízi élõhelyeken 

nagyon sok leíratlan morfofaj van még. 

4. Nagy folyókban, az abundáns fajok mellett egy hatalmas, ritka fajok alkotta 

háttérdiverzitás található. 

Véleményünk szerint, a legújabb morfológiai csillósvizsgálatok eredményeivel (FOISSNER 

és mtsai 2008) és a legújabb molekuláris vizsgálatok során feltárt diverzitás mértékével 

összhangban, egy teljesen új paradigma szerint kell megközelíteni a legnagyobb 

ultrastruktúrális és filogenetikai diverzitással, kiemelkedõ funkcionális sokféleséggel, és 

kiemelkedõ anyagforgalmi jelentõséggel bíró heterotróf ostorosok környezeti mintákban való 

vizsgálatát. El kell fogadni, hogy rengeteg új morfofaj van még, bármilyen vizsgálat során 

találhatunk új fajokat, és az ostoros diverzitás nagyságrendekkel nagyobb lehet annál, mint a 

hagyományos módszerekkel, dúsításos tenyészetekben elõkerülõ néhány-néhány tíz abundáns 

faj. 

A 2008. márciusi és júniusi diverzitásvizsgálatok alapján megpróbálhatunk egy 

morfológiai módszereken alapuló óvatos becslést tenni egy minta teljes mikrobiális eukarióta 

diverzitására. A 2008. márciusi vizsgálat alapján (14. ábra) a 30 m alatti heterotróf 

eukarióták megtalált fajszáma 183, becsült száma 474. Alábecslést jelent, hogy a csupasz 

amõbákra és a napállatkákra preferenciális okoból kevesebb figyelmet fordítottunk. A 2008. 

júniusi vizsgálat szerint az algák megtalált fajszáma 139, becsült fajszáma 201. A megtalált 

csillós fajszám 25. BERECZKY (1982) csillósokra fókuszáló számlálásos rutinvizsgálatai alatt 
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átlagosan 20-40, max. 55 fajt talált mintánként. A csillós fajszámot 50 l vízben legalább 50-re 

becsülni reálisnak tûnik. A nagyobb méretû házas amõbákból a júniusi vizsgálatban hetet 

találtunk, 10 faj elõfordulását fel lehet tételezni. A 21 megtalált mikrometazoa faj VÁSQUEZ 

és REY (1989) vizsgálataival összevetve (átlag kerekesféreg fajszám az Orinoco folyóban: 

22,9) szintén átlagosnak tûnik. Sajnos a gombákról nincsenek részletes morfológiai adataink 

(chitridák, élesztõk, tömlõsgombák), de feltételezhetõen legalább 10 faj jelen lehetett. A 

megtalált és becsült morfofajok száma a 7. táblázatban olvasható. 

 

fajszám: megtalált becsült 
alga 139 201 
gomba 4 10 
protozoon 30 m alatt 183 473 
nagy házas amõba 7 10 
csillós 25 50 
mikrometazoon 21 21 

eukarióta mikroba 379 765 

7. táblázat. Megtalált és becsült mikrobiális eukarióta fajszámok max. 50 l vízben a 2008. 

márciusi és júniusi vizsgálatok alapján. 

Néhány mikrobiális eukarióta diverzitást feltáró molekuláris ökológiai vizsgálat során 

talált és becsült fajszámokat a 8. táblázatban összesítettük. Az alkalmazott morfológiai 

megközelítésünkkel kimutatott diverzitás mértéke nagynak számít a molekuláris 

klónkönyvtárak alkalmazásával feltárt, lokális eukarióta diverzitásra vonatkozó eddigi 

ismereteinkhez képest. A �454 címke szekvenálás� módszer segítségével becsült OTU 

számok azonban még ennél is jóval nagyobb diverzitást sejtetnek. Két dolgot érdemes szem 

elõtt tartani. Az egyik, hogy míg a molekuláris diverzitásvizsgálatok által feltárt vonalkódok 

jelentõs részéhez nagyon kevés, vagy semmilyen biológiai információ nem köthetõ, addig a 

mikroszkóppal megtalált �hús-vér� fajokról számos igen fontos általános biológiai és adaptív 

tulajdonságokra vonatkozó ökológiai információ áll rendelkezésünkre. Elképzelhetõ, hogy a 

technika fejlõdésével a molekuláris módszerek jóval egyszerûbben teljesebb képet tárhatnak 

fel a diverzitásról, de az utóbbi tényezõ miatt a morfológiai megfigyelések soha nem 

szorulhatnak háttérbe. A másik fontos dolog, hogy a legelegánsabb becslések mellett sem 

szabad megfeledkezni arról, hogy csak a megtalált fajok ottléte bizonyított, bármilyen 

információ csak a megtalált fajokról mondható. Az 50 liter dunavízben megtalált közel 400 

eukarióta faj jóval meghaladja eddigi feltételezéseinket és a mikrobiális eukarióta diverzitás új 

távlatait nyitja meg elõttünk. 
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  klón OTU 
OTU 

becslés estimator élõlény minta élõhely 

Stoeck és mtsai 2009 454 tag 300000 1000-4000   eukarióták redoxklin fjord 

Duna morfológia  379 765  eukarióták 50 l plankton nagy folyó 
Scheckenbach és 
mtsai 2009 4 minta 764 180 408  eukarióták 

40l mélytengeri 
plankton Atlanti Óceán 

Jeon és mtsai 2006 1 könyvtár 725 107 398±156 
két exponenciális 
keveréke eukarióták 

3 l anoxikus 
tengervíz 

Cariaco-öböl, 
Venezuela 

Countway és mtsai 
2007 összesen: 923 324 694 SChao1 eukarióták 2-20 l tengervíz Atlanti Óceán 

 1. könyvtár 124 94 247   felszín   

 2. könyvtár 152 50 119   mélytenger  

 3. könyvtár 165 97 267   felszín   

 4. könyvtár 170 66 146   mélytenger  

 5. könyvtár 158 105 376   felszín   

 6. könyvtár 136 65 171   mélytenger  
Behnke és mtsai 
2007 összesen: 753 92      

 1. könyvtár 324 39 68±15 
két exponenciális 
keveréke eukarióták 

plankton, szulfid 
mentes norvég fjord 

 2. könyvtár 284 60 143+-47   plankton, felsõ szulfidos 
 3. könyvtár 253 18 32+-12   plankton, erõsen szulfidos 
Massana és mtsai 
2004b 1. könyvtár 78 44 171 SChao1 pikoeukar. 

10 l tengervíz, < 3 
um Földközi-tenger 

 2. könyvtár 111 42 77     

 3. könyvtár 88 36 92     

 4. könyvtár 106 54 95     

Chen és mtsai 2008 összesen: 528 131   eukarióták   

 1. könyvtár 85 30      

 2. könyvtár 92 34      

 3. könyvtár 98 17      

 4. könyvtár 86 26      

 5. könyvtár 72 22      

 6. könyvtár 95 38      

Stoeck és mtsai 2006 összesen: 497 72    
2.3 l anoxikus 
tengervíz 

Cariaco-öböl, 
Venezuela 

 1. könyvtár 241 24   eukarióták   

 2. könyvtár 119 31      

 3. könyvtár 137 36      

8. táblázat. Mikrobiális eukarióta diverzitásvizsgálatok során talált és becsült �fajszámok�. 

A különbözõ klónkönyvtárak különbözõ mintákbõl készültek. Az egy mintában talált 

legnagyobb fajszámok félkövérrel kiemeltek. 

V.3 b. A helyi ostoros közösség funkcionális diverzitása 

A funkcionális diverzitás feltárása során az ostorosok funkcionális vetületû 

tulajdonságainak csoportosítása helyett a forráshasználat eloszlását vizsgálva próbáltuk 

megállapítani a különbözõ funkcionális csoportokat. A videomeikrográfiás módszerrel 

mérhetõ niche változók természetesen csak a potenciálisan releváns változók egy részét 

képviselik, feltehetõen további, a funkcionális diverzitás mértékét növelõ forrásváltozók 

volnának feltárhatók a fajok anyagcsere tulajdonságainak � anyagcsere intenzitásának, 

abiotikus környezeti tényezõkre adott válaszának, életforma váltásaiknak, szaporodási 
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stratégiáiknak vizsgálatával. Ez utóbbiak mérése azonban csak tiszta tenyészetekben 

lehetséges, melynek alkalmazásával sokkal kisebb fajdiverzitás volna feltárható, és a 

közösségökológiai következtetések sem volnának megalapozottak. Míg a primer energiaforrás 

(1. változó) és a táplálék helye (2. változó) alapján élesen elkülönülnek a csoportok, a 

táplálékméret eloszlása (3. változó) mind a víztestbõl, mind a felületrõl táplálkozóknál 

folyamatos átmenetet mutat. A funkcionális kategóriákat úgy választottuk meg, hogy a 

csoportok átlagos eloszlása ne fedjen át. Bár ez a kategorizálás kissé önkényes, de kifejezi, 

hogy legalább hány nem átfedõ csoportra volna felosztható a spektrum. A valóság ennél 

árnyaltabb; bizonyos fajpárok között nincs átfedés � kompetíció, de a szomszédos kategóriák 

közti átmeneti fajok között van. A lefedett spektrum mind a táplálékméret, mind az ostorosok 

mérete szempontjából széles. Víztestbõl táplálkozóknál 3-30 m közötti ostorosok 

fogyasztanak 0-20 m közötti táplálékot, felületrõl táplálkozóknál pedig 1,5-50 m közötti 

ostorosok fogyasztanak 0,2-48 m közötti táplálékot. Ez a tág spektrum is jól mutatja a 

funkcionális sokféleséget és az eltérõ dimenziókat. Az utolsó forrásváltozó (4.), a lorika 

megléte az abundáns karnivor ostoros populáció predációs nyomása miatt realizálódik. A 

fundamentális nichek figyelembe vételével jóval szélesebb spektumokat kaphattunk volna, 

több tényezõt is figyelembe lehetett volna venni (pl. agglutináció, különbözõ életformák közti 

váltás képessége, tápláléktípus preferencia � karnivoria, algivoria). A potenciális funkcionális 

diverzitás a változó körülmények között jelenthet egy olyan sokféleségbázist, melybõl merítve 

az ökoszisztéma legfontosabb funkcionális kompartmentjei a fajok hasonló funkciójú fajra 

való kicserélõdésével helyre állhatnak, és a biogeokémiai folyamatok zavartalanul 

mûködhetnek tovább. 

A forráshasználat módját megkülönböztetõ változók alapján az ostoros sebességének és az 

áramlási mezõnek a hányadosa (5. változó) egy olyan kontinuumot tár fel, melynek átmeneti 

alakjaira csak utalás van az irodalomban (BOENIGK és ARNDT 2000). Ennek a szuszpenzió evõ 

- ragadozó átmenetnek, illetve a táplálék közeledésének sebességével kapcsolatban a diffúzió 

evõ felé való átmenetnek a pontosabb mérése érdekes feladat lenne. Az igen jelentõs 

anyagforgalmi szereppel bíró nagy chrysomonadidák lassan úszó, hosszú filopodiumos, néha 

ostor nélküli alakjai, figyelembe véve a nagyméretû elfogott táplálékszemcséket is, ezt a 

hármas átmenetet képviselik. Bár táplálkozásuk megfigyelése, mely a vízben úszva történik, 

nem könnyû, mégis nagyon fontos volna, és új perspektívákat nyithatna a chysomonadidák jól 

ismertnek vélt táplálékfelvételével kapcsolatban. Az ostorosok billegésének / ostorcsapási 

frekvenciájának hányadosa (6. változó) érdekes viselkedési stratégiákat jelenít meg (18. ábra). 
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Az átló szerint elhelyezkedõ fajok esetén fenáll, hogy a gyorsabban csapkodók gyorsabban 

haladnak. Ez jellemzõ sok kúszó faj egyedeinek általános mozgási potenciáljára is. A 

plasztikus fajok közül a leglassabban kúszó és leglassabban csapkodó egyedek a 

legfluidabbak, míg ha nõ a csapkodás � ostorrezgés frekvenciája, nõ a sejt rigiditása, és 

többnyire a sebessége is. Több kúszó faj ebbõl az állapotból a hátsó ostor rezegtetése mellett 

képes lassan elúszni, ami az új élõhelyek kolonizációja szempontjából ezeknek az egyébként 

nagyon lassan haladó fajoknak kulcsfontosságú képesség. A 18. ábra bal oldalán elhelyezkedõ 

gyorsan csapkodó, de lassan kúszó fajok viselkedése különös. Több esetben az egyedek csak 

igen lassan haladnak, vagy nem is haladnak, csak a hátsó ostoruk végére letapadva körben 

csapkodnak. Ezen viselkedés elõnyös volta nehezen értelmezhetõ, a táplálékszerzéshez 

diffúziós hatások szükségesek. Az ostor csapkodó és kúszó hatásának a sebességgel 

összefüggésben való vizsgálatakor (7. változó) egyes fajok kizárólag a csapkodó mozgásra 

hagyatkozva úsznak a felület fölött, a felületet hátsó ostorukkal lazán érintve. Ezen fajok 

számára a felület érzékelése teljesen máshogy történik, mint a lassú, felületen kúszó fajoknál. 

A kontaktérzékelés az úszó fajoknál csak a felülethez való ütközéskor / leszálláskor történik. 

Jóval nagyobb területen mozoghatnak, de a kontakt prédakeresésük sokkal inkább ad hoc 

jellegû. Egyes nagy állábképzési potenciállal rendelkezõ Protaspis undescr. �cross-

flagellated� példányok úszás közben is kissé kitolva hagyják állábukat, és felületet találva 

azonnal kiöltik állábukat. Más populációból származó egyedek ugyanakkor csak nagyon 

ritkán öltenek állábat, kontaktérzékelésük elsõ ostorukkal történik. A legkisebb és 

leglassabban kúszó fajok képesek a legkisebb és legmélyebben felületek közé ékelt 

baktériumok megtalálására, az úszó fajok viszont nagy hatékonysággal találják meg a 

táplálékban gazdag foltokat (pl. baktérium kolóniák). 

A különbözõ változók szerinti eloszlás alapján feltételezhetõen elkülönülõ 15 realizált 

niche és 27 guild meglehetõsen nagy funkcionális sokféleséget jelent. Az ozmotrófok 

elhanyagolhatóan kicsi száma az élõhely alacsony szaprobitásával, és a kis molekulatömegû 

oldott anyagok viszonylag alacsony koncentrációjával magyarázható. A fajok közel harmadát 

a szuszpenzió evõk teszik ki, kétharmadát pedig felületrõl táplálkozók. Összehasonlítva ezt az 

eloszlást a fajok relatív abundanciájával, ellenkezõ képet kapunk: a legnagyobb egyedszámot 

a víztestbõl táplálkozó chrysomonadidák, choanoflagelláták és bicosoecidák teszik ki, a többi 

víztestben táplálkozó ragadozó és a felületrõl táplálkozók egyedszáma csekély. 

A nagy ostoros diverzitás magyarázatára több lehetõség adódik. Maga a funkcionális 

sokféleség lehet az egyik lényeges ok, a különbözõ niche-csoportba tartozó élõlények között 

az eltérõ forráshasználat miatt bizonyos források tekintetében nincs kompetíció. A nagyszámú 
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felületrõl táplálkozó ostoros faj koegzisztenciáját magyarázhatja az élõhely heterogenitása. Ez 

a következõ szinteken nyilvánulhat meg: 1. Aggregátumok kolonizációja. Az aggregátumok 

foltos, kompartmentalizált életteret jelentenek, melyet az ostorosok diszperzió útján 

kolonizálnak. A fajok kolonizációja véletlenszerû, egy aggregátumon csak kevés faj van jelen, 

a kompetíció és a szukcesszió kimenetele így más és más minden aggregátumon. A 

kolonizáció forrása a bentosz is lehet, az üledék ebben a megközelítésben egy hatalmas 

diverzitást fenntartó, �magbankként� mûködõ élõhely. 2. Az aggregátumok sokfélesége. Az 

aggregátumokon sokféle mikrohabitat van jelen, ami ennek megfelelõen sok különbözõ 

funkcionális tulajdonságokkal bíró fajt fenn tud tartani. Jelenthet szerkezeti, felépítésbeli 

sokféleséget, ahol például a különbözõ helyek és táplálékforrások hozzáférhetõsége más az 

aggregátumon a különbözõ fajok számára. Jelenthet biokémiai felépítésbeli sokféleséget is, 

melyhez a kolonizáció során különbözõ preferencia párosul. 3. Az aggregátumok idõbeli 

változása. Az aggregátumok életideje összemérhetõ az ostorosok generációs idejével, annak 

néhány tízszerese (GROSSART és PLOUG 2000). Az aggregátumok kémiai összetétele, 

szerkezete idõben változik. Az ostoros közösségre fennállhat a közepes zavarás elmélete 

(CONELL 1978); mielõtt egy faj kiszoríthatná a többit, módosul az élõhely. A Dunában az 

aggregátumok viszonylag kicsi mérete miatt feltehetõen az elsõ tényezõ játszhat fontosabb 

szerepet, a többi a nagyobb aggregátum méreteknél (tavi, tengeri hó) lehet fontos. A szabadon 

úszó, víztestbõl táplálkozó fajoknál a kaotikus keveredés elmélete is biztosíthat 

koegzisztenciát a versengõ fajok között (SCHEURING és mtsai 2000). Az ostorosok 

funkcionális tulajdonságait vizsgálva több esetben találkozunk olyan formákkal, melyek 

táplálékszerzés szempontjából kevésbé tûnnek hatékonynak, mint mások (pl. hevesen 

csapkodó lassan kúszó ostorosok, lassan kúszó kisméretû pikoeukarióták). Ezek alapján 

valószínûsíthetõ, hogy a létüket meghatározó, elsõsorban biotikus kényszerfeltételek nem 

annyira szorosak, hogy ezeket a fajokat a többiek kiszorítsák. Bár több ostoros fajnál ismert 

cisztaképzés, a diverzitásvizsgálat során talált fajok legnagyobb része aktív sejt állapotban 

lehet jelen a planktonban. Az abundáns fajok között a tenyészidõszakban látható nyilvánvaló 

kompetíció ellenére a források nem elég szûkökösek ahhoz, és a környezet elég heterogén 

ahhoz, hogy az igen abundáns populációk mellett rengeteg ritka faj is túlélhessen a 

planktonban. Ezek nagy részénél az aktuális környezet nem kedvez az elszaporodáshoz, de 

zavaráskor, a környezet megváltozásával � és ekkor van nagy jelentõsége a 

háttérdiverzitásnak � új fajok szaporodhatnak el. A ritka fajok egy része nyilvánvalóan a 

bentoszból, áradáskor az ártérrõl származik (pl. nagy euglenidák). Ezzel a folyamatos 
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fajforrással, és a fajok hosszan tartó egzisztenciájának lehetõségével a folyami plankton 

hatalmas heterotróf mikrobiális eukarióta diverzitást képes fenntartani. 

A ritka fajok más környezetben való elszaporodásának lehetõsége meglehetõsen keveset 

vizsgált ökológiai téma (MURRAY és LEPSCHI 2004). A kérdés fontossága azonban 

nyilvánvaló a funkcionális diverzitási potenciál és az ökoszisztéma zavarásra adott 

válaszkészsége szempontjából. A �néhol abundáns fajok� a környezet megváltozásával 

elszaporodhatnak, a mindenhol ritka fajok viszont legfeljebb jövõbeni �evolúciós 

nyersanyagként�, a genetikai sokféleség tárházaként funkcionálhatnak. A fenti két típus 

arányát nehéz megállapítani, de az elszaporodás képességének figyelembe vételével eddigi 

vizsgálataink szerint, irodalmi adatok alapján, és a közel rokon taxonok tulajdonságai alapján 

elmondható, hogy a ritka fajok 78%-a biztosan képes elszaporodni. Sok leírt fajról nincsenek 

ismereteink, egyes fajokról azonban irodalmi adatok alapján sejthetõ, hogy a természetben, 

legalább is eddigi megtalálásainak helyszínein, sohasem ér el nagy abundanciát (pl. 

Plagiophrys sp.). Az elszaporodni képes ritka fajok nagy aránya szintén a funkcionális 

diverzitás jelentõségét és a közösség zavarásra adott hatékony válaszának lehetõségét 

támasztja alá. 

 

Egy nagy Spumella lüktetõ vakuólumokban gazdag citoplazmával. Alul a sejtmag, alatta a Golgi készülék 
látható a Golgi ciszternákkal. 
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VI. KITEKINTÉS 

A heterotróf ostorosok, az egyik legnagyobb anyagforgalmi jelentõséggel, strukturális, 

filogenetikai és funkcionális sokféleséggel rendelkezõ egysejtûcsoport kutatása nagyon sok 

irányzatot ölel fel. Az alapkutatások egy része talán soha nem fog semmilyen közvetlenül 

gyakorlatban is hasznosítható eredményt hozni. A kutatási irányok sokfélesége, a rengeteg 

különbözõ vizsgált terület, és a különféle kutatások során megnyílni tudó emberi kreativitás 

biztosítja azonban, hogy a vizsgálatok között a legfontosabb és legnagyobb jelentõséggel bíró 

felfedezések is megszülethetnek. Az alábbi összefoglaló messze nem teljes, és a néhány 

irányzat kiválasztása esetleges, a legújabb eredmények fényében azonban néhány fontos 

terület nagyobb hangsúlyt kellene kapjon. 

A mai egyik élvonalba tartozó irányzat a filogenetikai leszármazási viszonyok vizsgálata, 

illetve a fajok (klóntenyészetek) fénymikroszkópos, ultrastrukturális és filogenetikai 

leszármazásbeli tulajdonságainak vizsgálata 18S rDNS és multilokusz szekvenálás alapján. A 

klónok egyes ökofiziológiai � táplálkozásökológiai tulajdonságait is gyakran vizsgálják. A 

hatalmas lokális diverzitás és a nagyszámú ritka faj léte miatt fontos volna mind a 

tenyésztéstõl független technikák (egy-sejt LM, SEM, TEM?, egy-sejt PCR) fejlesztése, és a 

tenyésztéses technikák akár egyetlen sejt izolálásán alapuló fejlesztése. Az evolúciós 

leszármazási viszonyok molekuláris biológiai eszközökkel való feltárása a jelen kor egyik 

legnagyobb intellektuális kihívása, melynek gyakorlati vetületei ma még talán fel sem 

mérhetõek igazán. Gyakorlati problémára válaszolnak a biogeográfiai / filogeográfiai 

vizsgálatok, melyek a jelenkori elterjedési mintázatokat segítenek megmagyarázni. Szintén 

gyakorlati szempontból fontos a speciáció menetének és folyamatainak pontosabb megértése, 

mely segíti az evolúciós fejlõdés, és a megváltozó körülményekre evolúciós sebességgel 

adható alkalmazkodási potenciál megismerését. A fenti, az összes elérhetõ modern technika 

kombinációjával végzett átfogó taxonómiai kutatások egyetlen korlátja a nagy technikai, 

idõbeli és emberi erõforrás ráfordítás szükségessége. Nem nagyon vannak reális becslések a 

bioszférában élõ heterotróf ostorosok fajszámát illetõen, de a diverzitás új paradigmáján át 

szemlélve sok ezer leíratlan morfofaj és filogenetikai faj létezhet. Ennek fényében nem az új 

fajok megtalálása a nehéz, hanem a rengeteg új faj leírása. Tenyésztõ és egy-sejt kezelõ 

módszereink fejlesztésével nagyon sok új faj megfoghatóvá válik. Ebbõl a nézõpontból 

szükséges lehet az egyetlen faj taxonómiai vizsgálatába fektetett kutatási erõforrás még 

további növelése (egy fajról tudjunk meg �mindent�) helyett megkezdeni az új fajok 

sokaságának szisztematikus leírását (pl. FOISSNER monográfiái). 
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A klóntenyészeteken alapuló ökológiai vizsgálatok (abiotikus tényezõk toleranciája, 

táplálékszelekció, táplálékfelvétel fázisai, kémiai kommunikáció) nagyon lényeges és 

alapvetõ ökológiai jelenségeket tárnak fel kísérletesen. Itt fontos volna a kísérletek folytatása 

mellett az adott jelenség természetben betöltött szerepét, jelentõségét igazolni, melyek sok 

esetben még nem ismertek. A különbözõ, gyakran taxonómiailag nem is megfelelõen 

identifikált fajok klóntenyészeteirõl szerzett pontos ökofiziológiai adatok a gyakorlatba 

nehezen ültethetõk át. Ilyen adatok csak nagyon kevés szervezetre ismertek, és az ökotípusok 

közti esetleges különbségek sem tisztázottak. 

Közvetlen gyakorlati haszonnal kecsegtet a heterotróf ostorosok anyagforgalmi szerepének 

pontosabb feltárása. Az ostorosok még koránt sem elég jól ismert, természetes vizekben 

betöltött algivor és bakterivor szerepének pontosabb tisztázása mellett a szinte teljesen 

ismeretlen detritivoria (partikulált, de nem élõ szerves anyag) és oldott szerves anyag 

fogyasztás természetben betöltött szerepének tisztázása nagyon fontos elõremutató irányvonal 

lenne. Itt a pontos mennyiségi vizsgálatok mellett a növekedési ráta kísérletes mérésére és 

izotóppal (kis molekulatömegû) vagy fluoreszcensen (nagy molekulatömegû) jelölt szerves 

szubsztrátok fogyasztásának természetes koncentrációknál való kísérletes mérésére volna 

szükség. 

Szintén közvetlen gyakorlati vetületekkel bírna egy jó taxonómiai felbontású és pontos 

mennyiségi viszonyokat feltáró közösségi ökológiai irányzat, amelyre égetõ szükség van a 

szakterületen. Az abundáns populációk mennyiségét a szukcessziós folyamatok során 

befolyásoló kényszerfeltételek feltérképezése anyagforgalmi hatásuk pontosabb megismerése 

miatt volna fontos. Ez rövid idejû intenzív környezeti vizsgálatokkal és az abundáns fajok 

egyes tulajdonságainak kísérletes vizsgálatával volna lehetséges. Az abundáns taxonok 

szezonális dinamikájával kapcsolatban feltehetõen feltárhatók bizonyos empirikus törvények, 

illetve bizonyos konkrét esetekben pontos anyagforgalmi modell ismeretében az abundáns 

taxonok mennyiségének változása megjósolható. Egy közösségi ökológiai irányzat másik 

nagyon fontos szerepe a diverzitás mértékének, szerkezetének megismerése és a funkcionális 

diverzitás megismerése volna. A diverzitás mértékének megismerésére a molekuláris 

ökológiai módszerek jó lehetõséget nyújtanak. A fajok funkcionális tulajdonságainak 

feltárásához azonban mikroszkópos illetve tenyészeteken alapuló kísérletes módszerek 

szükségesek. A fajok viselkedésének, táplálékszerzésének vizsgálata fénymikroszkóppal 

lehetséges. Mind az elõbbiek, mind a szerkezeti vizsgálatok terén nagy jövõ áll a legújabb 

mikroszkópos technikák elõtt. Fluoreszcens jelölés mellett a konfokális lézer pásztázó 

mikroszkópok (LSM), illetve a forgó korong lézer-megvilágítású konfokális mikroszkópok 
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(Spinning Disc) a három dimenziós képalkotásra a szerkezet feltárására, utóbbiaknál jó 

idõbeli felbontásra, a teljes belsõ visszaverõdésen alapuló mikroszkópok pedig (TIRF) a 

kúszó ostorosok letapadt membránján lejátszódó sejtszintû folyamatok vizsgálatára 

alkalmasak. A hagyományos átesõ megvilágítás a felbontás növelésével, a kontrasztosítás 

fokozásával (AVEC � DIC) és optikai szeleteléssel a legtöbb információt nyújtja általános 

szerkezeti és mozgási vizsgálatokban. A fajok funkcionális tulajdonságainak kísérletes 

feltárásához a funkcionális diverzitás vizsgálatokban nagy elõrelépést jelenthet az egy-sejt-

izoláláson alapuló tenyésztéses módszerek fejlesztése. Nagyon érdekes kérdés a nagy 

fajszámot és funkcionális diverzitást megengedõ kényszerfeltételek vizsgálata, ezen 

feltételekre talán vegyes tenyészeteken alapuló szukcessziós kísérletek világíthatnak rá. A 

szisztematikusan, többféle élõhelyen végzett közösségi ökológiai vizsgálatok egy igen fontos 

empirikus tapasztalatokon alapuló irányzat, a társulástan / asszociáció elemzés alapjait 

fektethetnék le ennél az élõlénycsoportnál, amely például az algákkal, házas amõbákkal, 

csillósokkal szemben az ostorosoknál még teljesen kidolgozatlan. 

Összefoglalva elmondható, hogy a tudományágban a technikai fejlõdésnek köszönhetõ 

óriási diverzifikáció, és az ebben rejlõ hatalmas felfedezési potenciál megtartása mellett 

néhány centralizációt és az eddigi eredmények szintézisét igénylõ, fontos gyakorlati vetülettel 

bíró, ma még hiányzó vagy alig kidolgozott irányzat is nagyobb hangsúlyt kellene kapjon a 

jövõben. 
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VII. KÉRDÉSEINKRE ADOTT VÁLASZOK RÖVIDEN ÖSSZEFOGLALVA 

1. A vizsgált évben egy téli, egy késõ tavaszi � kora nyári és két õszi egyedszám és 

biomassza csúcsot találtunk. Eredményeink megerõsítik az a feltételezést, hogy az ostoros 

taxonómiai csoportok aránya nagyfokú hasonlóságot mutat a különbözõ édesvízi 

élõhelyeken. A fitoplankton maximumokkal egybeesõ késõ tavaszi és õszi csúcs általános 

jelenség lehet a Dunában.  

2. Bár a nanoflagelláták bakterivornak tekintett szervezetek, GASOL és VAQUÉ 

�csatolás hiánya� hipotézisével megegyezõen nem találtunk szignifikáns összefüggést a 

baktériumok és a nanoflagelláták mennyiségének változása között. Az algivor nagy 

chrysomonadidák és táplálékalgáik mennyisége között szignifikáns összefüggés mutatható 

ki. A tenyészidõszaki gyors szukcessziós lépések során a fogyasztók között erõs 

kompetíció áll fenn, az alsóbb trofikus szintek jelentõs �top-down� kontroll alatt állnak. 

3. Megállapítottuk, hogy a heterotróf ostorosok kiemelkedõ fontosságú fogyasztó 

szervezetek: Télen a vizsgáltak közül a nanoflagelláták a legnagyobb termelésû 

élõlénycsoport, a tenyészidõszakban a mikroflagelláták az egyik legfontosabb algivor 

fogyasztók. 

4. A Duna heterotróf ostoros faunája igen fajgazdag, feltáratlan, sok tudományra nézve 

új faj található benne. Leírtunk három új fajt, köztük egy új genuszt. 

5. Kifejlesztettünk egy új videomikrográfiás módszert a heterotróf ostorosok 

diverzitásának vizsgálatára, mellyel az alul-észleltséget csökkenetettük a videofelvételek 

alkalmazása és a hosszú vizsgálati idõ segítségével. A heterotróf ostorosok lokális 

diverzitása nagyságrendekkel nagyobb, mint amit az eddigi vizsgálatok kimutattak, az 

abundáns fajok mellett egy hatalmas, ritka fajokból álló háttérdiverzitás jellemzõ. 

6. A heterotróf ostorosok között sok különbözõ, egymással kevéssé versengõ 

funkcionális csoport mutatható ki. A nagyszámú felülethez tapadt faj elõfordulását 

feltehetõen a heterogén környezet teszi lehetõvé. A szigorú korlátozó kényszerfeltételek 

hiánya és a heterogén környezet miatt rengeteg ritka faj túlélhet a planktonban. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 
A heterotróf ostorosok szerepe a vizek anyagforgalmában meghatározó. Strukturális, filogenetikai és 

funkcionális szempontból az egyik legváltozatosabb heterotróf egysejtû csoportot képezik. Kutatásaink 
során vizsgáltuk a különbözõ heterotróf ostoros csoportok mennyiségének évszakos változását a Duna 
planktonjában, összefüggéseket kerestünk az ostorosok és táplálékszervezeteik mennyiségének változása 
közt, és megállapítottuk anyagforgalmi szerepüket a többi egysejtû csoporttal összehasonlítva. 
Kidolgoztunk egy tenyésztésen alapuló nagyfelbontású videomikrográfiás módszert, mellyel feltártuk a 
heterotróf ostorosok és más kisméretû heterotróf eukarióták lokális fajgazdagságát és funkcionális 
diverzitását. 

A 2005-ös évben a heterotróf ostorosok mennyisége egy téli, egy nyár eleji és egy õszi maximumot 
mutatott. A mikroflagelláták (nagy chrysomonadidák és a Collodictyon triciliatum) a nyári � õszi 
idõszakban jelentõs biomassza részesedést (max. 53%) érhetnek el. Egész évben meghatározóak a 
chrysomonadidák, jóval kisebb mennyiségben vannak jelen a kinetoplasztidák. A nyári és õszi 
idõszakban a choanoflagelláták és bicosoecidák is jelentõs csúcsokat érhetnek el. A fõbb ostoros 
csoportok mennyiségének átlagos eloszlása nagy hasonlóságot mutat számos különbözõ édesvízi 
élõhelyen tapasztalt eloszlással. A heterotróf ostorosok biomasszája nem mutat szignifikáns korrelációt a 
baktérium biomasszával, ami egybevág az irodalmi adatokra épülõ �csatolás hiánya� hipotézissel. 
Negatív korreláció mutatható ki a vízhozammal. Az aljzatra tapadó ostorosok a Thalassiosiraceae 
kovaalgák számával mutatnak szignifikáns korrelációt, egyes algivor ostorosok pedig táplálékalgáik 
mennyiségével korrelálnak. A tavasz végi � nyár eleji idõszakban igen gyors szukcessziós változások 
zajlanak a planktonban. A populációk méretét elsõsorban biotikus, trofikus kapcsolatok határozzák meg. 
Az azonos trofikus szinten levõ abundáns fogyasztók között kompetíció van, az alsóbb szintek jelentõs 
felülrõl jövõ kontroll alatt állnak. A téli idõszakban a mikrobiális táplálékhálózatban a nanoflagelláták a 
legnagyobb termelésû csoport, a herbivor táplálékhálózat szerepe elhanyagolható a mikrobiális hurok 
mellett. A tenyészidõszakban a fitoplankton a legnagyobb termelésû csoport. A mikrobiális hurok mellett 
a herbivor táplálékhálózat is jelentõs szénforgalmi szerephez jut. Az elsõdleges termelésnek gyakran csak 
igen kis hányadát, de alkalmanként nagyobb részét (56%) is elfogyasztják a mikrobiális táplálékhálózat 
fogyasztói. A mikrobiális hurok legnagyobb termelésû csoportja tenyészidõszakban is a nanoflagelláták, a 
legfontosabb algafogyasztók pedig az algivor csillósok és a mikroflagelláták. A heterotróf ostorosok 
néhány nagy abundanciájú, tenyészidõszaki csillós és metazooplankton populáció kivételével számos 
folyóban, így a Dunában is a legfontosabb planktonikus fogyasztó szervezetek. A nanoflagelláták 
táplálékának nagyobb részét az év során nem a planktonban lebegõ baktériumok jelentik, hanem 
feltehetõen detritusz, oldott szerves anyag, a baktériumszámlálás során figyelembe nem vett 
ultramikrobaktériumok, pehelyképzõ baktériumok, aggregátumhoz tapadt baktériumok, és eukarióták. 

A diverzitásvizsgálatok során egyetlen mintában 130 heterotróf ostorost és egyéb máshova nem 
sorolható heterotróf nano/pikoeukarióta fajt, 28 csupasz amõba, 11 kisméretû házas amõba, és 14 
napállatka fajt találtunk, összesen 183 heterotróf egysejtû fajt 30 m-es mérettartományig. Ez a 
fajgazdagság jóval meghaladja az eddigi irodalmi adatokat. Vizsgálati módszerünkkel az alul-észleltséget 
tudtuk csökkenteni a természetközeli tenyésztés, a jó optikai beállítás, a videofelvételek utólagos 
elemzése és a hosszú megfigyelési idõszak miatt. A ritka ostoros fajok száma igen nagy, hatalmas 
háttérdiverzitás jellemzõ. A talált ostoros fajok 44%-a, összesen 57 faj nincs leírva. Ez az arány 
meglehetõsen nagynak számít az irodalomban, és nem támogatja az ubikvista elterjedés elméletét. A 
morfofajok globális száma jóval nagyobb lehet, mint gondoltuk, édesvízi élõhelyeken nagyon sok 
leíratlan morfofaj van még. A fajszám-gyakoriság eloszlás vizsgálatával egy 50 literes minta heterotróf 
ostoros fajszáma 341-nek, az összes heterotróf nanoeukarióta fajszám 473-nak becsülhetõ, a megtalált 
mikrobiális eukarióta fajszám 379, a becsült fajszám 765. Néhány forrásváltozó alapján az ostoros fajok 
feltehetõen legalább 15 niche-csoportba és a forráshasználat módja alapján 27 guildbe sorolhatók. A fajok 
közel egyharmada a víztestbõl, kétharmaduk pedig felületrõl táplálkozott. A nagy ostoros diverzitást 
magyarázhatja a nagy funkcionális sokféleség és az élõhely heterogenitása (az aggregátumok sokfélesége, 
véletlenszerû kolonizációja, idõbeli változása). A korlátozó kényszerfeltételek hiánya és a heterogén 
környezet miatt, az abundáns populációk mellett rengeteg ritka faj is túlélhet a planktonban. A bentosszal, 
mint folyamatos fajforrással, és a fajok hosszabb távú planktonikus egzisztenciájának lehetõségével a 
folyami plankton hatalmas heterotróf mikrobiális eukarióta diverzitást képes fenntartani. 
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IX. SUMMARY 
The role of heterotrophic flagellates is crucial in the matter flow of aquatic habitats. They form one of 

the most diverse protozoan group in a structural, phylogenetical and functional point of view. During our 
researches we investigated the seasonal dynamics of the different heterotrophic flagellate groups in the 
plankton of the River Danube. We revealed relationships between the biomass of flagellate groups and 
their food organisms, and we ascertained their role in the matter flow in comparison with other protists. 
We developed a culture based high resolution videomicrography method to reveal the local species 
number and the functional diversity of heterotrophic flagellates and other small heterotrophic protists. 

The abundance and biomass of heterotrophic flagellates formed a winter, an early summer and an 
autumnal peak in year 2005. Microflagellates (mainly large chrysomonads and Collodictyon triciliatum) 
may reach high contribution to biomass (53%) in the summer � autumn period. Chrysomonads are 
dominant throughout the year; kinetoplastids have a much smaller biomass contribution during the whole 
year; while choanoflagellates and bicosoecids may reach high biomass contribution in the summer � 
autumn period. The mean annual distribution of large flagellate taxonomic groups is considerably similar 
to the distribution of many different fresh water bodies. The biomass of heterotrophic flagellates does not 
show significant correlation to the biomass of bacteria, which coincides well with the �lack of coupling� 
hypothesis. Negative correlation is found with the water discharge. The abundance of attached flagellates 
correlated well with the abundance of species in Thalassiosiraceae, while the biomass of some algivorous 
flagellates correlated with the biomass of their algal food. Very fast succession processes were found in 
the late spring - early summer period. The size of abundant populations was determined by biotic, mainly 
trophic interactions. Competition is presumable between the predators of the same trophic level; lower 
trophic levels are regulated by strong top-down control. Nanoflagellates are the most productive group in 
the microbial food web in winter. At this time, the role of herbivore food web is negligible besides the 
microbial loop. In the growing season phytoplankton is the most productive group. Besides the microbial 
loop, the herbivor food web also has an important role in carbon flow. Mostly only a smaller, but 
sometimes a larger fraction (56%) of the primary production is utilized directly by the consumers of the 
microbial food web. Nanoflagellates are the most productive consumer group in the microbial loop during 
the growing season. The most important herbivores are the algivorous ciliates and the microflagellates. 
Heterotrophic flagellates, regardless of some abundant ciliate and microzooplankton populations in the 
growing season, are the most important planktonic consumers in many rivers, like in the River Danube. 
The main food source of nanoflagellates are presumably not the free floating bacteria, but probably 
detritus, dissolved organic matter, ultramicrobacteria overlooked during the counting of bacteria, floc 
forming bacteria, bacteria attached to aggregates, and eukaryotes. 

Altogether 130 heterotrophic flagellates and other nano/pikoeukaryotes, 28 naked amobae, 11 small 
testaceans and 14 heliozoa, in all 183 species of heterotrophic protists under 30 m were found in a single 
plankton sample. This species diversity highly exceeds former literature data. Under-reporting could be 
successfully decreased by our method because of the close-to-nature environment, good optical 
adjustment, the subsequent analysis of video records and the long observation period. The number of rare 
flagellate species is large, a huge background diversity is characteristic. Forty-four percent of the 
flagellates, altogether 57 species are not described yet. This proportion is high, when compared to the 
literature, and does not support the ubiquity hypothesis. The number of heterotrophic flagellate 
morphospecies is much higher than previously thought, many morphospecies are still undescribed. 
According to the predictions of the species number � occurrence diagrams, the number of heterotrophic 
flagellate species in a 50 l sample is 341, the number of small heterotrophic eukaryote species is 473. The 
number of all found microbial eukaryotes is 379, the predicted number is 765. According to some 
resource variables the heterotrophic flagellate species may be classified into 15 different niche-groups and 
according to the resource uztilization methods to 27 guilds. One third of the species fed on suspended 
particles, two third on attached particles. This huge flagellate diversity can be explained by the large 
functional diversity and the heterogeneity of the habitat (the diversity, the random colonisation and the 
temporal changes of the aggregates). Because of the lack of scant resources, and the heterogeneity of the 
environment, besides abundant populations, a large number or rare species may survive in the plankton. 
With the benthos, as a continual source of species, and the ability of long planctonic survival, riverine 
plankton may maintain a very large diversity of eukaryotic microorganisms. 
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XII.1. Függelék. A különbözõ vizsgálatok során talált protozoon taxonok listája. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
HETEROTRÓF OSTOROSOK                  
Amoebozoa                  
mastigamoebidák                  
Mastigamoeba spp. +     +     + +     + 
eumycetozoa                  
Hyperamoeba undescr. 'anteriorly vacuolated' +  + +    +   + +  +  + + 
ministeridák                  
Ministeria vibrans Tong, 1997 + +  +  +     + + +  + + + 
Ophistoconta                  
choanoflagelláták                  
acanthoecida undescr. 'Stephanoeca-like' +  + +     +  + +  + + + + 
Aulomonas purdyi Lackey, 1942 + +  +  +     + + +    + 
Codonosiga botrytis (Ehrenberg, 1838) Kent, 1880 + +    +  + + + + + +     
Desmarella moniliformis Kent, 1880 + +    +     + + +     
Diploeca flava (Korschkov, 1926) Bourrelly, 1968 + +   + +   +  + + +     
Kentrosiga thienemannii Schiller, 1953 + +  +  +     + + +    + 
Monosiga  ovata Kent, 1880 + +    +   + + + + +     
Monosiga  varians Skuja, 1948 + +    +     + + +    + 
Polyoeca dichotoma Kent, 1880 + +  +     +  + + +  + + + 
Salpingoeca amphoridium Clark, 1868 + +    +    + + + +     
Salpingoeca frequentissima (Zacharias, 1894) 
Lemmermann, 1913 + +    +  +   + + +     
Salpingoeca globulosa (Lagenoeca globulosa Francé, 
1897) + +  +  +     + + +    + 
Salpingoeca gracilis James-Clark, 1867 + +       +  + + +     
Salpingoeca napiformis Kent, 1880 + +  +     +  + + +   + + 
Salpingoeca urceolata Kent, 1880 + +    +     + + +    + 
Salpingoeca variabilis (Lagenoeca variabilis Skuja, 1956) + +  +  +     + + +   + + 
Salpingoeca (Lagenoeca) undescr. 'softshelled' +  + + +   + +  + +  +  + + 
Salpingoeca sp. 'bacterial wreath bearing' +        +  + +      
Stelexomonas dichotoma Lackey, 1942 + +    +  + +  + + +     
Rhizaria                  
cercomonadidák                  
Allantion tachyploon Sandon, 1924 + +  + + +   + + + + +    + 
cercomonadid undescr. 'flagellar pockets' +  + +      + + +  +  + + 
cercomonadid undescr. 'giant reticulate' +  + + +    + + + +  +  + + 
cercomonadid undescr. 'Heteromita-like branching' +  + +      + + +  +  + + 
cercomonadid undescr. 'papillate' +  + + +             
Cercomonas ovatus (Dujardin, 1841) Tong, Vørs and 
Patterson 1997 + +    +     + + +    + 
Cercomonas undescr. 'reticulopodial' +  + + +   +   + +  +  + + 
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Cercomonas undescr. 'swimming' +  + + +             
Cercomonas undescr. 'minute poliextrusomal' +  + +     +  + +  +  + + 
Cercomonas undescr. 'poliextrusomal' +  + +    +   + +  +  + + 
Cercomonas sp. 'filliform' +       +   + +      
Cercomonas sp. 'fast vibrating gliding' +        +  + +      
Cercomonas sp. 'fast vibrating metabolic' +        +  + +      
Cercomonas sp. 'large spheric rigid' +        + + + +      
Cercomonas sp. 'minute slow' +        +  + +      
Cercomonas sp. 'minute vibrating' +        +  + +      
Cercomonas sp. 'proboscis-bearing' +       +   + +      
Cercomonas sp. 'slow medium-sized ectobionts' +        +  + +      
Cercomonas spp.      +     +       
Helkesimastix undescr. 'anterior vacuolated' +  + +   +    + +  +  + + 
Heteromita globosa (Stein, 1878) Kent, 1880 + +  +  +     + + +    + 
Heteromita minima (Hollande, 1942) Mylnikov and 
Karpov, 2004 + +  + + +  + + + + + +    + 
Heteromita reniformis (Zhukov, 1978) Mylnikov and 
Karpov, 2004 + +  + + +  + + + + + +    + 
Heteromita undescr. 'fast wobbling' +  + + +   + + + + +  +  + + 
Heteromita undescr. 'flagellar canal-bearing' +  + +    +  + + +  +  + + 
Katabia gromovi Karpov, Ekelund nad Moestrup, 2003 + +  + +             
Protaspis gemmifera Larsen and Patterson, 1990 + +  +  +   +  + + +   + + 
Protaspis glans Skuja, 1939 + +  +      + + + +   + + 
Protaspis simplex Vørs, 1992 + +  + + +  +  + + + +    + 
Protaspis undescr. 'cross-flagellated' +  + + +   + +  + +  +  + + 
Protaspis undescr. 'fast, flattened' +  + +    + + + + +  +  + + 
Protaspis undescr. 'flattened discoid' +  + +     +  + +  +  + + 
Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated' +  + +    + +  + +  +  + + 
Protaspis undescr. 'slow posteriorly nucleated' +  + +    + +  + +  +  + + 
thaumatomonadidák                  
Thaumatomastix setifera Lauterborn, 1899 + +  +   + +  + + + +   + + 
Thaumatomastix sp. 'long scaled' +        +  + +      
Thaumatomonas sp.  'ventral grooved' +     + +    + +      
Thaumatomonas sp.  'ventrally convex' +       +   + +      
Thaumatomonas spp.          + +      + 
leukodyctidák                  
Massisteria marina Larsen and Patterson, 1990 + +  + +   + +  + + +  + + + 
metromonadidák                  
Metromonas undescr. 'non-vibrating' +  + +     + + + +  +  + + 
cercozoa incertae sedis                  
cercozoa undescr. 'biflagellated large' +  + +    +   + +  +  + + 
cercozoa undescr. 'Massisteria-like' +  + + +   + + + + +  +  + + 
cercozoa undescr. Multicilia-like  'extrusomed' +  + + +             
cercozoa undescr. 'Thaumatomonas-like metabolic' +  + +   +    + +  +  + + 
Archaeplastida                  
chlorofiták                  
Polytoma eupapillatum Ettl, 1965 +   +  +     + +    + + 
Polytoma granuliferum Lackey, 1939 + +  +  +     + + +     
Polytoma oligochromatum Skuja, 1956 + +  +  +     + + +   + + 
Polytoma uvella Ehrenberg, 1838 + +    +     + + +     
Polytoma sp. 'minute sphere' +  + +     +  + +  +    
Polytoma spp.          + +       
Chromalveolata                  
cryptomonadidák                  
Cryptomonas sp. (Chilomonas) +     +     + +      
Goniomonas amphinema Larsen and Patterson, 1990 + +  +     +  + + +   + + 
Goniomonas truncata (Fresenius, 1858) Stein, 1878 + +   + +  + + + + + +    + 
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kathablepharidák                  
kathablepharida undescr. 'flattened long flagellated' +  + +     +  + +  +  + + 
Kathablepharis ovalis Skuja, 1948 + +  +  +     + + +    + 
Kathablepharis undescr. 'large oval' +  + +     +  + +  +  + + 
Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal' +  + +    + +  + +  +  + + 
Kathablepharis undescr. 'minute, extusome rows' +  + +     +  + +  +  + + 
Kahtablepharis sp.  'very large' +     +     + +      
collodictyonidák                  
Collodictyon triciliatum Carter, 1865 + +   + +   + + + + +     
Diphylleia rotans Massart, 1920 + +  + +  +    + + +     
bicosoecidák                  
Bicosoeca campanulata (Lackey, 1942) Bourrelly, 1953 + +  +  +     + + +    + 
Bicosoeca conica Lemmermann, 1914 + +    +     + + +    + 
Bicosoeca crystallina (Lackey, 1942) Skuja, 1956 + +   + +     + + +     
Bicosoeca irregularis (Pascher, 1942) Bourrelly, 1951 + +  + +             
Bicosoeca lacustris (Clarck, 1868) Skuja, 1948 + +    +   + + + + +     
Bicosoeca mitra Fott, 1945 + +  +  +     + + +   + + 
Bicosoeca planktonica Kisselew, 1931 + +    +     + + +     
labyrinthulidák                  
Diplophrys archeri Barker, 1868 + +  + + +  + + + + + +    + 
chrysomonadidák                  
Antophysa vegetans (Müller, 1786) Stein, 1878 + +   +             
Ochromonas sp. +      +    + +      
Paraphysomonas eiffelii Thomsen, 1981 + +  +    + +  + + +   + + 
Paraphysomonas vestita (Stokes, 1885) De Saedeler, 1929 + +   + +  + + + + + +     
Paraphysomonas sp. 'thin spined' +        +  + +      
Paraphysomonas spp. 'flat scaled' +    +   + +  + +      
Paraphysomonas spp.     + +    + +       
Spumella sp. 'agglutinated' +    +   +   + +      
Spumella sp. 'elongata-like' +        +  + +      
Spumella sp. 'ectosymbionts' +       +   + +      
Spumella spp.     + +   + + +       
chrysomonad undescr. 'large naked' +  + +   +    + +  +  + + 
chrysomonad undescr. 'large naked filopodial' +  + +     + + + +  +  + + 
chrysomonad undescr. 'large cell walled' +  + +   +  +  + +  +  + + 
chrysomonad undescr. 'large flagellated Spumella-like' +  + +   +  +  + +  +  + + 
pedinellidák                  
Actinomonas mirabilis Kent, 1880 + +       +  + + +    + 
Pteridomonas pulex Penard, 1890 + +    +     + + +    + 
dinoflagelláták                  
Amphidinium elenkii Skvorcov 1925 + +   +             
Gymnodinium lantzschii Utermöhl, 1925 + +    +  +   + + +   + + 
Gymnodinium sp. 'spined sulcus' +        +  + +      
Peridinium spp. 'colourless' +     +  +  + + +      
colpodellidák                  
Colpodella perforans (Hollande, 1938) Patterson and 
Zölffel, 1991 + +  +  +   +  + + +   + + 
Colpodella undescr. 'left shouldered' +  + + +             
telonemia                  
Telonema subtile Griessmann, 1913 + +  +  +     + + +   + + 
Excavata                  
diplonemidák                  
Trepomonas rotans Klebs, 1893 + +        + + + +    + 
Trigonomonas sp. +     +    + + +     + 
jakobidák                  
Cyathobodo sp. +   +    +   + +     + 
Histiona cf. aroides Pascher, 1942 + +  +  +     + + +    + 



 111 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Histiona cf. velifera (Voigt, 1902) Pascher, 1942 + +    +     + + +    + 
euglenidák                  
Anisonema acinus Dujardin, 1841 + +    +   +  + + +     
Anisonema undescr. 'ingestion apparatus' +  + +     +  + +  +  + + 
Heteronema exaratum Larsen and Patterson, 1990 + +  +     +  + + +    + 
Heteronema globuliferum Stein, 1878 + +  +    + +  + + +    + 
Heteronema larseni Lee and Patterson, 2000 + +  +     +  + + +  + + + 
Menoidium obtusum Pringsheim, 1942 + +  +  +     + + +   + + 
Notosolenus apocamptus Stokes, 1884 + +  + + +  + + + + + +    + 
Notosolenus mediocanellatus (Stein, 1878) Schroeckh, Lee 
and Patterson, 2003 + +       +  + + +     
Notosolenus ostium Larsen and Patterson, 1990 + +  + +             
Notosolenus similis Skuja, 1939 + +  +     +  + + +     
Notosolenus urceolatus Larsen and Patterson, 1990 + +  +    + + + + + +   + + 
Notosolenus undescr. 'agglutinated' +  + + +             
Notosolenus undescr. 'dimpled' +  + +     +  + +  +  + + 
Peranema dolichonema Larsen and Patterson, 1990 + +  +     +  + + +    + 
Peranema inflexum Skuja, 1939 + +  +     +  + + +    + 
Peranema trichophorum (Ehrenberg, 1832) Stein, 1878 + +    +  +  + + + +     
Petalomonas cf. abscissa (Dujardin, 1841) Stein, 1859 + +     +    + + +    + 
Petalomonas intortus Lee and Patterson, 2000 + +  +    +   + + +   + + 
Petalomonas labrum Lee and Patterson, 2000 + +  +    +   + + +  + + + 
Petalomonas minor Larsen and Patterson, 1990 + +  +   +  + + + + +   + + 
Petalomonas minuta Hollande, 1942 + +  +  +    + + + +    + 
Petalomonas poosilla Larsen and Patterson, 1990 + +  + + +  + + + + + +     
Petalomonas raiula Larsen and Patterson, 1990 + +  +    +   + + +  + + + 
Petalomonas sulcata Stokes, 1887 + +  +     +  + + +    + 
Petalomonas undescr. 'agglutinated' +  + +   + + +  + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed' +  + +     +  + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'agglutinated urceolate' +  + +     +  + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'intortus-like minute' +  + +    + +  + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'intortus-like agglutinated' +  + +    +   + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'Menoidium-like' +  + +     +  + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'spined' +  + +     +  + +  +  + + 
Petalomonas undescr. 'three lobed' +  + +   +    + +  +  + + 
Ploeotia corrugata Larsen and Patterson, 1990 + +  +    +  + + + +    + 
Ploeotia decipiens Larsen and Patterson, 1990 + +  +   +  +  + + +  + + + 
Ploeotia oblonga Larsen and Patterson, 1990 + +  +   +    + + +    + 
Ploeotia vitraea Dujardin, 1841 + +  +    +  + + + +   + + 
Ploeotia undescr. 'flattened, short flagellated' +  + +   +    + +  +  + + 
Urceolus sabulosus Stokes, 1886 + +  +     +  + + +    + 
kinetoplastidák                  
Bodo saltans Ehrenberg, 1832 + +   + +   +  + + +     
Bodo spora Skuja, 1956 + +    +     + + +    + 
Bordnamonas tropicana Larsen and Patterson, 1990 + +  +   +  + + + + +   + + 
Dimastigella trypaniformis Sandon, 1928 + +  +     +  + + +   + + 
Hemistasia phaeocysticola Scherffel, 1900 + +  + +   +   + + +  + + + 
kinetoplastid undescr. 'long posteriorly flagellated' +  + +     +  + +  +  + + 
kinetoplastid undescr. 'S-flagellated' +  + +    +   + +  +  + + 
Neobodo curvifilus (Griessmann, 1913) Moreira, Lopez-
Garcia and Vickerman, 2004 + +    +     + + +    + 
Neobodo designis (Skuja, 1948) Moreira, Lopez-Garcia 
and Vickerman, 2004 + +   + +  + + + + + +    + 
Neobodo saliens (Larsen and Patterson, 1990) Moreira, 
Lopez-Garcia and Vickerman, 2004 + +  + + +     + + +    + 
Parabodo sacculiferus Skuja, 1939 + +  +      + + + +    + 
Parabodo undescr. 'long flagellated' +  + +    + + + + +  +  + + 
Rhynchobodo undescr. 'armata-like' +  + +     +  + +  +  + + 
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Rhynchobodo undescr. 'long flagellated' +  + +     +  + +  +  + + 
Rhynchobodo undescr. 'simius-like' +  + +    + + + + +  +  + + 
Rhynchobodo sp.     +             
Rhyncomonas nasuta (Stokes, 1888) Klebs, 1892 + +   + +   + + + + +     
Protozoa incertae sedis                  
apusomonadidák                  
Amastigomonas debruynei De Saedeler, 1931 + +  + + +   + + + + +    + 
Amastigomonas mutabilis (Griessmann, 1913) Molina and 
Nerad, 1991 + +   + +  + + + + + +   + + 
Amastigomonas undescr. 'bean-shaped fast' +  + +    +   + +  +  + + 
Amastigomonas undescr. 'large pointed' +  + +    +   + +  +  + + 
planomonadidák                  
Ancyromonas contorta (Klebs, 1892) Lemmermann, 1914 + +      + + + + + +    + 
Ancyromonas melba Patterson and Simpson, 1996 + +  + +             
Ancyromonas sigmoides Kent, 1880 + +  +  +  + + + + + +    + 
Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like' +  + +    + +  + +  +  + + 
Ancyromonas undescr. 'plate-shaped' +  + +     +  + +  +  + + 
hemimastigidák                  
Spironema multiciliatum Klebs, 1892 + +  + +   + +  + + +    + 
egyébb protozoa incertae sedis fajok                  
Cladomonas fruticulosa Stein, 1878 + +  + +     + + + +    + 
Clautriavia cavus Lee and Patterson, 2000 + +  +     +  + + +  + + + 
Clautriavia undescr. 'left nucleus' +  + +     +  + +  +  + + 
Discocelis undescr. 'fast wobbling' +  + +     +  + +  +  + + 
Gweamonas unicus Lee, 2002 + +  + +             
Kiitoksia kaloista Tong, Vørs and Patterson, 1997 + +  +  +     + + +   + + 
Kiitoksia ystava Vørs, 1992 + +  +  +   + + + + +  + + + 
Luffisphaera cf. lanceolata + +  +     +  + + +   + + 
Luffisphaera cf. longihastis + +  +     +  + + +  + + + 
Luffisphaera undescr. 'lanceolata-like short spines' +  + +     +  + +  +  + + 
Oicomonas undescr. 'minute' +  + +    +   + +  +  + + 
Palustrimonas yorkeensis (Ruinen, 1938) Patterson and 
Simpson, 1996 + +  +     +  + + +  + + + 
Paramastix conifera Skuja, 1948 + +  +  +     + + +    + 
Peltomonas haneli Ekelund and Patterson, 1997 + +  + +   + +  + + +   + + 
picoeukaryote undescr. 'agglutinated' +  + + +    +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'agglutinated cell walled 
monopodial' +  +      +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'alveolate walled' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'apode sphere' +  + +   +    + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'branching extrusomal filopodia, 
agglutinated' +  + +      + + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'drop shaped' +  + + +             
picoeukaryote undescr. 'monopodial spindle' +  + +    + +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'mucus covered' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'naked wrinkled nucleus' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'rhizopodial' +  + +    +   + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'scaled, empty spheres' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'scaled, flat scales' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres' +  + +    + +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'scaled, short-spines' +  + +    +   + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'spindleform bipodial' +  + +     +  + +  +  + + 
picoeukaryote undescr. 'ventral filopodia' +  + +   +    + +  +  + + 
picoflagellate undescr. 'uniflagellated' +  + +   +    + +  +  + + 
Quadricilia rotundata (Skuja, 1948) Vørs, 1992 + +  + + +     + + +    + 
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Rhizaspis undescr. 'minute thick walled' +  + +    +   + +  +  + + 
Rhizaspis undescr. 'very minute' +  + +     +  + +  +  + + 
unknown eukaryote undescr. 'invisible flagellum' +  + +     +  + +  +  + + 
unknown eukaryote undescr. 'sheat covered filopodial' +  + +     +  + +  +  + + 
unknown flagellate undescr. 'club-shaped fagellum 
bearing' +  + +     +  + +  +  + + 
unknown flagellate undescr. 'heart-shaped swimming' +  + +     +  + +  +  + + 
unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped 
kathablepharid-like' +  + +     + + + +  +  + + 
unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like 
monoflagellated' +  + +     +  + +  +  + + 
unknown flagellate undescr. 'uniflagellated nodding' +  + +     +  + +  +  + + 
                  
CSUPASZ AMÕBÁK                  
gymnamoebák                  
cf. Acanthamoeba sp. +   +      + + +     + 
Cochliopodium undescr. 'agglutinated' +  + +     + + + +  +   + 
Cochliopodium spp. +     +   + + + +      
dactylopodial morphotype +   +     +  + +     + 
fan shaped morphotype +     +   + + + +     + 
flamellian morphotype +   +  +     + +     + 
cf. Hartmanella cantabrigiensis Page, 1974 + +  +  +     + + +   + + 
monotactic morphotype +        + + + +      
monotactic hartmanellid morphotype +   +  +   + + + +     + 
mayorellian morphotype +     +   + + + +     + 
Paradermamoeba sp. (lanceolate morphotype) +   +     +  + +    + + 
cf. Rhizamoeba +   +  +     + +     + 
Saccamoeba spp. +   +  +     + +      
Stygamoeba sp. (spineolate morphotype) +   +     +  + +    + + 
striate Thecamoeba spp. +   +  +     + +     + 
rugose Thecamoeba spp. +     +     + +     + 
Vexillifera sp. +   +     +  + +     + 
nuclearidák                  
Nuclearia delicatula Cienkowski, 1865 + +  +  +     + + +    + 
Nuclearia radians (Greeff, 1869) Patterson, 1984 + +  +  +     + + +    + 
Nuclearia simplex Cienkowski, 1865 + +  +  +   + + + + +    + 
cercozoa                  
cercozoa undescr. 'fast gliding branching amoeba' +  + +     +  + +  +  + + 
cercozoa undescr. 'minute branching amoeba' +  + +     +  + +  +  + + 
heterolobose amoebák                  
eruptive morphotype +     +   + + + +     + 
incertae sedis amoebák                  
Vampyrellidium sp. +   +     +  + +    + + 
                  
HÁZAS AMÕBÁK                  
arcellinidák                  
Arcella arenaria Greeff, 1866 + +    +     + + +     
Arcella excavata Cunningham, 1919 + +    +    + + + +     
Arcella hemisphaerica Perty, 1852 + +    +    + + + +     
Arcella hemisphaerica intermedia Deflandre, 1928      +     +       
Arcella rotundata Playfair, 1918 + +    +    + + + +     
Arcella rotundata aplanata Deflandre, 1928      +     +       
Centropyxiella spp. + + + +  +     + + + + + + + 
Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1830) Stein, 1857 + +    +    + + + +     
Centropyxis aërophila Deflandre, 1929 + +    +    + + + +     
Centropyxis cassis Deflandre, 1929 + +    +     + + +     
Centropyxis constricta Deflandre, 1929 + +    +     + + +     
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Centropyxis ecornis Ehrenberg, 1838 + +    +     + + +     
Centropyxis gibba Deflandre, 1929 + +    +     + + +     
Centopyxis minuta Deflandre, 1929 + +    +     + + +     
Centropyxis plagiostoma Bonnet and Thomas, 1955 + +    +     + + +     
Centropyxis platystoma (Penard, 1890) Deflandre, 1929 + +    +     + + +     
Cryptodifflugia crenulata Playfair, 1917 + +    +     + + +     
Cryptodifflugia oviformis Penard, 1890 + +    +     + + +     
Cryptodifflugia sacculus Penard, 1902 + +    +     + + +     
Cryptodifflugia vogiti Schmidt, 1926 + +  +  +     + + +   + + 
Cryptodifflugia sp.      +     +       
Cyclopyxis sp. +         + + +      
Difflugia elegans Penard, 1890 + +    +     + + +     
Difflugia globularis Wallich, 1864 + +    +     + + +     
Difflugia gramen Penard, 1902 + +    +     + + +     
Difflugia lanceolata Penard, 1890 + +    +     + + +     
Difflugia linearis Gauthier-Liévre and Thomas 1958 + +    +     + + +     
Difflugia manicata Penard, 1902 + +    +     + + +     
Difflugia minuta Rampi, 1950 + +    +     + + +     
Difflugia oviformis Cash, 1909 + +    +     + + +     
Difflugia penardi (Penard, 1899) Cash and Hopkinson, 
1909 + +    +     + + +     
Difflugia pristis Penard, 1902 + +    +     + + +     
Difflugia pulex Penard, 1902 + +    +    + + + +     
Difflugia sp.      +   +  +       
Heleopera sp. +     +     + +      
Nebela sp. +     +     + +      
Hyalosphenia cuneata Stein 1857 + +    +   +  + + +     
Hyalospenia papilio Leydi, 1879 + +    +     + + +     
Hyalosphaenia punctata Penard, 1891 + +    +     + + +     
Microchlamys / Spumochlamys sp. +     +    + + +      
Microcorycia flava Cockerell, 1866 + +    +     + + +     
Paraquadrula irregularis (Archer, 1877) Deflandre, 1932 + +    +     + + +    + 
Plagiopyxis intermedia Bonnet, 1959 + +    +     + + +     
Plagiopyxis minuta oblonga Bonnet, 1959 + +    +     + + +     
Plagiopyxis sp.      +     +       
Phryganella hemisphaerica Penard, 1902 + +       +  + + +     
filoseák                  
Bereczkya minuta gen. nov. sp. nov. + + + +     + + + + + +  + + 
Campascus minutus Penard, 1899 + +    +     + + +     
cercozoa undescr. 'hemispheric tested fasciculopodous' +  + +     +  + +  +  + + 
cercozoa undescr. 'Pamphagus-like' +  + +     +  + +  +  + + 
Chlamydophrys sp. +     +     + +      
Cyphoderia ampulla Ehrenberg, 1840 + +    +    + + + +     
Cyphoderia laevis Penard, 1902 + +    +     + + +     
Euglypha acantophora (Ehrenberg, 1841) Hedley, Ogden, 
Kraft, 1974 + +    +    + + + +     
Euglypha laevis Perty, 1849 + +    +    + + + +     
filosean testacea undescr. 'slit-like apertured' +  + +    +   + +  +  + + 
Lecythium hyalinum Hertwig and Lesser, 1874 + +    +     + + +     
Lecythium sp.      +     +       
Paramphitrema lemanense (Penard, 1912) Valkanov, 1970 + +  +  +     + + +    + 
Paramphitrema muelleri sp. nov. + + + +     +  + + + +  + + 
Pareuglypha reticulata Penard, 1902 + +    +     + + +     
Plagiophrys undescr. 'lentiform' +  + +     +  + +  +  + + 
Psammonobiotus sp. +   +  +     + +     + 
Pseudodifflugia cf. fascicularis Penard, 1902 + +    +   + + + + +     
Pseudodifflugia cf. fulva Archer, 1872 + +    +     + + +     
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Pseudodifflugia cf. gracilis Schlumberger, 1845 + +    +     + + +     
Pseudodifflugia klarae sp. nov. + + + +    + + + + + + +  + + 
Pseudodifflugia spp.      +     +       
Tracheleuglypha dentata (Vejdovsky, 1882) Deflandre, 
1928 + +    +     + + +     
Triema enchelys Ehrenberg, 1838 + +    +   + + + + +     
Trinema lineare Penard, 1890 + +    +     + + +     
foraminiferák                  
Allelogromia brunneri (Blanc, 1886) De Saedeleer, 1934 + +  +  +     + + +    + 
                  
NAPÁLLATKÁK                  
centrohelidák                  
Acanthocystidae +     +   + + + +      
Acanthocystsis spp. +   +     + + + +      
Choanocystis sp. +   +     +  + +      
Heterophrys myriopoda Archer, 1869 + +    +    + + + +     
Heterophrys spp. +        +  + +      
Rainerophrys sp. 'long spicules' +   +     +  + +      
Rainerophrys sp. 'wide-based spicules' +        +  + +      
Raphidiophrydae +     +   + + + +      
Raphidocystis lemani (Penard, 1891) Penard, 1904 + +  +     +  + + +     
actinophrydák                  
Actinophrys sol Ehrenberg, 1830 + +    +    + + + +     
Actinosphaerium eichhornii (Ehrenberg, 1840) Stein, 1857 + +    +     + + +     
desmothoracidák                  
Clathurina elegans Cienkowski, 1867 + +    +     + + +     
nuclearidák                  
Pompholyxophrys sp. +   +  +     + +      
incertae sedis                   
cercozoa undescr. 'Lithocolla-like' +  + +     +  + +  +    
                  
CSILLÓSOK                  
heterotrichák                  
Blepharisma sp. +     +     + +      
Climacostomum virens (Ehrenberg, 1838) Stein, 1859 + +    +     + + +     
Linostomella vorticella (Ehrenberg, 1833) Aescht in 
Foissner, Berger and Schaumburg, 1999 + +    +     + + +     
Stentor coeruleus Ehrenberg, 1830 + +        + + + +     
Stentor igneus Ehrenberg, 1838 + +    +     + + +     
Stentor multiformis (Müller, 1773) Ehrenberg, 1838 + +    +     + + +     
Stentor niger (Müller, 1773) Ehrenberg, 1831 + +    +     + + +     
Stentor roeselii Ehrenberg, 1835 + +    +    + + + +     
Spirostomum minus Roux, 1901 + +    +     + + +     
hypotrichák                  
Aspidisca cicada (Müller, 1786) Claparéde and Lachmann, 
1858 + +    +    + + + +     
Aspidisca lynceus (Müller, 1773) Ehrenberg, 1830 + +    +    + + + +     
Aspidisca turrita (Ehrenberg, 1831) Claparéde and 
Lachmann, 1858 + +    +     + + +     
Euplotes sp. +     +    + + +      
oligotrichák                  
Pelagostrombidium mirabile (Penard, 1916) Krainer, 1991 + +    +     + + +     
Paralellostrombidium - Novistrombidium undescr. + + + +   +    + + + +  + + 
choreotrichák                  
choreotricha undescr. 'agglutinated cell surface' +  + +     +  + +  +  + + 
Codonella cratera (Leydi, 1877) Imhof, 1885 + +    +    + + + +     
Membranicola tamari Foissner, Berger and Schaumburg, 
1999 + +  +  +     + + +   + + 
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Rimostrombidium brachykinetum Krainer, 1995 + +  +  +     + + +    + 
Rimostrombidium humile (Penard, 1922) Petz and 
Foissner, 1992 + +    +    + + + +     
Rimostrombidium hyalinum (Mirabdullaev, 1985) Petz and 
Foissner, 1992 + +  +  +     + + +   + + 
Rimostrombidium lacustris (Foissner, Skogstad and Pratt, 
1988) Petz and Foissner, 1992 + +  +  +     + + +    + 
Strobilidium caudatum (Fromentel 1876) Foissner, 1987 + +    +    + + + +     
Tintinnidium fluviatile (Stein, 1863) Kent, 1881 + +    +    + + + +     
Tintinnidium pusillum / Tintinnopsis cylindrata +     +    + + +      
Tintinnidium semiciliatum (Sterki, 1879) Kent, 1881 + +    +     + + +    + 
stichotrichák                  
Oxytricha sp. +     +     + +      
Stylonychia mytilus complex + +    +     + + +     
Uropleptus sp. +         + + +      
armophoridák                  
Caenomorpha medusula Perty, 1852 + +    +     + + +    + 
haptoridák                  
Acineria uncinata Tucolesco, 1962 + +    +     + + +     
Amphileptus sp. +      +    + +      
Belonophrya pelagica André, 1914 + +  +  +     + + +   + + 
Cyclotrichium viride Gajewskaja, 1933 + +  +  +     + + +    + 
Didinium nasutum (Müller, 1773) Stein, 1859 + +    +     + + +     
Dileptus sp. +     +    + + +      
Lacrymaria sp. +     +     + +      
Litonotus alpestris Foissner, 1978 + +  +  +     + + +    + 
Litonotus mononucleatus Song, Weibo and Wilbert, 1989 + +  +  +     + + +     
Litonotus sp. +         + + +      
Monodinium balbianii balbianii Fabre-Domergue, 1888 + +    +    + + + +     
Monodinium chlorigellum Krainer, 1995 + +  +  +     + + +   + + 
Paradileptus elephantinus (�vec, 1897) Kahl, 1931 + +    +     + + +     
Pelagodileptus tracheloides (Zacharias, 1894) Foissner, 
Berger and Schaumburg, 1999 + +        + + + +    + 
Phialina pupula (Müller, 1773) Foissner, 1983 + +    +     + + +    + 
cyrtophoridák                  
Chilodonella uncinata (Ehrenberg, 1838) Strand, 1928 + +    +     + + +     
Phascolodon vorticella Stein, 1859 + +    +    + + + +     
Trithigmostoma cucullulus (Müller, 1786) Jankowski, 
1967 + +    +     + + +     
suctoria                  
Acineta flava Kellicott, 1885 + +    +    + + + +     
Acineta tuberosa (Pallas, 1766) Ehrenberg, 1833 + +    +     + + +     
Staurophrya elegans Zacharias, 1893 + +    +     + + +     
Tokophrya infusionum (Stein, 1859) Bütschli, 1889 + +    +     + + +    + 
Trichophrya sp. +     +     + +      
nassulidák                  
Leptopharynx costatus Mermod, 1914 + +    +     + + +     
Nassula sp. +     +     + +      
Pseudomicrothorax dubius (Maupas, 1883) Penard, 1922 + +    +     + + +    + 
colpodidák                  
Colpoda inflata (Stokes, 1884) Kahl, 1931 + +    +     + + +     
prostomatidák                  
Coleps elongatus Ehrenberg, 1831 + +    +    + + + +     
Coleps hirtus hirtus (Müller, 1786) Nitzsch, 1827 + +    +    + + + +     
Coleps hirtus viridis Ehrenberg, 1831      +     +       
Coleps nolandi Kahl, 1930 + +    +     + + +    + 
Holophrya atra Ehrenberg 1831 + +     +    + + +     
Metacystis exigua Penard, 1922 + +    +     + + +   + + 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Metacystis undescr. 'hemispheric lorica' +  + +  +     + +  +  + + 
Urotricha castalia Munoz, Téllez and Fernández-Galiano, 
1987 + +  +  +     + + +   + + 
Urotricha farcta Claparéde and Lachmann, 1859 + +    +    + + + +     
Urotricha furcata Schewiakoff, 1892 + +    +     + + +    + 
Urotricha cf. globosa Schewiakoff, 1892 + +    +     + + +    + 
Urotricha matthesi Krainer, 1995 + +  +  +     + + +    + 
Urotricha platystoma Stokes, 1886 + +    +     + + +    + 
Vasicola sp. +      +    + +      
plagiopylidák                  
Trimyema compressum Lackey, 1925 + +    +     + + +     
peniculidák                  
Lembadion lucens (Maskell, 1887) Kahl, 1931 + +    +     + + +     
Paramecium bursaria (Ehrenberg, 1831) Focke, 1836 + +    +     + + +     
Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833 + +    +     + + +     
Paramecium putrinum Claparéde and Lachmann, 1859 + +    +    + + + +     
Stokesia vernalis Wenrich, 1929 + +    +    + + + +     
scuticociliáták                  
Cinetochilum margaritaceum (Ehrenberg, 1831) Perty, 
1849 + +    +    + + + +     
Ctedoctema acanthocryptum Stokes, 1884 + +    +     + + +    + 
Cyclidium glaucoma Müller, 1773 + +    +    + + + +     
Pleuronema coronatum Kent, 1881 + +    +     + + +     
Uronema nigricans (Müller, 1786) Florentin, 1901 + +    +     + + +     
hymenostomatidák                  
Epenardia myriophylli (Penard, 1922) Corliss, 1971 + +    +     + + +     
Frontonia angusta Kahl, 1931 + +    +     + + +     
Colpidium colpoda (Losana, 1829) Stein, 1860 + +    +     + + +     
Dexiostoma campylum (Stokes, 1886) Jankowski, 1967 + +    +     + + +     
Glaucoma scintillans Ehrenberg, 1830 + +    +     + + +     
peritrichák                  
Campanella umbellaria (Linnaeus, 1767) Goldfuss, 1820 + +    +    + + + +    + 
Carchesium polypinum (Linnaeus, 1758) Ehrenberg, 1830 + +    +     + + +     
Epistylis plicatilis Ehrenberg, 1831 + +    +     + + +     
Epistylis spp. +     +    + + +      
Opercularia nutans (Ehrenberg, 1831) Stein, 1854 + +    +     + + +     
Opercularia sp. +     +     + +      
Pelagovorticella mayeri (Fauré-Fremiet, 1924) Jankowski, 
1980 + +    +     + + +     
Pelagovorticella natans (Fauré-Fremiet, 1924) Jankowski, 
1985 + +    +    + + + +     
Pseudovorticella moniliata (Tatem, 1870) Foissner and 
Schiffmann, 1974 + +    +     + + +     
Trichodina domerguei Wallengren, 1897 + +    +     + + +     
Trichodina sp.          + +       
Vorticella aquadulcis complex + +    +    + + + +     
Vorticella campanula Ehrenberg, 1831 + +    +    + + + +     
Vorticella convallaria complex + +    +    + + + +     
Vorticella infusionum complex + +    +     + + +     
Vorticella microstoma compex + +    +     + + +     
Vorticella octava complex + +    +     + + +     
Vorticella picta (Ehrenberg, 1831) Ehrenberg, 1838 + +    +     + + +     
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XII.2 Függelék. A 2008. márciusi minta heterotróf ostoros fajainak egyes funkcionális jellemzõi. 
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 m min. átlag max.  Hz m/s m/s  m/s   

acanthoecida undescr. 'Stephanoeca-like' 3,5 0 0,3 0,5 szuszp. >20 0 20 lorika    
Actinomonas mirabilis 11 0,8 1,2 3 szuszp. 20 0 260     
Allantion tachyploon 'large, attached flagellated' 5,3 0,4 0,8 2 felületi 0 10      
Allantion tachyploon 'minute' 3,1 0,4 0,6 2 felületi 2,7 3      
Amastigomonas debruynei 4,9 0,6 0,7 1 felületi 4,4 1,2      
Amastigomonas mutabilis 6,8 0,4 0,5 0,9 felületi 9 1,6      
Ancyromonas contorta 5,1 0,2 0,5 1,1 felületi 12 3,8      
Ancyromonas sigmoides 4,9 0,2 0,4 0,8 felületi 15 2,3      
Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like' 2,8 0,2 0,4 0,8 felületi 2,4 1,8      
Ancyromonas undescr. 'plate shaped' 7,3 0,3 0,5 0,9 felületi 5,4 3,8      
Anisonema acinus 20 0,5 1,5 2,5 felületi 0 16      
Anisonema acinus 'giant' 49 1 15 48 felületi 0 15,5      
Anisonema undescr. 'ingestion apparatus' 15,8 0,8 3 10 felületi 0 9,4      
Bicosoeca lacustris 8 0,8 1,2 1,8 szuszp. >20 0 70 lorika    
Bodo designis 6,5 0,6 1 1,7 felületi 10 62 ?70     
Bodo saltans 5,2 0,3 0,45 0,7 szuszp. 0 0 ?90  30 +  
Bordnamonas tropicana 3,9 0,4 0,9 1,4 felületi >20 46      
cercomonadid undescr. 'giant reticulate' 15,7 0,4 2,3 5,3 felületi 0 0      
Cercomonas sp. 'fast vibrating gliding' 7,7 0,4 0,6 1,2 felületi 13 5,6    +  
Cercomonas sp. 'fast vibrating metabolic' 9 0,4 0,6 1,4 felületi 8 7     + 
Cercomonas sp. 'large spheric rigid' 9,6 0,3 0,6 1,3 felületi 6 18    +  
Cercomonas sp. 'minute slow' 5,3 0,4 0,5 0,8 felületi 3,9 1      
Cercomonas sp. 'minute vibrating' 3,2 0,4 0,6 1,5 felületi 10 0   0,5   
Cercomonas sp. 'slow medium-sized ectobionts' 8,4 0,4 0,6 1 felületi 0 2,6      
Cercomonas undescr. 'minute poliextrusomal' 17,7 0,4 3 8 felületi 0 4,8      
cercozoa undescr. 'Massisteria-like' 3,4 0,3 0,5 0,7 felületi 0 0      
chrysomonad undescr. 'large cell walled' 16,5 1 3 10 szuszp. 0 0 0 sejtfal 10   
chrysomonad undescr. 'large flagellated Spumella-like' 15 0,5 1,4 3,4 szuszp. >20 0 ?60  10 + + 
chrysomonad undescr. 'large naked filopodial' 8 0,5 1,5 3,2 felületi 0 0      
Clautriavia cavus 6,3 0,4 0,7 1 felületi 0 16      
Clautriavia undescr. 'left nucleus' 10 0,5 1 3 felületi 10 10      
Codonosiga bothrytis 6,3 0 0,5 1 szuszp. 0 0 63     
Collodictyon triciliatum 15 1 7 15 szuszp. 0 10 ?60     
Colpodella perforans 5,6 0,8 1,2 3 szuszp. 12 26 ?30     
Dimastigella trypaniformis 15 0,4 0,7 1,3 felületi 6 5    +  
Diploeca flava 6 0 0,3 1,3 szuszp. >20 0 18 lorika    
Diplophrys archeri 3,5    ozmotróf 0 1,6  sejtfal    
Discocelis undescr. 'fast wobbling' 6 0,5 0,8 1,4 felületi 15 2,15      
Goniomonas amphinema 5 0,4 1 1,4 felületi 15 55 ?60     
Goniomonas truncata 6,4 0,4 0,6 1,1 felületi >20 30 ?35     
Gymnodinium sp. 'spined sulcus' 16 4 8 20 szuszp. 0 38 ?45     
Heteromita minima 4,3 0,2 0,5 0,9 felületi 1,5 1      
Heteromita reniformis 4,7 0,4 1 1,9 felületi 4,2 0,8      
Heteromita undescr. 'fast-wobbling' 4,8 0,4 0,6 0,9 felületi 20 3,2      
Heteronema exaratum 15 0,8 1,3 2,5 szuszp. >20 140 ?150     
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 m min. átlag max.  Hz m/s m/s  m/s  m
Heteronema globuliferum  21 0,7 1,2 2,1 felületi 0 27      
Heteronema larseni 33 0,7 1,4 2,8 felületi 0 10      
kathablepharid undescr. 'flattened long flagellated' 9,15 0,5 1 2,45 szuszp. >20 100 ?105     
Kathablepharis undescr. 'large oval' 10,3 1 5 9,5 szuszp. >20 130 ?140    + 
Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal' 6,3 0,5 0,8 1,9 szuszp. >20 100 ?105     
Kathablepharis undescr. 'minute, extusome rows' 4,5 0,4 0,7 1,5 felületi >20 100 ?105     
Kiitoksia ystava 3 0,3 0,5 0,75 felületi 5 9      
kinetoplastid undescr. 'long posterior flagellated' 8,15 0,4 0,8 1,2 felületi >20 29 ?35     
Lagenoeca undescr. 'softshelled' 6 0 0,4 2,1 szuszp. >20 0 ?30 lorika    
Luffisphaera cf. lanceolata 4,3 0,3 0,9 1,1 felületi 0 0  pikkely 0,2   
Luffisphaera cf. longihastis 3,6 0,3 0,6 1,1 felületi 0 0  pikkely 0,2   
Luffisphaera undescr. 'lanceolata-like short spines' 3,8 0,3 0,5 1,2 felületi 0 4,6  pikkely 0,2   
Massisteria marina 6,2 0,3 0,6 1,1 felületi 0 0      
Metromonas undescr. 'non-vibrating' 7,15 0,4 0,7 1,9 felületi 2,8 7,3      
Monosiga ovata 8 0 0,4 2 szuszp. >20 0 25     
Notosolenus apocamptus 7,9 0,3 0,6 2,3 felületi 0 14     + 
Notosolenus mediocanellatus 15,7 0,4 0,9 1,9 felületi 0 10      
Notosolenus similis 10,6 0,4 0,6 1,8 felületi 0 16      
Notosolenus undescr. 'dimpled' 28 0,6 1 1,8 felületi 0 20     + 
Notosolenus urceolatus 15 0,4 1 1,3 felületi 0 10  aggl.    
Palustrimonas yorkeensis 6,4 0,4 0,6 3 szuszp. 10 26 ?30     
Parabodo undescr. 'long flagellated' 5,1 0,4 0,8 1 felületi >20 2,4      
Paraphysomonas eiffelii 4,7 0,3 0,9 1,2 szuszp. >20 5,4 ?50 pikkely  +  
Paraphysomonas közepes lapos 6,4 0,3 0,6 3 szuszp. >20 0 20 pikkely 7 +  
Paraphysomonas nagy lapos 13 0,4 1,5 2 szuszp. >20 ?15 ?60 pikkely  +  
Paraphysomonas pici lapos 4,3 0,3 0,7 1,1 szuszp. >20 0 ?60 pikkely 5 +  
Paraphysomonas sp. 'thin spined' 6 0,3 0,9 1,7 szuszp. >20 0 40 pikkely 6 +  
Paraphysomonas vestita 15 0,6 2 6 szuszp. >20 15 ?60 pikkely  +  
Peltomonas haneli 2,6 0,2 0,4 1,1 szuszp. 15 0 ?15  15   
Peranema dolichonema 26,6 0,5 0,9 2,9 felületi 0 21      
Peranema inflexum 25 0,6 1,2 2,5 felületi 0 16      
Peranema trichophorum 48 0,8 1,5 4,2 felületi 0 33      
Petalomonas minor 8 0,4 0,9 2 felületi 0 10      
Petalomonas poosilla 5,4 0,5 1,1 1,7 felületi 0 10,6     + 
Petalomonas sulcata 19 0,6 1,1 2,1 felületi 0 2  aggl.    
Petalomonas undescr. 'agglutinated' 9,6 0,4 0,8 1,7 felületi 0 5,5  aggl.    
Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed' 6,8 0,4 0,7 1,6 felületi 0 7,8  aggl.    
Petalomonas undescr. 'agglutinated urceolate' 22,5 0,5 0,9 1,9 felületi 0 3,5  aggl.   + 
Petalomonas undescr. 'intortus-like minute' 4,7 0,3 0,5 1 felületi 0 4,5  aggl.    
Petalomonas undescr. 'Menoidium-like' 10,7 0,3 0,5 1 felületi 0 3,7      
Petalomonas undescr. 'spined' 6,4 0,4 0,6 1,1 felületi 0 4,6  aggl.    
picoeukaryote undescr. 'agglutinated' 3,2 0,3 0,5 0,9 felületi 0 0  aggl. 0,2   
picoeukaryote undescr. 'agglutinated cell walled 
monopodial' 4,3 0,5 0,7 1,1 felületi 0 0  aggl. 0,3   
picoeukaryote undescr. 'alveolate walled' 4,1 0,3 0,5 1,9 felületi 0 0,15  pikkely    
picoeukaryote undescr. 'monopodial spindle' 4,2 0,2 0,3 0,4 felületi 0 0   0,2   
picoeukaryote undescr. 'mucus covered' 3,8 0,2 0,4 0,9 felületi 0 0  pikkely 0,2   
picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus' 2,3 0,3 0,6 0,8 felületi 0 0   0,2   
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 m min. átlag max.  Hz m/s m/s  m/s  m
picoeukaryote undescr. 'naked wrinkled nucleus' 3 0,3 0,5 0,7 felületi 0 0,15      
picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic' 2,3 0,3 0,5 1,2 felületi 0 0      
picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres' 4 0,4 0,6 0,8 felületi 0 0,35  pikkely    
picoeukaryote undescr. 'scaled, empty spheres' 3 0,2 0,4 1 felületi 0 0,35  pikkely    
picoeukaryote undescr. 'scaled, flat scales' 2,5 0,3 0,6 1,3 felületi 0 0,45  pikkely    
picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres' 4,9 0,3 0,5 1 felületi 0 0  pikkely 0,2   
picoeukaryote undescr. 'spindleform bipodial' 6,3 0,4 0,5 0,6 felületi 0 1,3      
Ploeotia decipiens 13,5 1 2,5 3 felületi 20 6,3      
Polyoeca dichotoma 4,6 0 0,4 0,8 szuszp. >20 0 20 lorika    
Polytoma sp. 'minute sphere' 6,6    ozmotróf 15 15 ?     
Protaspis gemmifera 8 0,7 2,5 4,2 felületi 8,3 15     + 
Protaspis simplex 7 0,5 1 3,6 felületi 3,5 16  aggl.   + 
Protaspis undescr. 'cross-flagellated' 13,2 1 2,2 5,2 felületi 6 20     + 
Protaspis undescr. 'fast, flattened' 7 0,4 0,8 1,7 felületi 12 15      
Protaspis undescr. 'flattened discoid' 13,3 0,6 1 1,9 felületi 6 10      
Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated' 8 0,5 1 2,2 felületi 0 4,7      
Protaspis undescr. 'slow posteriorly nucleated' 6 0,3 0,6 1 felületi 0 1,4      
Rhizaspis undescr. 'very minute' 5,7 0,3 0,6 1,2 felületi 0 0,3      
Rhynchobodo undescr. 'simius-like' 7,5 0,5 1,1 7,3 szuszp. 6 90 ?95    + 
Rhynchobodo undescr. 'armata-like' 6,4 0,3 0,5 0,9 szuszp. >20 8 ?10     
Rhynchobodo undescr. 'long flagellated' 8,5 0,3 0,5 1 felületi >20 7      
Rhyncomonas nasuta 6 0,3 0,5 0,9 felületi 9 6      
Salpingoeca gracilis 9,6 0 0,4 0,9 szuszp. >20 0 ?30 lorika    
Salpingoeca napiformis 7 0 0,4 0,9 szuszp. >20 0 20 lorika    
Salpingoeca sp. 'bacterial wreath bearing' 7,7 0 0,5 1,7 szuszp. >20 0 30 lorika    
Spironema multiciliatum 24 0,5 1 1,5 felületi  10      
Spumella sp. 'elongata-like' 2,8 0,2 0,4 0,6 szuszp. >20 0 ?60  5 +  
Spumella sp. 'large, triangular' 4,5 0,3 0,8 1,4 szuszp. >20 0 95  7 +  
Spumella sp. 'medium, oval' 7,5 0,4 1,2 2,8 szuszp. >20 0 ?60  8 +  
Stelexomonas dichotoma 7,3 0 0,4 1,1 szuszp. 10 0 5 lorika    
Thaumatomastix sp. 'long scaled' 12,4 0,5 0,7 1,9 felületi 0 12  pikkely    
unknown eukaryote undescr. 'invisible flagellum' 5,5 0,4 0,8 2,6 szuszp. >20 7,5 ?30     
unknown eukaryote undescr. 'sheat covered filopodial' 5,5 0,2 0,4 0,9 felületi 0 0,5      
unknown flagellate undescr. 'club-shaped fagellum bearing' 5,3 0,3 0,5 1,1 felületi 4,6 0      
unknown flagellate undescr. 'heart-shaped swimming' 6,6 0,4 0,7 3 szuszp. >20 180 ?190     
unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped' 11,6 0,8 2 6 szuszp. >20 82 ?90     
unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like 
monoflagellated' 9,6 0,5 1 1,6 felületi >20 4,8      
unknown flagellate undescr. 'uniflagellated nodding' 4,5 0,5 1 1,1 felületi 1,45 0      
Urceolus sabulosus 52 1 3,6 4,7 felületi 0 15  aggl.    
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XII.3 Függelék. Az epibionta baktériumokat hordozó fajok illusztrációi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra ( a szemközti két oldalon): Epibionta baktériumokat hordozó ostorosok. a: 
Ancyromonas undescr. �Kiitoksia-like�, b: Cercomonas undescr. �polyextrusomal�, c: 
Cercomonas sp. �slow, medium sized�, d-e, j: Petalomonas undescr. �agglutinated pointed�, f-
g: Paraphysomonas eiffelii, h-i: Petalomonas undescr. �intortus-like�, k-l: Petalomonas 
poosilla, m-n: Pseudodifflugia klarae, o: Spumella sp. �ectobionts�, p-q: Salpingoeca sp. 
�bacterial wreath-bearing�. Rövidítések: ba � epibionta baktériumok, af � elülsõ ostor, pf � 
hátsó ostor. 
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TAXONÓMIAI FÜGGELÉK 

 
A 2008. márciusi mintában talált új fajok rövid leírása és diagnózisa 

 
 
 
A függelék ábráinak rövidítése: 

 
af elülsõ ostor (anterior flagellum) 
cv kontraktilis vakuólum (contractile vacuole) 
ex extruszóma 
fil filopodium 
fp ostorzseb (flagellar pocket) 
fv táplálékvakuólum (food vacuole) 
ing bekebelezõ szervecske (ingestion apparatus) 
m mitokondrium 
nc magsapka (nuclear cap) 
ne sejtmaghártya (nuclear envelope) 
ng szemcsék a nukleoplazmában (nucleoplasmic granules) 
no magvacska (nucleolus) 
nu sejtmag (nucleus) 
pf hátsó ostor (posterior fagellum) 
ps álláb (pseudopodium) 
rez rezervoár 
sc pikkely (scale) 

 
A bemutatott fajok méretadatairól egy összefoglaló táblázat olvasható a függelék végén. 
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Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like' (5 pld) 
Leírás: Igen kisméretû, kerek vagy ovális sejtek, háthasilag lapítottak, mindkét oldaluk 

konkáv, fánk alakúak. Sejthossz: 2,3-3,2 m, sejtszélesség: 1,7-2,8 m, sejtvastagság: 1,7 
m. Ventrális oldaluk bal hátsó felén levõ árokszerû bemélyedésbõl ered a vastag, kb. 1,5 
sejthosszúságú, gyakran akronematikus hátsó ostoruk. Elülsõ ostor egyetlen példányon volt 
megfigyelhetõ. Egy ventrális, jobb oldali, elõre nyíló, a sejt hátsó részéig visszahúzódó 
árokból indult a közel egy sejthossz hosszúságú, a sejten fél sejthosszal túlnyúló vékonyabb, 
egyenletes vastagságú elülsõ ostor. Viszonylag nagy mag található jobb oldalon, középen 
vagy hátul, granulumokkal a nukleoplazmában. A sejt a hátsó ostorán kúszik, közben billeg. 
Gyakran a hátsó ostorral ellentétes középpontú körben kúszik. Felszínen kúszó ragadozó, 
bakterivor. 

Diagnózis: Kisméretû (2-3,5 m) Ancyromonas háthasilag lapított, fánk alakú testtel, 
hiányzó, vagy egy hátranyúló ventrális árokból eredõ egyenletes vastagságú elülsõ ostorral. 
 
Ancyromonas undescr. 'plate shaped' (1 pld) 

Leírás: Korong alakú, háthasilag erõteljesen lapított sejt. Sejthossz: 7,3 m, 
sejtszélesség: 6,9 m, sejtvastagság: 2,4 m. A sejt ventrális oldalán hosszanti, igen sekély, 
széles bemélyedés található, mely hátrafele mélyül, és keresztmetszetben két félre osztja a 
sejtet. Az árok bal oldalától kezdõdõen, a sejt bal hátsó oldalán kerekded, oldalra jól 
kiemelkedõ, a sejt körvonalán túlnyúló lebeny van. A hátsó ostor a lebeny hátsó részén ered, 
az árok közelében. A hátsó ostor egyenletesen vastag, 1,3 sejthossz hosszúságú. A lebeny 
elülsõ felén, a sejt körvonalába való visszacsatlakozásnál mélyedés van, ebben rövid, vékony 
elülsõ ostor sejthetõ. A sejtfal vastag, merev. A megnyúlt, vese alakú sejtmag (3,6x2,6 m) a 
sejt jobb elülsõ részén található, vastag maghártya, látható magvacska hiánya, rövid, pálca 
alakú nukleoplazmatikus granulumok jellemzik. A citoplazmában erõsen fénytörõ, 0,3-0,5 
m-es testek és táplálékvakuólumok láthatók. A sejt a hátsó ostorán kúszik, hevesen billeg, 
mind a bal-jobb oldali síkban, de gyakran hát hasi irányban is. Ilyenkor a lapos test 
felemelkedik és lecsapódik az aljzatra. A kúszás gyakran körben zajlik, a középpont a hátsó 
ostorral ellentétes oldalon van. Felszínen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Diagnózis: Ancyromonas korongszerû, erõsen lapított testtel, vastag sejtfallal, bal 
oldalán lapos kiemelkedõ lebennyel, mely aljáról ered a hátsó ostor. Nagy, feltûnõ mag 
található a sejt jobb elülsõ részében nukleoplazmatikus granulumokkal. 

 
Anisonema undescr. 'ingestion apparatus' (5 pld) 
Leírás: Ovális sejtek, a ventrális oldalukon enyhén benyomottak, laposak. Sejthossz: 

15-16 m, sejtszélesség: 10-11 m, sejtvastagság: 8,7 m. A sejt ventrális oldalán egy 
mélyen induló ívelt árok ered, melynek bal elsõ pereme alól bújik ki a két ostor. A vastag 
sejtfalon kb. 10 hosszanti vékony gerinc fut körben a sejten. A vastag tövû, elvékonyodó 
hátsó ostor igen hosszú (3-4 sejthossz), a vékonyabb, szintén elvékonyodó elsõ ostor 1,5 
sejthosszúságú. A sejtben igen fejlett, az egész sejt hosszában végignyúló bekebelezõ 
szervecske van. A szervecske feje kiszélesedõ bunkós, a bunkó elülsõ végén kör alakú nyílás 
van, a szervecske hosszanti mikrotubulus kötegei a sejt végének irányában egymás felé 
tartanak, a szervecske szûkül. A sejtben bal oldali, a középvonalon túlnyúló rezervoár, 
jobboldali nagy mag (5,3x2,8 m) rövid görbe pálcákkal és a hátsó részben számos 
táplálékvakuólum található. A sejt a hátsó ostorán kúszik, az elsõ nagyfrekvenciájú szinuszos 
hullámzást végez. Mozgásukban a nemre jellemzõ visszahúzódások tipikusak. Felszínen 
kúszó ragadozó, nagyobb baktériumokat, Pennales kovaalgákat fogyaszt. 

Diagnózis: Anisonema, fejlett, az egész sejten végighúzódó, hátrafelé szûkülõ bunkós 
végû bekebelezõ szervecskével. A nem mozgására jellemzõ visszahúzódások tipikusak. 
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Megjegyzés: A bekebelezõ szervecske kivételével nagyon hasonlít az Anisonema 
acinus fajra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1. ábra (a következõ oldalon): a-c: Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like'. 

d-h: Ancyromonas undescr. 'plate shaped'. 
i-o: Anisonema undescr. 'ingestion apparatus', i, m-o: áttekintõ képek az ostorokkal, j-

l: a bekebelezõ szervecske felépítése. Skála: a-g, j-l: 10 m, i, m-o: 20m. 
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cercomonadid undescr. 'giant reticulate' (1 pld) 
Leírás: Nagyméretû kerekded amõboid sejt. Sejthossz: 15,7 m, sejtszéleség 11,9 m. 

A kerek középsõ sejttestbõl hosszú vékony filopodiumok nyúlnak ki, melyek elágazhatnak. 
Hosszuk feltételezhetõen a sejthossz sokszorosa, elvékonyodhatnak-megvastagodhatnak, nem 
anasztomizálnak. Rengeteg kisméretû (0,4 m) sárgás kerek extruszóma található a sejtben, 
melyek a filopodiumokban párhuzamosan oda és vissza mozognak. A sejttestben 4,5 m 
átmérõjû vezikuláris mag van, nagy központi magvacskával. A sejttestben sok erõsen 
fénytörõ, 2 m átmérõjû kerek test is látható (feltehetõen nem táplálékszemcse). Ostor nem 
látható. A sejt filopodiumhálózatával fogja el a táplálékszervezeteket, diffúzió evõként és 
ragadozóként. Táplálékát nagyméretû baktériumok alkotják (5,3 m-ig), de feltehetõen 
húsevõként amõbákat, esetleg ostorosokat is elfog. A megfigyelt példány egy 
baktériumpehely közepébe kúszott bele, és abból legelte ki a baktériumokat. A szervezet 
feltehetõen a cercomonadidák közé tartozik (vastag filopodiumhálózat, extruszómák, amõboid 
alakváltoztatás, stb.). 
 
cercozoa undescr. 'Massisteria-like' (1pld) 

Leírás: Kerek sejtek 3-8 többé-kevésbé egy síkban kifutó, extruszómákkal borított 
karral. Sejthossz: 3,6 m, sejtszélesség 3,3 m. A sejtben excentrikus kerek vezikuláris 
sejtmag található (1,3 m). A maghártya alig látható vékonyságú, a nukleoplazma rétege 
vékony és homogén, a magvacska viszonylag nagy méretû. A sejtben elszórva, perifériásan is 
számos táplálékszemcse található. A kontraktilis vakuólumok perifériásan ürülnek (max. 0,8 
m). A sejten ostor nem található. A filopodiumok hossza max. 8 m. A filopodiumokon 
többé-kevésbé egyenletesen elosztva általában 3-6 kerek, 0,4 m átmérõjû extruszóma 
található, ezek a karokban mozoghatnak és a sejttestbe is áramolhatnak. A filopodiumok 
vastagsága az extruszómák fele-harmada. A sejt elmozdulása nem figyelhetõ meg. Diffúzió 
evõ bakterivor, feltehetõen eukariótákat is fogyaszt. 

Diagnózis: Kerek, kisméretû, ostor nélküli sejtek extruszómát hordozó karokkal és 
finom felépítésû, vékony maghártyát, vékony homogén nukleoplazmát és nagy magvacskát 
tartalmazó maggal. 

Megjegyzés: Hasonlít a Massisteria marina fajra, de kisebb méretû, nincs ostora, és a 
Massisteria-val szemben magja kisebb, finomabb felépítésû, alig látható maghártya és 
homogén nukleoplazma jellemzi. 

 
chrysomonad undescr. 'large cell walled' (1 pld) 

Leírás: Kerekded nagyméretû sejtek (16,5x15 m) igen vastag sejtfallal (>0,5 m), 
ostor nélkül. A sejtben nagy excentrikus sejtmag van (9,6 m átmérõ), vastag maghártyával 
(0,4 m), magvacskával, a nukleoplazmában granulumokkal. A citoplazma számos 
táplálékvakuólumot tartalmaz algák emésztési maradékaival. A külsõ plazmarégiókban sok 
kicsi (0,6-0,8 m) erõsen fénytörõ test van. Az ektoplazmában több nagyméretû kontraktilis 
vakuólum mûködik. Diffúzió evõ, feltehetõen kisebb kerekded kovaalgákat, clorococcales 
zöldalgákat, nagyobb baktériumokat fogyaszt. 

Megjegyzés: egyike a nem leírt, Dunában néha igen abundáns, amõboid algivor nagy 
heterotróf ostoros chrysomonadida formáknak. A vastag sejtfalon át történõ táplálékfelvételt 
nem sikerült megfigyelni, feltehetõen a sejtfalon áttörõ állábak segítségével történik. 

 
F2: ábra (a következõ oldalon): a-d: cercomonadid undescr. 'giant reticulate'. e-g: cercozoa 
undescr. 'Massisteria-like'. h-j: chrysomonad undescr. 'large cell walled'. Skála: a-g: 10 m, 
h-j: 5 m. 
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chrysomonad undescr. 'large naked filopodial' (1 pld) 
Leírás: Amõboid, ostor nélküli, gömb alakú sejt 8 m-es sejttesttel. A sejt, bár 

sejttestének alakját kevéssé változtatja, citoplazmája igen fluid, intenzív plazmaáramlásokat 
mutat. Nagy, excentrikus, vese alakú, vezikuláris sejtmag jellemzõ (4,5x2,6 m), melynek 
vastag maghártyája van, nukleoplazmájában jól látható granulumok találhatók. A középrõl 
benyomott mag fölött igen fejlett Golgi apparátus látható (2,35m széles, 0,85 m vastag), 
cisz és transz ciszternái a szélen elválnak. A sejtben számos nagyobb méretû bekebelezett 
baktérium látható. Az ektoplazmában sok kontraktilis vakuólum van, kissé habossá téve a 
külsõ plazmát. Sejtfal nem látható. A sejthártya külsõ részén a nagy Spumella fajokra 
jellemzõ, bunkó alakú, fluid állábak képzõdhetnek. A sejt formálhat apró lebenyszerû 
állábakat is, továbbá nagy, igen vékony, hártyaszerû állábakat (kinézetre evõkosárhoz 
hasonlít). A szervezet tipikusan nagyon hosszú, elágazó, végükön megvastagodó-ellapuló, 
elágazásaiknál úszóhártyaszerûen ellaposodó filopodiumokat képez (40 m hosszúságig), 
melyeken ritkásan extruszómák vándorolhatnak. Diffúzió evõ, bakterivor, feltehetõen 
ostorosokat, kisméretû eukariótákat is fogyaszt. A talált példány egy baktériumpehely 
belsejében ülve legelte annak sejtjeit hosszú filopodiumai segítségével. 

Megjegyzés, megkülönböztetõ bélyegek: Kisméretû (8 m), gömbded, heterotróf, 
amõboid formában ostor nélküli, fluid citoplazmájú chrysomonadida, számos 
chrysomonadida jellegzetességgel (vezikuláris mag fölött jól fejlett diktioszóma, 
vakuolizációra hajlamos ektoplazma, fluid bunkószerû állábak, nagyobb hártyaszerû állábak). 
A sejt igen hosszú (>5 sejthossz), vékony, elágazó, végük felé ellaposodó-megvastagodó 
filopodiumokat bocsját ki melyeken néhány extruszóma látható. 
 
Cercomonas undescr. 'minute poliextrusomal' (15 pld) 

Leírás: Nagyméretû, ovális, igen plasztikus sejtek. A kúszó forma sejthossza: 16-20 
m, szélessége 7,5-10 m. A sejtváz merevsége változó. Legplasztikusabb állapotban a 
ventrális oldalukon kúsznak, tömzsi, hátra szûkülõ csepp alakot felvéve, hátsó részükrõl 
különbözõ vastagságú nyelv, lebeny vagy véknyabb fonalszerû állábak képzõdhetnek. Elülsõ 
ostorukkal ilyenkor enyhe szinuszos mozgás mellett oldalirányban, tõbõl, középrõl balra 
sepernek. Merevebb állapotban a sejt gömbölyûbbé, kompaktabbá válik, ekkor kúszhat a 
hátsó ostorán. Az elsõ ostor a seprés helyett nagyfrekvenciájú szinuszos vibrálást végez. 
Legmerevebb kerekded állapotban úszhatnak szabadon, az elülsõ ostor ilyenkor mereven 
elõre, hátsó pedig mereven hátra áll, mindkét ostor nagyfrekvencián vibrál, a sejt spirálban 
úszik. Elülsõ ostoruk 2 sejthossz körüli, hátsó ostoruk 2,5 sejthossz, vastagságuk hasonló, 
nem vékonyodnak el. Ostoraik a sejt elülsõ ventrális részén erednek, az alapi testek 
merõlegesek egymásra. Az alapi test körül tölcsérszerûen nyíló gyökérrendszer látható, az 
elsõ alapi testrõl mikrotubulusköteg fut ki az elülsõ régió plazmamembránjához tapadva; hátra 
a ventrális oldalra is erednek mikrotubuluskötegek. A nagyméretû vezikuláris magra (3,6 m) 
központi magvacska, a nukleoplazmában granulumok jelenléte, és vastag maghártya jellemzõ. 
A mag elülsõ részén, két oldalon rézsútosan két vastag magsapka látszik (Golgi apparátus). 
Egyes egyedeknél a magot egy erõsebben fénytörõ, hullámos szélû zóna veszi körül 
(durvafelszínû ER ciszterna?). A citoplazmában sok nagyobb méretû (0,7 m), mérsékelten 
fénytörõ test, több száz plazmamembrán közeli extruszóma (0,35 m), és sok erõsen fénytörõ 
ásványi szemcse található. Felületen kúszó ragadozó, baktériumokkal, de feltehetõen kisebb 
ostorosokkal, csupasz amõbákkal is táplálkozik. 

Diagnózis: Nagyméretû Cercomonas kúszó formában 16-20 m sejthosszal. Kúszó 
formája tömzsi, hátrafelé szûkülõ csepp alakú, hátul lebenyes állábakkal, vagy fonalakkal. 
Elsõ ostora 2, a hátsó 2,5 sejthosszúságú, vastagságuk megegyezik. A kúszó forma elülsõ 
ostorával középrõl balra való seprést végez. Nagy vezikuláris sejtmag jellemzi vastag 
maghártyával, és jól látható nukleoplazmatikus granulumokkal. A mag elülsõ oldalán két jól 
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fejlett magsapka található. A mag körül erõsebben fénytörõ citoplazma állomány lehet. Sok 
nagyobb (0,7 m átmérõjû) citoplazmatikus test és több száz igen pici (0,35 m) extruszóma 
jellemzõ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3. ábra (a következõ oldalon): a-f: chrysomonad undescr. 'large naked filopodial'. b: a 
perifériás kontraktilis vakuóla zóna optikai metszete, c: Golgi apparátus (fekete nyíl), d: zseb 
alakú álláb (fekete nyíl), f: hosszú, felülethez tapadt filopodium. 

g-j: Cercomonas undescr. 'minute poliextrusomal'. g: a hátsó ostor mellett sorba 
rendezõdött extruszómák, i: a plazmamembránra kifutó anterior dorzális mikrotubulusgyökér 
(fekete nyíl), h: az erõsen fénytörõ mag körüli zóna (fekete nyíl). Skála: a-e: 5 m, f-j: 10 m. 
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Clautriavia undescr. 'left nucleus' (2 pld) 
Leírás: Ovális, közel párhuzamos háti és hasi oldalakkal rendelkezõ, háthasilag lapított 

sejtek. Sejthossz: 7,5-12,5 m, sejtszélesség: 6,4-10,6 m, sejtvastagság: 3,6-6,4 m. A 
sejteken egy sekély hosszanti ventrális árok húzódik. Az árok hátrafelé ellaposodik, elülsõ 
része pedig szubapikálisan egy ívvel zárul le, mely mögött (tõle hátrafelé) egy mélyedésbõl 
ered az egyetlen kúszó ostor. A dorzális oldal is enyhén nyomott hosszirányban, a sejt 
keresztmetszetben kétkaréjos. Az ostor egyenletes vastagságú, 1,2-2 sejthossz hosszú. A 
hosszirányban megnyúlt sejtmag a sejt bal karéjában hátul található, vastag maghártya borítja, 
hosszú, vastag granulumok találhatók benne. A sejtben sok nagyobb, erõsen fénytörõ szemcse 
látható (tartalék tápanyag, 0,5-0,7 m), a sejtfelszínt igen enyhén rücskös. A sejt gyorsan, 
egyenletes sebességgel kúszik elõre hátsó ostorán, nagyon kis amplitúdójú billegéssel (10 
Hz), vagy jóval nagyobb frekvencián billegve (>15 Hz), csak az ostor hátsó végével letapadva 
vibrál a felület fölött, kúszik, néha úszik. Felületen kúszó ragadozó, feltehetõen ventrális 
árkából kiöltött állábakkal kebelezi be a táplálékát. Bakterivor, esetleg kisebb eukariótákat is 
fogyaszthat. 

Diagnózis: Clautriavia ovális, lapított sejtalakkal, 7-13 m sejthosszal, sekély 
ventrális árokkal, melynek elején levõ depresszióból ered az ostor. Magja bal oldalon hátul 
található. 
 
Discocelis undescr. 'fast wobbling' (3 pld) 

Leírás: Kerekded, korong alakú sejtek konkáv, benyomott ventrális és domború 
konvex dorzális oldallal. Sejthossz: 4,5-7,5 m, sejtszélesség: 3,8-6 m, sejtvastagság 2,5-3,2 
m. A dorzális oldal félgömbszerûen kidomborodik, a sejt szélén vékony szoknyaszerû 
karima húzódik körbe. A ventrális oldalon elõre mélyülõ, hátrafelé ellaposodó árok van, 
melyet elõröl egy, a karimát is alkotó vastag perem zár. Az árok hossza és szélessége hasonló. 
Az árok elülsõ részérõl, a perem mellõl ered a hátsó ostor. Az ostor hossza 1,2 sejthossz, 
vastagsága egyenletes. A sejtben néhány nagy (0,8-1 m) sárgás test, táplálékvakuólumok, és 
az ektoplazmában számos apró (0,3-0,4 m) testecske van. A karimában szintén elõfordulnak 
kicsi finom testecskék (0,3-0,4 m). Elülsõ ostor jelenléte nem látszott egyértelmûen. A sejt a 
hátsó ostorán kúszik, közben nagyon hevesen billeg bal-jobb irányban, nagy amplitúdóval. A 
billegés gyakran az ostor középsõ pontjáról ered, és az egész sejtet jobbra-balra, vagy a 
korong síkjában körbe rángatja. Felületen kúszó ragadozó, a táplálékot a ventrális árokban 
kebelezi be, bakterivor. 

Diagnózis: Discocelis, keresztmetszetben félgömbszerû testtel, körben karimával, 
konkáv ventrális oldallal, mély, elõröl vastag peremmel záródó ventrális árokkal. A 
karimában alig látható testecskék vannak. Hátsó ostorán kúszva az egész sejt nagyon hevesen 
billeg. 
 
Heteromita undescr. 'fast-wobbling' (2 pld) 

Leírás: Kerek, korong alakú, háthasilag lapított sejtek, szimmetrikus lapultsággal. 
Sejthossz: 4,3-5,3 m, sejtszélesség: 3,2-4,3 m, sejtvastagság 2,5 m. Elülsõ részükön egy 
árokszerû bemélyedés van, mely a hátsó ostor vonalában összefûzõdik, majd szétnyílva lefut a 
ventrális oldalra. Az árok jobb pereme enyhén ráhajlik az ostoreredésre. Az elülsõ ostor az 
elülsõ mélyedésbõl ered, a hátsó a szûkületnél. Az elülsõ alapi test hegyesszögû, majdnem 
merõleges a hátsóra. Az elsõ ostor 1,2 sejthossz hosszú, elvékonyodó, a hátsó egyenletes 
vastagságú, 1,5 sejthossz hosszúságú. A vezikuláris sejtmag a sejt elülsõ-középsõ részében 
van, 1,9 m átmérõjû, viszonylag vékony maghártyával, nagy központi magvacskával és 
homogénnek tûnõ nukleoplazmával. Az elülsõ árokban, és a sejt elsõ részén igen kicsi 
testecskék, feltehetõen kinetociszták láthatók (0,25-0,3 m), és néhány nagyobb, erõsebben 
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fénytörõ sárgás test is elõfordul (0,6-0,7 m). Táplálékvakuólumok és a kontraktilis vakuólum 
a sejt hátsó részében vannak. Az elülsõ ostor az árkot elhagyva jobbra visszahajlik, S 
alakzatot formál, oldalirányban a sejt egyik felétõl a másikig seper. A hátsó ostor eredése után 
gyakran jobbra hajlik. Az elülsõ ostor csapkodása nagyon gyors, a sejt kúszás közben erõsen 
billeg. Gyakran csak a hátsó ostor disztális része tapad az aljzatra, és az egész sejt 
metronómszerûen fel-le csapkod, felágaskodik. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Diagnózis: Kisméretû, kerek, korong alakú, háthasilag lapított Heteromita, az elülsõ 
sejtrészen eredõ és a ventrális oldalra átnyúló árokkal. Elsõ ostora elõre néz az árokból, a 
hátsó hátra. Nagyon gyorsan billeg, gyakran az egész sejt elemelkedik az aljzatról és 
metronómszerûen vibrál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F4. ábra (a következõ oldalon): a-d: Clautriavia undescr. 'left nucleus'. b-c: bal oldali mag, d: 
a ventrálisan húzódó ostor és a mélyedés, amibõl az ostor ered.  

e-h: Discocelis undescr. 'fast wobbling'. e: az antrior ventrális oldal az ostorral és az 
elülsõ vastag peremmel (fekete nyíl), f-g: optikai keresztmetszetek a nagy sárgás testekkel, h: 
felülnézeti kép az oldalsó vékony karimával. 

i-m: Heteromita undescr. 'fast-wobbling'. i-j, l-m: az ostoreredés az alapi testekkel, k: 
mag. Skála: 10 m egységesen. 
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kathablepharid undescr. 'flattened long flagellated' (29 pld) 
Leírás: Hegyesszögû háromszög alakú, háthasilag lapított sejtek, a háromszög csúcsa 

elõre néz. Ventrális oldaluk benyomott, konkáv, egy középsõ mélyedés, illetve egy hátrafelé 
kifutó széles árok miatt. Dorzális felük domború. Bal oldaluk egyenesebb, jobb oldalukon a 
háromszög egyik sarka kiáll. Sejthossz: 7,8-10,5 m, sejtszélesség: 5,2-7,5 m, sejtvastagság: 
3,4-5,6 m. A ventrális mélyedés jobb oldaláról, a sejt középsõ részétõl hátrafelé, egy 
perembõl ered a két ostor. Eredéskor hegyes szöget zárnak be, majd az elülsõ elõre irányul, a 
hátsó hátrafelé. A sejt középen elvékonyodik, itt képzõdnek és ürülnek a kontraktilis 
vakuólumok. A sejtmag (2,1 m) a sejt hátsó felében van, a táplálékvakuólumok szintén itt 
fordulnak elõ. A sejtben több tíz, különbözõ méretû, erõsen fénytörõ testecske van (0,4-0,9 
m), fõleg a peremi részeken elszórva. Kettõs extruszómasor nem látszott. A két ostor 
megegyezõ és egyenletes vastagságú, az elsõ kb. kettõ, a hátsó három sejthossznyi. Nyugalmi 
helyzetben (közepes vibrálás, 10-15 Hz), aljzaton pihenõ sejtnél, a hátsó ostor az eredés után 
nagy ívben balra hajlik, a sejt körvonala alól bal oldalon való kifutás után visszakanyarodik a 
sejt hátuljához. Az elülsõ ostor szintén balra hátra hajlik, kifut a sejt körvonala alól és kint 
fordul vissza jobbra elõre. Az ostorok végei szinuszosan rezegnek. Leggyakrabban azonban a 
sejtek a felszín fölött úsznak: ilyenkor az elülsõ ostor elõre néz és nagy ívekben, szinuszosan 
nagy frekvenciával hullámzik, húzza a sejtet. A viszonylag egyenes hátsó ostor a ventrális 
árokban hátra kifut, majd a sejthez tompaszögben a jobb oldalra törik, jellegzetes, jobb oldalra 
kilógó �farkat� eredményezve. A sejt felület feletti úszáskor a hátsó ostora megtört végével 
csapva jobb oldali irányváltoztatást okoz az úszásban. Szabad víztérben való úszáskor a hátsó 
ostor egyenesen hátra mered és vibrál. Igen gyorsan úszik (> 10 sejthossz/s). Felületen kúszó 
ragadozó, bakterivor. 

Diagnózis: Hegyesszögû háromszög alakú, hegyes csúccsal elõre nézõ, háthasilag 
lapított, ventrálisan benyomott, dorzálisan gömbölyû sejtek. Két egyenlõ vastagságú ostoruk a 
sejt középsõ részétõl hátrafelé, a ventrális bemélyedés jobb oldalán egy perembõl ered 
hegyesszögben. Az elülsõ ostor 2, a hátulsó 3 sejthossznyi. Felület fölötti úszáskor az elülsõ 
ostor nagy ívû szinuszokat ír le elõre nézve, míg a hátsó a ventrális árkot hátrafelé elhagyva 
jobbra egyenesen megtörik, idõnkénti csapásával jobb oldali irányváltoztatást okoz. 

Megjegyzés: Kathablepharida jellegzetességek a hosszú, egyenletes és egyenlõ 
vastagságú ostorok, melyek nagy ívû szinuszos hullámzásra (~Kathablepharis remigera) és 
merev, igen nagy frekvenciájú vibrálásra is képesek. Az ostoreredés is Kathablepharida 
jellegzetesség. A háromszögletû alak, a háthasi lapítottság, a mély ventrális árok és a középtõl 
hátrébb való ostoreredés új generikus jellemzõk. 
 
Kathablepharis undescr. 'large oval' (24 pld) 

Leírás: Ovális, kör keresztmetszetû sejtek enyhén megnyúlt vagy gömbszerû alakkal. 
Sejthossz: 7,5-13 m, sejtszélesség: 6,8-10,5 m. Ventrálisan igen enyhén lapítottak lehetnek. 
Két ostoruk a ventrális oldalukon szubapikálisan ered egy nagyon enyhe depresszióból, a két 
ostor már az eredésnél ellentétes irányba mutat. Az ostoreredéstõl hátrafelé, a ventrális oldal 
közepén kettõs extruszómasor húzódik hátrafelé. A sejtmag (3,8 m) a sejt közepe táján van, 
néha excentrikus, határozott, de vékony maghártya, a nukleoplazmában kisebb granulumok 
jellemzik. Nagyméretû (max. 9,5 m) táplálékvakuólumok találhatók a sejt hátsó részén, 
melyek gyakran a sejt alakját is eltorzítják, kigömbölyítik. Az ostorok egyenlõ vastagságúak, 
az elsõ 2-2,5, a hátsó 2,5-3,5 sejthosszúságú. A hátsó ostor mereven, egyenesen hátra vagy 
enyhe íven a dorzális oldal felé hajolva áll, az elülsõ ostor szintén mereven elõre mutat, vége 
erõsebben meghajlik a dorzális oldal felé, esetleg spirális S kanyarban visszahajlik. Az 
ostorok viszonylag mereven, igen nagy frekvencián rezegnek, az ostorok, és az egész állat 
kontúrja elkenõdik. A sejt igen gyorsan (>13 sejthossz/s), nagy sugarú körben úszik, melynek 
középpontja a dorzális oldal felé mutat. Az úszó állat úgy tûnik, mintha egy ívben meghajlott 
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ostordarab (elsõ és hátsó ostor együtt) közepén ülne. Lassabban rezgõ (15 Hz), aljzathoz 
közeli sejtek vibrálva körbe forognak, ostoraik meghajlanak, szinuszos hullámzást 
végezhetnek. A sejt gyors vibrálása miatt részletek nehezen figyelhetõk meg. Szabadon úszó 
ragadozó, algivor. 

Diagnózis: Kathablepharis enyhén megnyúlt vagy gömbszerû alakkal, 7-13 m 
sejthosszal. A szubapikálisan igen enyhe mélyedésbõl eredõ ostorok egymással ellentétes 
irányba, elõre ill. hátra mutatnak. Az elsõ ostor 2-2,5, a hátsó 2,5-3,5 sejthosszúságú. A hátsó 
ostor egyenesen hátramutat vagy enyhe ívben dorzális irányba meghajlik, az elsõ erõsebben 
hajlik dorzálisan, vagy a vége S alakban visszahajlik. A sejt igen gyorsan úszik, az ostorai 
merevek és nagyon nagy frekvencián rezegnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F5. ábra (a következõ oldalon): a-g: kathablepharid undescr. 'flattened long flagellated'. a-c, e: 
a ventrális oldal az ostoreredéssel, d: a hossztengelyre merõleges optikai keresztmetszet. f: 
úszó egyed a jobb oldalra hajló hátsó ostorral. 

h-m: Kathablepharis undescr. 'large oval'. h, m: úszó egyedek a kinyújtott rezgõ 
ostorokkal, k, l: nagyméretû színtelen és alga táplálékvakuólumok. Skála: a-g, i-m: 10 m, h: 
20 m. 
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Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal' (14 pld) 

Leírás: Megnyúlt ovális sejtek, keresztmetszetben kör alakúak, nagyon enyhe ventrális 
benyomódással. Csepp alakúak is lehetnek elülsõ vagy hátsó szûküléssel. Sejthosszuk 4,9-7,7 
m, sejtszélességük 3,4-4,7 m. Az ostoreredés a ventrális oldalon található, a csúcs és a 
középvonal közt félúton. Az ostorok egy apró mélyedés jobb oldalán erednek, hegyesszöget 
bezárva, bal oldalira irányulva. A sejtben elszórva, ritkán kettes-hármas vonalakat alkotva a 
plazmamembrán közelében néhány nagy sárgás extruszóma látható (0,3-0,5 m), a 
legnagyobbakban központi sötétedés látszik (0,7 m). A plazmamembrán alatt mindenhol, 
sûrûn, szabályos rendben, igen kicsi, finom extruszómák (0,25 m) találhatók. A vezikuláris 
sejtmag (2,6 m) a sejt közepén helyezkedik el, vastag maghártya, magvacska, a 
nukleoplazmában granulumok jellemzik. A Golgi apparátus a magtól elõre látható. A sejt 
hátsó felében vannak a táplálékvakuólumok. A sejt elején több kontraktilis vakuólum 
található. Az ostorok egyenlõ és egyenletes vastagságúak, meglehetõsen vastagok (0,55 m). 
A hátsó ostor kb. 0,8 sejthossz hosszúságú, az elsõ közel egy sejthossz. Úszó sejtnél az elülsõ 
ostor elõre néz, nagy ívben dorzálisan meghajlik, a hátsó ostor hátra néz és ventrális irányban 
hajlik meg. Mindkét ostor merev és nagyfrekvencián rezeg. A sejt hossztengelye körül 
forogva spirálisan úszik. Nyugvó sejteknél az elülsõ ostor balra lefelé visszahajlik, vagy a 
hátsó ostorral együtt teljesen hátrafelé mutat. Szabadon úszó ragadozó, bakterivor, a sejt 
elülsõ csúcsán kebelezi be táplálékát. 

Diagnózis: Kisméretû (5-8 m), ovális, egyenes vagy fordított csepp alakú 
Kathablepharis. Néhány nagyobb extruszóma (0,3-0,7) található a plazmamembrán közelében 
elszórtan a sejtben, esetleg kettes-hármas vonalakat alkotva. Igen kicsi extruszómák (0,25 
m) borítják a sejtet a plazmamembrán alatt sûrûn, szabályos rendben. Két közel 
sejthosszúságú vastag ostor ered szubapikálisan egy kicsi ventrális mélyedésbõl egymással 
hegyes szöget bezárva bal oldalra irányulva. Az elsõ ostor úszáskor elõre áll, dorzális 
irányban erõsen hajlik, a hátsó ostor hátrafele néz és ventrális irányban hajlik meg. 
 
kinetoplastid undescr. 'long posterior flagellated' (7 pld) 

Leírás: Ovális, háthasilag lapított sejtek. Sejthossz: 7,5-8,8 m, sejtszélesség: 4,2-4,7 
m, sejtvastagság: 3,5 m. A sejt elülsõ részének jobb oldalán kiemelkedés van, ennek 
középsõ részén egy perembõl nyílik az ostorcsatorna a két párhuzamosan eredõ ostorral. A 
sejt eleje lapultabb lehet, egy nagy kontraktilis vakuólum helyezkedik el itt. Az ostoreredés 
alatt helyezkedik el a vezikuláris sejtmag (2,7 m), jól látható maghártyával, középsõ 
magvacskával (1,1 m), a nukleoplazmában néhány kisebb granulummal. A sejtmag körül, 
hozzá tapadva 3-4 nagy mitokondrium látható (1,7x0,9 m), egy a sejt bal oldalán, a többi a 
jobb oldalán és a mag alatt. A sejtben néhány kisebb (0,3-0,6m) sárgás testecske is látható. 
Egyes példányokban nincs táplálékvakuólum, másokban a sejt hátsó részén több nagyobb 
táplálékvakuólum is látható. A sejtgarat a jobb oldalon, a sejt elején nyílik. Az ostorok 
egyenlõ vastagságúak, a hátsó ostor elvékonyodó. Az elülsõ ostor kb. 1,5 sejthossznyi, a bal 
oldalon egyenesen elõre mered, majd ívben kampószerûen visszahajlik. A hátsó ostor 3-4 
sejthossz hosszú, a sejt alatt hátrafelé futva átmegy a jobb oldalra, majd hátra irányul. Az 
elülsõ ostor igen nagy frekvencián rezeg, húzza a sejtet, a hátsó ostor az aljzaton csúszik. 
Jellegzetes, Neobodo curvifilus szerû elõretörések láthatók. A sejttest kis amplitúdóval, igen 
nagy frekvencián rezeg. Úszó sejteknél a hátsó ostor is vibrálhat. Lassú sejteknél az elülsõ 
ostor szinuszosan nagy hullámokkal csapkod, a hátsó ostor is szinuszosan hullámzik. 
Felületen kúszó ragadozó, bakterivor vagy ozmotróf. Enyhén változtathatja az alakját, fõleg a 
hátsó részen. 
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Differenciáldignózis: Ovális, háthasilag lapított kinetoplasztida, ostora egy jobb oldali 
ventrális perem alól ered. A sejt elején nagy kontraktilis vakuólum van, a sejtmag körül 3-4 
nagyobb, kinetoplasztisz szerû mitokondrium található. A 1,5 sethossz hosszúságú elülsõ 
ostor kampószerûen elõre hajlik, a 3-4 sejthossz hosszúságú hátsó ostor hátra mutat. Enyhe 
alakváltozásra képes. 

Megjegyzés: A 3-4 mag körül elhelyezkedõ, nagyméretû, polikinetoplasztisz szerû 
mitokondrium nem ismert a kinetoplasztidák körében. Ostortartása, mozgása hasonlít a 
Neobodo curvifilusra, lapítottsága és enyhe plasztikussága a Parabodo nemre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F6. ábra (a következõ oldalon): a-f: Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal'. a-b: 
sejtfelszín a sok pici sejtfali extruszómával és a nagyobb hasi extruszómákkal, c: ostoreredés, 
d: úszó egyed a behajlított rezgõ ostorokkal, f: hossztengelyre merõleges optikai 
keresztmetszet. 

g-l: kinetoplastid undescr. 'long posterior flagellated'. g: ostoreredés, h-j a sejtmag 
körben az óriás mitokondriumokkal, l: ugyanaz az egyed megváltozott alakkal. Skála: 
egységesen 10 m. 
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Salpingoeca (Lagenoeca) undescr. 'softshelled' (1 pld) 
Leírás: Csepp alakú, lorikába zárt sejtek, apikális részük felé kihúzott. Sejthossz: 6,2 

m, sejtszélesség: 4,2 m. A lorika mérete: 9,2 x 6,4 m. A sejtmag a sejt csúcsi részében 
található (2,6x1,7 m), vastagabb, jól látható maghártyával határolt. A magban apró 
magvacska, és azt körülvevõ nukleoplazmát kitöltõ hosszú pálcák találhatók. A kontraktilis 
vakuólum a sejt hátsó részén helyezkedik el, a táplálékvakuólumok szintén itt találhatók. A 
sejt csúcsán ered az ostor, azt a gallérkoszorú veszi körbe. A lorika átlátszó, nyálkaszerû 
anyagból áll, melyhez számos apró ásványi xenoszóma tapad. A lorika kb 0,5-1 m 
távolságban veszi körül a sejtet gömb vagy csepp alakban, elülsõ felén a sejtcsúcsnál kissé 
tovább ér. A sejttest hátsó részébõl igen hosszú, vékony, egyenes filopodiumok eredhetnek, 
melyek áthatolnak a lorikán. A lorika átmenetileg nagyobb felületen letapadhat az aljzatra. 
Szabadon úszó vagy aljzathoz tapadó szuszpenzió evõ, baketrivor. 

Diagnózis: Kisméretû (4-6 m) Lagenoeca a sejtet körülvevõ, csepp alakú, a sejt 
csúcsán alig túlnyúló lorikával, melynek anyaga nyálkaszerû, enyhén deformálható és 
melyhez xenoszómák tapadnak. A sejttest által képzett filopodiumok képesek áthatolni a 
házon. 

 
Luffisphaera undescr. 'lanceolata-like short spines' (1 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejt 4,2 m átmérõvel. A sejtet kívülrõl hegyes tüskék 
borítják. A nagy, kerek, enyhén excentrikus mag vastag, jól látható maghártyával határolt, egy 
vékonyabb szélsõ homogén nukleoplazmacsík mellett centrálisan granulumokkal, lebenyekkel 
van kitöltve. A sejtben táplálékvakuólumok, kisebb fénytörõ testecskék és nagyobb méretû 
(1,3 m) kerekded testek, feltehetõen bekebelezett baktériumok találhatók. A sejtet kívülrõl 
2,3-2,6 m hosszú tüske alakú pikkelyek borítják. A pikkelyek alapja szûkebb, alsó részükön 
hamar kitágulnak max. 0,5 m vastagságig, majd egy hirtelen rövid kúpszerû összeszûkülés 
után, még mindig viszonylag vastagon (~0,3 m) futnak tovább nagyon lassan szûkülve az 
egyenesen lemetszett végükig. A sejt vékony, egyenletes vastagságú filopodiumokat bocsáthat 
ki magából, melyekkel feltehetõen kúszni képes. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: A feltehetõen Luffisphaera nembe tartozó faj nem azonosítható 
egyértelmûen a leírt fajokkal. A teljes hosszában viszonylag vastag tüske a L. lanceolata fajra 
hasonlít legjobban, a tüskék azonban hosszabbak nála, az alapi kiszélesedés kifejezettebb, és 
az alapi készélesedés után a tüske folyamatosan szûkül. 
 
Metromonas undescr. 'non-vibrating' (13 pld) 

Leírás: Korong alakú sejtek, háthasilag erõsen lapítottak. Dorzális oldaluk konkáv 
lehet, peremük szintén dorzálisan enyhén felpöndörödõ. Többnyire szélesebbek, mint amilyen 
hosszúak. Sejthossz: 5,3-8,4 m, sejtszélesség: 5,8-8,5m, sejtvastagság: 3,2 m. Egyetlen 
ostoruk a sejt végén ered. Az ostorcsatorna kb 2 m hosszan fut a sejtben, majd felnyílik, és 
csak a dorzális felérõl marad zárt még kb. 1 m hosszig. Az ostor kifutása megegyezik a 
rövidebbik sejtátló irányával. A sejtmag a sejt hátsó részében van, az ostortól jobbra. A 
vezikuláris mag (2,3 m) kerek vagy vesealakú, igen vastag maghártya borítja, kicsiny, 
gyakran excentrikus magvacska (0,8 m), és a nukleoplazmában nagy hosszúkás granulumok 
jellemzik. A sejt peremén, körben az egész sejten, radiális irányú pálca alakú extruszómák 
láthatók (hossz: 1,3-1,6 m). Az extruszómák közt feszülõ plazmamembrán behorpad, az 
extruszómák kiállnak a sejt körvonalából. Az extruszómák alsó-középsõ részeit látszólag egy 
koncentrikus kör köti össze. A kontraktilis vakuólum a sejt elején a peremtõl beljebb, vagy a 
sejt középsõ részén található. A sejt szélsõbb részein kisebb (0,3-0,4 m) gömbded erõsen 
fénytörõ testek láthatók. A táplálékvakuólumok is enyhén perifériásan helyezkednek el. A sejt 
egyetlen ostorán kúszik egyenesen, közben a sejttest aljzathoz lapul, vagy elemelkedik tõle. 
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Kis amplitúdóval, nem túl gyorsan billeg. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor, 
feltételezhetõen húsevõ is. 

Diagnózis: Korong alakú, háthasilag erõsen lapított sejtek, a sejt teljes peremén 
végigfutó, a sejt körvonalából kiemelkedõ pálca alakú extruszómákból álló füzérrel. A sejt 
egyetlen hátranyúló ostorán egyenesen kúszik, közben enyhén billeghet. 

Megjegyzés: A szervezet felépítése hasonlít a Metromonas nemhez, de hiányzik a 
kampós ostoralak, és a jellegzetes metronómszerû mozgás. A Metromonas grandis-tól 
különbözik az egész sejtperemen végighúzódó extruszómafüzérben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F7. ábra (a következõ oldalon): a-d: Salpingoeca (Lagenoeca) undescr. 'softshelled'. a-b: 
visszahúzott gallérú egyed, c-d: gallérkoszorús egyed, fekete nyíl: tentákulum. 
 e-h: Luffisphaera undescr. 'lanceolata-like short spines'. e: mag, f: a citoplazma 
testecskéi, g-h: pikkelyek. 
 i-m: Metromonas undescr. 'non-vibrating'. i-k, m: a sejtek oldalról, a peremen 
végigfutó extruszómasorral, l: ostoreredés az ostorcsatornával, és az abba ürülõ kontraktilis 
vakuólummal. Skála: 10 m egységesen. 
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Notosolenus undescr. 'dimpled' (1 pld) 
Leírás: Csepp alakú, háthasilag erõsen lapított sejt elvékonyodó csúccsal. Hasi oldaluk 

egyenes, háti oldaluk enyhén domború. Sejthossz: 28 m, sejtszélesség 14,7 m, 
sejtvastagság 7 m. A ventrális oldalon egy árok fut, mely elöl lekerekített, széles, balra hátra 
összeszûkül, majd a sejt középsõ részén kiszélesedik és ellaposodik. Az árok jobb oldalát az 
összeszûkülésnél egy árokba nyúló perem alkotja. A sejt dorzális oldalán egy mély hosszanti 
árok húzódik a középvonaltól jobbra, az árok bal peremét egy egyszeres, az árok jobb szélét 
pedig egy kettõs megvastagodás alkotja. A sejt bal oldalán a sejt elsõ harmadánál egy 
harántirányú beharapás van, mely a sejt körvonalán is látszik, és amely felfut a dorzális 
oldalra és ott kiszélesedik. A rezervoár a sejt jobb oldalán található, majdnem lefut a sejt 
közepéig. Az elülsõ ostor a ventrális árok elején lép ki a sejtbõl, bõ egy sejthossznyi, elõre 
irányuló, vékony. A hátsó ostor még véknyabb, nehezen látható, a ventrális árok elülsõ 
részénél lép ki a sejtbõl, az árokban visszahajlik a jobb oldali peremkiszögellés alatt, és az 
árok kiszélesedõ részében futva ér véget, kb. negyed sejthossznyi. A vastag maghártyával 
borított gömbölyû (5,6 m), granuláris mag a sejt közepén, a rezervoár alatt található, 
nagyobb hurka alakú granulumokat tartalmaz. A sejt bal elülsõ részén 1,9 m hosszúságú, 
ovális tartalék tápanyag szemcsék találhatók, a sejt hátsó részében 1,5-2 m hosszú lapos 
kristályok vannak. A táplálékvakuólumok a sejt oldalsó és hátsó részében, a kontraktilis 
vakuólumok a rezervoár körül vannak. A sejt elülsõ ostorát egyenesen elõre tartva kúszik 
elõre (0,7 sejthossz/s). Felületen kúszó ragadozó, algivor, bakterivor. 

Diagnózis: Csepp alakú, háthasilag erõsen lapított Notosolenus 30 m körüli 
sejthosszal, az elején balra kiszögellõ ventrális árokkal, és a középvonaltól jobbra húzódó 
mély hosszanti, vastag peremû dorzális árokkal. Egy harántirányú beharapásszerû árok a sejt 
bal elülsõ harmadánál fut ki a dorzális oldalra. Vékony elülsõ ostora bõ egy sejthossznyi, még 
véknyabb, a ventrális árokban futó hátsó ostora negyed sejthossz hosszúságú. 

 
Parabodo undescr. 'long flagellated' (5pld) 

Leírás: Hosszúkás sejtek jelentõs plaszticitással. Sejthossz: 4-5,7 m, sejtszélesség 
1,7-2,4 m, sejtvastagság 1,5-2 m. Alakjuk a két végén lekerekített henger, ovális, elülsõ 
végén vastagabb bunkó alak, vagy lapított háromszög. Keresztmetszetben kör alakúak, vagy 
oldalról lapítottak. Két ostoruk eredhet a sejtcsúcson, vagy a ventrális oldal közepén alaktól 
függõen. A vastag hátsó ostor 2,5-4 sejthossz hosszúságú, hosszú akronémát visel. Az elülsõ 
ostor kicsit vékonyabb, 1-1,5 sejthosszúságú. Az ostorok ostorzsebbõl erednek, egymással 
párhuzamosan indulva. A hátsó ostor a kúszás irányával párhuzamos, a sejt azon kúszik, az 
elülsõ ostor jobb oldalra fordul, a vége visszahajlik. Az elülsõ ostor igen gyors frekvenciájú 
oldalirányú fel-lesöprést végez. A sejt hossztengelye lehet párhuzamos a hátsó ostorral, állhat 
tõle hegyesszögben baloldalra, vagy elállhat hegyes szögben a felszíntõl. A sejt az elülsõ ostor 
csapási frekvenciájával billeg. A sejtszáj az ostorzseb mellet van, igen nehezen látható. Az 
ostoreredés közelében a dorzális oldalon ívben megnyúlt csepp alakú kinetoplasztisz látható 
egyharmad sejthossz hosszúságban. A sejt elülsõ, ventrálisabb részén van a vezikuláris 
sejtmag. A sejt hátsó része vakuolizált, táplálékvakuólumok is láthatók itt. Felületen kúszó 
ragadozó, a jellegzetes hátsó sejtfél szerkezete bakterivoria mellett húsevõ táplálkozásra utal. 

Diagnózis: Parabodo 4-6 m sejthosszal, általában megnyúlt henger alakú vagy 
bunkószerû testtel, hosszú akronematikus kúszó hátsó ostorral, igen gyorsan fel-le söprõ 
elülsõ ostorral, és gyakran az ostoroktól elálló sejthossztengellyel. 
 
F8. ábra (a következõ oldalon): a-e: Notosolenus undescr. 'dimpled'. e: a rezervoár a két 
ostorral, és a benyomódás (fekete nyíl). f-k: Parabodo undescr. 'long flagellated'. f, h, k: 
ostoreredés, i: kinetoplasztisz (fekete nyíl). Skála: a: 20 m, b-e: 20 m (skála: b ábrán), f-g: 
5 m, h-k: 10 m. 
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Petalomonas undescr. 'agglutinated' (7pld) 
Leírás: csepp alakú, háthasilag enyhén lapított sejtek. Sejthossz: 8,5-14 m, 

sejszélesség: 6,3-8,7 m, magasság: 5,9 m. A sejtek sûrûn agglutináltak igen nagyméretû 
krvarcszemcsékkel, a belsõ szerkezetük fénymikroszkóppal nem tanulmányozható. A 
kvarcszemcsék méreteloszlása változatos, de mindig vannak nagyméretû szemcsék. A 
kvarcszemcsék mérete akár 7,3 m is lehet. Az ostor eredése körül kisebb ásványi szemcsék 
szabályos kerek pszedosztómát alkothatnak, mely enyhén ventrális állású. A 2-2,5 
sejthosszúságú ostor vékony, végén elvékonyodó. A sejt egyenesen kúszik elõre max 0,5 
sejthossz/s sebességgel, az ostor disztális harmada seprõ mozgást végez. Az ostor proximális 
fele az ostor oldalán és dorzális felszínén apró ásványi szemcsékkel borított, az ostor ezen 
szakasza nyálkás. Felületen kúszó ragadozó, feltehetõen bakterivor. 

Megjegyzés: Bár a sejt belsejét nem lehetett tanulmányozni, az ostoralak, ostorhossz 
és az agglutinált szemcsék durvasága alapján egyértelmûen egy fajt alkot a talált populáció. 
 
Petalomonas undescr. 'agglutinated urceolate' (4 pld) 

Leírás: Felülnézetben szélesen ovális, háthasilag lapított sejtek, elülsõ részük tompán 
ívelt. Sejthossz: 9,8-17,5 m, sejtszélesség: 6,4-12,2 m. A sejtek hosszmetszetben körte 
alakúak, elülsõ részek széles, erõsen lapított, hátsó részük kigömbölyödik, ventrális oldaluk 
lapos. A sejtek apró szemû (1 m alatti) kvarcszemcsékkel egyenletesen sûrûn agglutináltak. 
Elülsõ részükön az ostor egy ovális mélyedésbõl lép ki, melyet körben lapos ellipszoid 
alakban szegélyez a pszeudosztómaszerû agglutináció. A nagy öblös rezervoár a jobb oldali 
ventrális sejtfélen van, a sejt hátsó részéig lenyúlik. Az elnyújtott mag (6,1 x 3,4 m) a bal 
oldali dorzális sejtrészben van. A vékony, 2-3 sejthossz hosszúságú ostor disztális vége seprõ 
mozgást végez, oldalához proximálisan apró ásványi szemcsék tapadnak. A sejt egyenletesen 
kúszik elõre max. 0,3 sejthossz/s sebességgel. Felületen kúszó ragadozó, baktériumok mellett 
kisméretû algákat is fogyaszt. 

Diagnózis: Petalomonas 10-18 m sejthosszal, széles ovális, elõröl tompa ívben 
benyomott alakkal, mely oldalnézetben az elülsõ részén erõsen lapított, hátsó részén 
kigömbölyödõ. A sejtfelszín egyenletesen sûrûn borított kisméretû kvarcszemcsékkel. A 
széles elülsõ részen egy lapos ellipszoid mélyedésbõl bukkan ki az ostor. A jobb oldali 
ventrális rezervoár a sejt végéig ér. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F9. ábra (a következõ oldalon): Petalomonas undescr. 'agglutinated'. a, d: az ostorhoz ásványi 
szemcsék tapadnak, b, c: a sejt eleje körül ásványi szemcsékbõl kirakott pszeudosztóma 
(fekete nyíl). 
 f-k: Petalomonas undescr. 'agglutinated urceolate'. f-h: a sejt elülsõ része az ovális 
mélyedéssel és az agglutinált pszeudosztómával, i-j: az öblös rezervoár a sejt belsejében az 
ostorral. Skála: a-e 10 m, f-k: 5 m. 
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Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed' (50 pld) 
Leírás: megnyúlt búzaszem formájú sejtek változatos alakkal. Elöl benyomottak, hátul 

kihegyesedõk, lehetnek kerekek is. Sejthossz 3,3-7,5 m, sejtszélesség 3,2-4,8 m, magasság: 
3,2 m. Háthasilag enyhén összenyomottak, ventrális oldaluk lapos. Egyetlen ostoruk bal 
oldalról ered és általában az eredés után jobbra hajlik. A sejt az elülsõ, benyomott vége elõtt 
jobbra kanyarodó ostor irányába kúszik, a sejttest hossztengelye így gyakran majdnem 
merõleges a kúszási irányra. A sejt hossztengelye a felülettel oldalirányban gyakran 30-50 
fokos szöget zár be, de vannak egyenesebben kúszó példányok is. A hengerszerû rezervoár a 
bal oldalon található, a sejt feléig ér le, átmérõje vékony. A sejt közepe táján jobbra 
kibukkanó ostor jobb oldalát egy ajakszerû képlet fogja közre, a kibukkanástól balra található 
a bekebelezõ szervecske kiszájadzásának gumója. A bekebelezõ szervecske a sejt bal oldali 
ventrális élén fut le a rezervoár végéig, keresztmetszetben tompaszögû háromszög alakú, 
melynek rövidebb oldalai a ventrális és laterális sejtoldalakra fekszenek ki, belsõ hosszabbik 
oldala pedig a rezervoár által benyomott. A sejtmag a sejt jobb elülsõ oldalán található, az 
anterior bemélyedés jobb felétõl tart hátra, a jobb oldali rezervoár miatt bal oldala benyomott. 
Mérete akár 3,4x2,3 m is lehet. Maghártyája kifejezett, benne hosszú, vastag pálcák láthatók. 
A kicsiny kontraktilis vakuólum a rezervoártól hátrafelé helyezkedik el, a rezervoárba nyílik. 
A sejt hátsó felében többnyire egy vagy kettõ nagyobb, esetleg több kisebb, enyhén ovális, 
néha csúcsos, strukturált tartalék tápanyag granulum van (2 m-ig). A kevés táplálékszemcse 
is itt helyezkedik el. A sejtnek jól látható sejtfala van. A legtöbb sejthez kívülrõl agglutinált 
ásványi szemcsék tapadnak, melyek gyakran az ostort is beborítják, a ventrális rész és a 
csapkodó ostorvég kivételével. Az ostor szabad része 1,2 sejthossznyi, alapja nagyon vastag, 
vége felé keskenyedik, csúcsa lekerekített. Többnyire jobbra hajlik, vége oldalirányban sepri 
az aljzatot. Az ostoros egyenesen, vagy jobb irányban körbe-körbe kúszik max. 1 sejthossz/s 
sebességgel. Feületen kúszó ragadozó, bakterivor, a kevés elfogyasztott táplálék alapján az 
ozmotróf táplálkozás is fontos lehet. 

Diagnózis: Kisméretû, szem alakú, elõröl benyomott Petalomonas, a sejt háthasilag 
enyhén lapított. Igen vastag ostora bal oldali, a sejt feléig benyúló hengeres rezervoárból ered. 
A rezervoártól balra található a bekebelezõ szervecske, jobb oldalon a sejt elején található a 
mag. A sejtet többnyire ásványi szemcsék borítják. 
 
Petalomonas undescr. 'intortus-like minute' (2 pld) 

Leírás: Ovális, háthasilag enyhén lapított sejtek laposabb konvex hasi, és domborúbb 
konvex háti oldallal. Sejthossz: 4,3-5,1 m, sejtszélesség: 3,4-3,7 m, sejtvastagság: 3,2 m. 
A sejteket enyhe ferde szimmetria jellemzi. A sejtek csúcsi, mozgás iránya felé mutató 
részükhöz képest bal oldalon ventrálisan ered az ostor, és a sejt oldala mentén elhúzódva 
egyenesen elõre áll. A sejt bal oldalán a bekebelezõ szervecske nyílása enyhén kiugrik. Ettõl 
kissé elõre bukkan ki az ostor a sejtbõl, tõle hátrafelé a rezervoárban fut szûk fél sejthossz 
hosszan. A rezervoár csõszerû. A bekebelezõ szervecskétõl rézsútos bordák indulnak a sejten, 
mind a ventrális, mind a dorzális oldalon, és ezek a sejt jobb hátsó vége felé kulminálnak. A 
3-4 ventrális borda laposabb, finomabb, a kb. 5 háti borda igen magas, kifejezett. Az ovális 
granuláris sejtmag (2,7 m) a sejt bal elsõ oldalán, az ostoreredéstõl háti irányban van, 
mellette a jobb oldalon nagy tartalék tápanyag granulum lehet, tõle hátsó irányban, a sejt vége 
felé, a rezervoár fölött találhatók a kontraktilis vakuólumok. A táplálékvakuólumok a sejt 
hátsó részén vannak, néhány kisméretû fénytörõ test is található perifériásan. Az egyetlen 
ostor 1,5 sejthossz hosszúságú, igen vastag, végén elvékonyodó, aljzaton kúszva húzza a 
sejtet, legvége gyors söprõ mozdulatokat végez (13 Hz). Köröket ír le az aljzaton kúszva jobb 
oldali középponttal, 1 sejthossz/s sebességgel. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 
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Diagnózis: Petalomonas 4-5 m sejthosszal, háthasilag enyhén lapított, domború hátú 
sejtalakkal, bal oldalon eredõ, elõre irányuló ostorral, az ostor kibukkanásától a jobb oldali 
háti hátsó pontba tartó bordákkal. 3-4 finom hasi, 4-5 kifejezett háti borda jellemzõ. 

Megjegyzés: Az ívelt bordák a Petalomonas intortus fajnál is megtalálhatóak, de ott 
csak a ventrális oldal bordázott, ott mintegy 10 finom, óramutató járásával ellentétes spirálba 
nyíló borda található. 
 
Petalomonas undescr. 'Menoidium-like' (3 pld) 

Leírás: Hajlott, kifli alakú sejtek, balra domorodnak, háthasilag erõsen lapítottak. 
Sejthossz: 9,6-11,7 m, sejtszélesség: 3,4-4,7 m, sejtvastagság: 1,9 m. Elsõ és hátsó végük 
enyhén lecsapott. Az elülsõ vég ventrális részén pici lapos bemélyedés van, ennek háti 
oldalhoz közelebbi részén fut ki az ostor elõre, hasi részén, kicsit hátrafelé nyílik a bekebelezõ 
szervecske. A sejt felszínén 2-3 nagyon finom hosszanti gerinc húzódik végig, egy a ventrális 
oldalon kicsit balra eltolva, egy a dorzális oldalon egészen bal oldalt, egy pedig a jobb 
sejtoldal peremén. A gerincek miatt keresztmetszetben szögletes, elnyújtott téglalapszerû a 
sejt. A rezervoár a jobb oldalon található, csepp alakú, nem ér le a sejt feléig. A sejtmag a sejt 
közepén, a rezervoár mögött helyezkedik el, viszonylag kicsi (2,3 m), granuláris, vastag 
maghártya borítja, nukleoplazmájában kifejezett granulumok vannak. A sejt hátsó részében 
sok nagy méretû (0,5-1 m) gömbölyû sárgás tartalék tápanyag szemcse van, néhány 
táplálékvakuólum is található a sejt középsõ részén. A kontraktilis vakuólumok a rezervoár 
körül vannak. Az ostor egy sejthossz hosszúságú, egyenletes vastagságú, egyenesen elõre néz, 
vége söpör. A sejt egyenesen elõre kúszik lassan (0,4 sejthossz /s), elsõ ostora húzza. 
Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Diagnózis. Kifliszerûen hajlott Petalomonas, háthasilag erõteljesen lapított, enyhén 
csapott elülsõ és hátsó véggel, egy sejthossz hosszúságú ostorral, 0,4 sejthossz hosszúságú 
csepp alakú jobb oldali rezervoárral, középsõ kerek maggal. A sejten 2-3 igen vékony 
hosszanti gerinc futhat végig a ventrális félen és az oldalsó peremeknél. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F10. ábra (a következõ oldalon): a-f: Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed'. b: a 
sejtmag helyzete, c: rezervoár és az egyik tartalék tápanyag testecske (fekete nyíl), d: Az 
ostor, bal oldalon az ostoreredést körülvevõ ajakszerû perem, jobb oldalon a bekebelezõ 
szervecske kidudorodó vége, e: a hossztengelyre merõleges optikai keresztmetszet jobb 
oldalon a bekebelezõ szervecske metszetével, középen a rezervoár, benne az ostorral, bal 
oldalon a sejtmag, f: agglutinált példány, az ostora sûrûn borított szemcsékkel. 

g-l: Petalomonas undescr. 'intortus-like minute'. g: a ventrális bordák, h az ostor, hátsó 
részén a bekebelezõ szervecske kidudorodó vége, j-k: háti bordák, l: a tartalék tápanyag 
testecske (fekete nyíl). 

m-p: Petalomonas undescr. 'Menoidium-like'. o: ventrális oldal a ventrális gerinccel 
(fekete nyíl) és az ostor mellett a bekebelezõ szervecske kidudorodó végével. Skála: 10 m 
egységesen. 
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Petalomonas undescr. 'spined' (6 pld) 
Leírás: Szélesen ovális alakú, háthasilag erõsen lapított sejtek. Sejthossz: 5,8-6,8 m, 

sejtszélesség: 4,5-6,5 m. Egyetlen ostoruk a ventrális oldalon ered a középvonalban, a sejt 
csúcsától hátrafelé. Az ívelt henger alakú rezervoár proximálisan a sejt közepétõl hátrafelé 
fut, majd balra kifelé tart, a sejt háromnegyedéig leér. Az egy-két pici kontraktilis vakuólum a 
rezervoár és a sejt bal oldalfala között található. Az ovális, sejt közepe felõl a rezervoár és az 
ostoreredés által benyomott 2,8x1,8 m méretû mag a sejt jobb elülsõ részén található. 
Maghártyája vékony, a nukleoplazmában pálcák találhatók. A sejt jobb hátsó részén 1-3 
kisebb (max. 1,2 m) tartaléktápanyag szemcse található, a táplálékvakuólumok is itt vannak. 
A sejtfalat kívülrõl finom sûrû szemcsézettség borítja, a sejtfalból kidomborodó kerek 
szemcsékkel. A ventrális oldalon az ostor eredésénél 2-3 nagyon vékony él ered, melyek 
hátrafelé sugárirányban futnak szét. Az ostoreredés bal oldalán kibukkanó igen vékony 
emésztõ szervecske a rezervoár bal oldala felé fut be. A sejt oldalsó peremén körben kb. 8-10 
sugárirányba kiálló, 2-3 m hosszú, nagyon vékony tüske van, melyek egyenesek, vagy 
hajlott végûek. Az ostor egyenletes vastagságú, másfél sejthossz hosszú, vége lekerekített. 
Utolsó harmada oldalirányban csapkod. Az ostor gyakran ívben jobbra hajlik, és a sejt körben 
kúszik max. 1 sejthossz/s sebességgel. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Diagnózis: Kisméretû, szélesen ovális háthasilag lapított Petalomonas. Egyetlen ostora 
szubapikálisan, a ventrális oldal középvonalában ered. Hengerszerû, ívelt rezervoárja a bal 
sejtoldal felé kanyarodik, a sejt háromnegyedéig leér. Magja a jobb elülsõ sejtfélen található. 
A ventrális oldalon az ostoreredéstõl 2-3 sugárirányú, igen vékony él fut szét hátrafelé. A 
sejtfelszín finoman szemcsézett, a sejt oldalából körben 8-10 darab, 2-3 m hosszú igen 
vékony tüske áll ki sugárirányba. 
 
picoeukaryote undescr. 'agglutinated' (6 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejtek 3,2-3,8 m átmérõvel. A sejtekhez kívülrõl agglutinált 
szemcsék tapadnak. A sejtben nagyméretû (1,7x1,5 m), excentrikus, ovális sejtmag található. 
A maghártya vastag, jól látható, a nukleoplazmában pedig centrális lebenyek-granulumok 
vannak, melyek egy vékony perifériás nukleoplazma csík kivételével majdnem kitöltik a 
rendelkezésre álló teret. A sejtben elszórva táplálékvakuólumok és fénytörõ testecskék 
láthatók, a nagyméretû kontraktilis vakuólum perifériás. A sejtet kívülrõl nyálkaanyagba 
ágyazott kisméretû (0,5 m) xenoszómák borítják hézagosan. A sejtbõl 3-5 vékony, 
egyenletes vastagságú filopodium ered, melyek a víztestbe meredhetnek, elhajolhatnak, vagy 
az aljzatra tapadhatnak. Bár helyváltoztató mozgást nem figyeltünk meg, feltételezhetõ, hogy 
a sejt a filopodiumok segítségével lassú kúszásra képes. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vastag maghártyájú, lebenyekkel-granulumokkal kitöltött mag, és elsõsorban a 
xenoszómákkal borított sejtfelszín. 
 
picoeukaryote undescr. 'alveolate walled' (7 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejtek kívülrõl vastag, öt-hatszögletû élekbõl álló 
ornamentációval borítva. Sejtátmérõjük: 2,1-5,3 m. A sejtekben egy excentrikus ovális 
nagyméretû (1,9x1,5 m) sejtmag van, melynek maghártyája vastag, jól látható, és egy igen 
vékony külsõ nukleoplazma csíkot leszámítva középen nagy kerekded illetve alaktalan 
granulumokkal van telítve. A citoplazmában számos nagy táplálékvakuólum és sok kisebb 
sárgás fénytörõ testecske van. A perifériás kontraktilis vakuólum kis vakuólumok fúziójával 
jön létre. A sejtet kívülrõl egy öt-hatszögletû, élekkel határolt cellákból álló 1-1,3 m vastag 
átlátszó ornamentáció borítja. A sejt képes az éleken keresztül egyenletes vastagságú 



 143 

filopodiumokat kibocsátani, és ezekkel a felülethez tapadva lassan (0,03 sejthossz/s) kúszni. 
Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vastag maghártyával borított, centrális lebenyekkel sûrûn kitöltött mag, és elsõsorban a sejtet 
kívülrõl borító, öt-hatszögletû, élekkel határolt cellákból álló átlátszó ornamentáció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F11. ábra (a következõ oldalon): a-g: Petalomonas undescr. 'spined'. a, f: élek a ventrális 
oldalon (fekete nyíl), b: tartalék tápanyag testecskék (fekete nyíl), d: tüskék a sejt oldalán, g: a 
dorzális oldal szemcsézett felszíne. 
 h-l: picoeukaryote undescr. 'agglutinated'. k, l: a külsõ nyálkarétegbe ragadt ásványi 
szemcsék a sejt körül. 
 m-r: picoeukaryote undescr. 'alveolate walled'. n: az élekbõl álló ornamentáció a sejt 
külsején q-r: sejtmag. Skála: 10 m egységesen. 
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picoeukaryote undescr. 'monopodial spindle' (2 pld) 
Leírás: Kisméretû, csupasz, orsó alakú sejtek, mindkét végükön kihegyesedõk. 

Sejthossz: 4,0-4,3 m, sejtszélesség: 2,1-2,6 m. A sejtek középsõ kiszélesedõ részében egy 
nagyméretû, kerek vagy összenyomott, excentrikus mag található (max. 1,5 m). A 
maghártya jól kivehetõ vastagságú, a nukleoplazma teljesen ki van töltve jól látható pálca 
vagy gumó alakú granulumokkal. A citoplazmában nagyobb méretû kollektív 
táplálékvakuólumok és nagyobb méretû (0,7 m), homogén, enyhén fénytörõ testek 
találhatók. A kisebb kontraktlis vakuólum a középsõ részen perifériásan helyezkedik el. A sejt 
az egyik végérõl, a sejt hossztengelyében egyetlen, max. 8 m hosszúságú vastagabb, tompa 
végû filopodiumot bocsát ki. A filopodium csúcsával az aljzathoz rögzülhet, ilyenkor a 
sejttest a vízbe mered, vagy teljes hosszában aljzathoz tapadhat, ebben az esetben a sejt 
lassan, max. 0,2 sejtossz/s sebességgel kúszhat a filopodium irányába. Felületen kúszó 
ragadozó, esetleg diffúzió evõ, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek az orsó alakú 
csupasz test, a nagyméretû, granulumokkal teli vastag sejtmaghártyájú mag, és az egyetlen, 
sejtvégbõl eredõ hosszú filopodium. 
 
picoeukaryote undescr. 'mucus covered' (1 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejt 4,3 m átmérõvel, finom nyálkaréteg burkolja. A sejtben 
excentrikusan egy ovális sejtmag található vastag maghártyával, és a maghártya körüli igen 
vékony nukleoplazma réteget leszámítva több lebennyel-granulummal majdnem teljesen 
kitöltve. A sejtben igen élénk kontraktilis vakuólum aktivitás mutatkozott, számos perifériás 
kontraktilis vakuólum mûködött egyszerre. A sejtben szétszórva táplálékvakuólumok és apró 
fénytörõ testecskék találhatók. A plazmamozgás jelenõs, a sejtmag helyzete változhat. A 
sejtet kívülrõl egy igen finom, nehezen látható, 1-1,3 m vastag nyálkaréteg borítja. A sejtbõl 
sugárirányban számos (max. 20) egyenletes vastagságú vékony filopodium eredhet, ezek a 
víztestben elhajolhatnak, meggörbülhetnek. Helyváltoztató mozgás nem volt megfigyelhetõ, 
de feltételezhetõ, hogy a filopodiumok segítségével a sejt kúszni tud. Feltehetõen felületen 
kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vastag maghártyájú, lebenyekkel-granulumokkal kitöltött mag, és elsõsorban a sejtet kívülrõl 
borító nyálkaréteg. 
 
picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus' (3 pld) 

Leírás: Kisméretû csupasz kerek sejtek 2,3-3,2 m sejthosszal. A sejtalak lehet kissé 
megnyúlt. A sejtekben excentrikus vezikuláris mag található (max. 1,5 m átmérõ). A 
maghártya igen vékony, nehezen látható, a mag alakja szabályos kerek. Egyetlen kerek 
központi magvacska van, a nukleoplazma vastagabb réteget képez a magvacska körül. A 
sejtekben elszórtan, gyakran perifériásan, táplálékvakuólumok és kisebb, enyhén fénytörõ 
testecskék találhatók. Az egyetlen kontraktilis vakuólum perifériás helyzetû. A sejt egyenletes 
vastagságú filopodiumokat bocsáthat ki, kúszás nem volt megfigyelhetõ. Felülethez kötött 
diffúzió evõ, esetleg lassan kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, 
csupasz sejtfelszín, filopodiumok, és a vezikuláris mag centrális kerek nukleolusszal, 
vastagabb nukleoplazma réteggel és vékony, nehezen látható maghártyával. Hasonlít a 
picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus' fajra, a magjuk felépítése azonban különbözõ. 
 
picoeukaryote undescr. 'naked wrinkled nucleus' (23 pld) 

Leírás: Kisméretû csupasz kerek sejtek 2,3-3,6 m közötti sejtátmérõvel. A sejtalak 
lehet kissé megnyúlt. A sejtekben excentrikus sejtmag található (max. 1,2x1 m), jól látható, 
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vastag, néha szemcsésnek tûnõ, gyakran kissé deformált maghártyával, középen a magvacska 
helyén 2-3 nagyobb, néha több pici egymáshoz közeli pálca vagy gumó alakú granulummal. 
A citoplazmában szétszórva számos táplálékvakuólum, illetve erõsen fénytörõ kristályszerû 
test látható. A sejt 1-5 db. egyenletes vastagságú lekerekített végû filopodiumot bocsát ki 
max. 8,5 m hosszúságban, melyek a felülethez tapadnak. A filopodiumok proximális vége 
végzõdhet nagy gumóban, vagy rövid lamellipodium szerû letapadásban. A sejt igen lassan, 
max. 0,05 sejthossz/s sebességgel kúszik a filopodiumokon elõre. Felületen kúszó ragadozó / 
diffúzió evõ, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
csupasz sejtfelszín, a filopodiumok, és a mag, vastag, gyakran benyomott maghártyával és 
centrális granulumokkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F12. ábra (a következõ oldalon): a-f: picoeukaryote undescr. 'monopodial spindle'. a, c: az 
egyoldali hosszú filopodium. 
 g-k: picoeukaryote undescr. 'mucus covered'. g, h: filopodiumok, i: a külsõ nyálkaréteg 
(fekete nyíl), j: sejtmag. 
 l-o: picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus'. l: sejtmag, m: testecskék a 
citoplazmában. 
 p-u: picoeukaryote undescr. 'naked wrinkled nucleus'. p: vastag citoplazmadudorról 
eredõ filopodium, q, r, u: sejtmag, s,t: filopodiumok. Skála: 10 m egységesen. 
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picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic' (2 pld) 
Leírás: Kisméretû kerekded amõboid sejtek. Sejthossz: 2,6 m, sejtszélesség: 2,2-2,6 

m. A sejtek alakja kissé szabálytalan, amorf, apró lobopódium szerû kitüremkedések 
elõfordulnak. A sejtek belsejében a táplálékvakuólumokban számos nagyméretû bekebelezett 
kokkusz és pálca alakú baktérium található. A citoplazmában erõsen fénytörõ kristályszerû 
testek is vannak. A sejtmag a táplálékszemcsék takarása miatt nem látható. A kisméretû 
kontraktilis vakuólum perifériás helyzetû. A citoplazma mozgásán és minimális 
alakváltozáson túl más mozgásformát nem észleltünk. Felülethez kötött diffúzió evõ, vagy 
nagyon lassan kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, és a 
kissé szabálytalan, apró lebenyszerû kitüremkedéseket viselõ alak. 
 
picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres' (1 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejt 1,2-1,3 m magasságú, kissé megnyúlt, 
kukoricaszemszerû pikkelyekkel, 4 m sejtátmérõvel. A sejtben egy központi ovális 1,9 x 1,5 
m méretû vezikuláris sejtmag van, igen vékony, nehezen látható maghártyával, a kis 
központi magvacskát körbevevõ kiterjedt homogén nukleoplazmával. A sejtben szétszórva 
táplálékvakuólumok találhatók, a viszonylag nagy kontraktilis vakuólumok perifériásak. A 
sejteket kívülrõl egy rétegben enyhén megnyúlt, lapos aljú, egyenes, kifelé táguló oldalú és 
enyhén vastagabb gömbölyû felsõrésszel bíró kukoricaszemszerû üreges pikkelyek borítják. A 
sejt egyenletes vastagságú filopodiumokat bocsáthat ki magából (max. 7,7 m). A 
filopodiumok felülethez tapadhatnak, vagy a víztestbe irányulhatnak, hajolhatnak, 
megtörhetnek. Bizonyos esetekben a filopodiumok egy pikkelyek közül elõbukkanó vastag 
citoplazmadombról erednek, a sejt alakja ilyenkor körteszerûen megnyúlik. Egy dombról 
max. 4 filopodium eredése volt megfigyelhetõ. A sejtek a letapadt filopodiumokon lassan 
kúszhatnak, max. 0,1 sejthossz/s sebességgel. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vezikuláris mag kis nukleolusszal és vékony maghártyával, és fõleg a lapos aljú, táguló 
egyenes oldalú és gömbölyû tetejû megnyúlt kukoricaszem alakú pikkelyek. Hasonlít a 
picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres' fajra, attól a pikkelyek alakjában és 
méretében különbözik. Feltehetõen egy genuszba tartoznak. 
 
picoeukaryote undescr. 'scaled, empty spheres' (1 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejt 3 m átmérõvel, felszíne gömb alakú pikkelyekkel 
borított. A sejtben nagy (1,7 m), ovális sejtmag van, vastag, jól látható maghártyával, 
középen több nagy lebennyel-granulummal. A sejtben szétszórva táplálékvakuólumok és 
kisebb fénytörõ testek találhatók. A sejtet kívülrõl egy rétegben gömb alakú üreges pikkelyek 
borítják, ezek átmérõje 0,6-0,7 m. A sejt néhány hosszabb, vékony, egyenletes vastagságú 
filopodiumot bocsáthat ki magából, melyek többnyire az aljzathoz tapadnak. A filopodiumok 
a víztestben meghajolhatnak. A sejt a filopodiumok felületén igen lassan, max. 0,1 sejthossz/s 
sebességgel kúszhat. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vastag maghártyájú, lebenyekkel-granulumokkal kitöltött mag, és elsõsorban a gömb alakú 
üreges pikkelyek. Hasonlít a Pompholyxophrys nemre, de annál jóval kisebb, magja nem 
vezikuláris, és pikkelyei csak egy rétegben borítják a sejtet. 
 
picoeukaryote undescr. 'scaled, flat scales' (1 pld) 

Leírás: Kisméretû kerek sejt 0,4 m magasságú pikkelyekkel, 2,6 m-es 
sejtátmérõvel. A sejtben nagy excentrikus ovális mag van (1,5x1,1 m), vastag, jól látható 
maghártyával, vékony nukleoplazma réteggel, és 2-3 centrális granulummal. A sejtben több 
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nagyobb táplálékvakuólum található bekebelezett baktériumokkal. A kontraktilis vakuólum 
perifériás helyzetû. A sejtet kívülrõl egy rétegben lapított alakú üreges pikkelyek borítják. A 
pikkelyek alja lapos, rövidke oldalsó rész után ívelt felsõrésszel zárul, amely lapos is lehet. A 
pikkelyek magassága 0,4 m, szélessége 0,6 m. A sejtbõl egyszerre akár 10 egyenletes 
vastagságú vékony filopodium eredhet. A filopodiumok a ventrális oldalon erednek, 
egyenesek vagy hajlottak, többnyire az aljzathoz tapadnak. A sejt a filopodiumokon lassan 
kúszik, maximum 0,2 sejthossz/s sebességgel. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vastag maghártyával borított, 2-3 centrális granulumot tartalmazó mag, és elsõsorban a lapos, 
üreges, kifelé domború pikkelyek. Hasonlít a picoeukaryote undescr. 'scaled, round 
hemispheres' és a picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres' fajokra, azoktól a 
pikkelyek alakjában és méretében különbözik. Feltehetõen egy genuszba tartoznak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F13. ábra (a következõ oldalon): a-c: picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic'. a-c: 
két példány egymás mellett, b: a jobb oldali példány amõboid, felületre tapadt alsó része 
látható, c: a jobb oldali példány baktériumpálcát kebelezett be. 
 d-g: picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres'. d-f: filopodiumok, g: 
pikkelyek. 
 h-k: picoeukaryote undescr. 'scaled, empty spheres'. h: filopodiumok, i, j: gömb alakú 
pikkelyek, k: sejtmag. 

l-p: picoeukaryote undescr. 'scaled, flat scales'. l: sejtmag, m-n: filopodiumok, o: lapos 
pikkelyek a felsõ részen, p: lapos pikkelyek az alsó részen. Skála: 10 m egységesen. 
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picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres' (2 pld) 
Leírás: Kisméretû kerek sejtek 0,9 m átmérõjû gömbszerû pikkelyekkel borítva. 

Sejtátmérõ: 4,9-5,2 m. A sejtekben excentrikusan egy nagy kerek vagy kissé összenyomott 
vezikuláris mag helyezkedik el (max. 2 m), vékony maghártyával, nagy kerekded centrális 
magvacskával és az azt körülvevõ homogén nukleoplazmával. A sejtekben elszórva számos 
táplálékvakuólum található. A kontraktilis vakuólum perifériás. A sejteket gömbszerû 
pikkelyek borítják, egyetlen rétegben, szorosan elrendezve. A pikkelyek üregesek, aljuk lapos, 
felsõ részük gömded, oldalaik lehetnek enyhén párhuzamosak. Felsõ részük vastagabb, mint 
az aljuk. A pikkelyek közül vékony, egyenletes vastagságú, lekerekített filopodiumokat 
bocsáthatnak ki. Mozgást nem figyeltünk meg, de feltehetõ, hogy a filopodiumok csúcsain 
vagy felületén tudnak kúszni. Aljzaton kúszó ragadozó / diffúzió evõ, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen eukarióta nem, megkülönböztetõ bélyegek a kis méret, a 
vezikuláris mag a központi nukleolusszal, homogén nukleoplazmával és vékony 
maghártyával, és az üreges, 0,9 m magasságú, lapos aljú vastagabb felsõ részû gömbszerû 
pikkelyek. 
 
Protaspis undescr. 'cross-flagellated' (14 pld) 

Leírás: Széles vagy megnyúlt ovális sejtek, háthasilag lapítottak. Sejthossz: 10,8-15,6 
m, sejtszélesség: 8,5-11 m, magasság: 5 m. Egy széles sekély ventrális árok jelen lehet 
egyes példányokon. A két ostor egy középvonaltól jobbra emelkedõ domborulat bal oldali 
részén, egy közös ostorcsatornából ered. A csatorna proximális fele jobbra, hátra, dorzális 
irányba fut. A két ostor keresztezi egymást az eredés elõtt: a hátsó kúszó ostor elülsõ irányba 
ered, az elsõ ostor pedig hátrafelé indul. Az ostoredredés mögött egy 3-4 m-es nagy mag 
található, melynek maghártyája vastag, 1-3 nucleolust, és a nukleoplazmában pálca alakú 
granulumokat tartalmaz. A mag elõtt két magsapka található. A kontraktilis vakuólum a sejt 
csúcsán, bal oldalon helyezkedik el. A sejt belsejében nagy táplálékvakuólumok, kristályok, 
nagyobb tartalék tápanyag testek, és számos kisebb fénytörõ test található. A sejtfal számos 
apró gömbded testecskébõl áll. A ventrális oldalról nagy, legyezõ alakú állábak eredhetnek, 
tövüknél a sejtfal szétnyílik. Az elülsõ ostor 1-1,5, a hátsó ostor 2-3 sejthossz hosszúságú. A 
hátsó ostor a vége felé elvékonyodhat. A sejtek nagyon gyorsan billegnek és a felület fölött 
úsznak max. 1,5 sejthossz/s sebességgel. Felületen kúszó ragadozó, algivor, detritivor, 
bakterivor. 

Diagnózis: Szélesen vagy keskenyen ovális, háthasilag lapított Protaspis, 10-16 m 
sejthosszal. Az ostorok egy középvonaltól jobbra levõ domborulaton erednek közös 
ostorcsatornából. Az eredés elõtt keresztezik egymást, az elülsõ ostor hátul, a hátsó ostor elõl 
fut be a csatornába. A sejtek nagyon gyorsan billegnek és a felület fölött úsznak. 
 
 
 
 
 
 
F14. ábra (a következõ oldalon): a-e: picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres'. a: 
kovaalgára tapadt példány, b-c: pikkelyek. 

f-l: Protaspis undescr. 'cross-flagellated'. f: a sejtmag a magsapkával, g: optikai 
keresztmetszet az ostorcsatornával, benne a két ostor metszetével és a két magvacskát 
tartalmazó maggal, h: állábakat képzõ példány, a granulumokból álló sejtfal szétnyílt az álláb 
tövében (fekete nyíl), i: ventrális oldal a két ostorral, j: oldalnézet, k: elfogyasztott algák. 
Skála: a-e: 10 m (skála: a ábrán), f-h: 10 m (skála: f ábrán), i-l: 20 m. 
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Protaspis undescr. 'fast, flattened' (7 pld) 
Leírás: Kisméretû, ovális, háthasilag lapított sejtek. Sejthossz: 5,9-7,7 m, 

sejtszélesség: 4,2-5,8 m, magasság: 3,1 m. A sejtek ventrális és dorzális felükön laposak 
vagy benyomottak, oldalaik keresztmetszetben félkörívesek. A ventrális oldalon egy vékony 
árok húzódhat, kissé bal oldalra tolódva. Az ostorok a sejt csúcsán erednek. Az elülsõ ostor 
elõre néz, a hátsó ostor a ventrális árokban, a sejt peremét alkotó két egymáshoz érõ 
karéjszerû domb alatt takarva kanyarodik a ventrális oldalra és azon fut végig. Az ovális 
sejtmag a bal oldalon található, vastag maghártya, esetenként pici központi magvacska, és a 
nukleoplazmában pálca alakú granulumok jellemzik. A sejtben számos nagyobb kristály, 
tartalék tápanyag testecske és nagyobb méretû táplálékvakuólum található. Az elülsõ ostor 
0,5-1, a hátsó ostor 1,5-2 sejthossz hosszúságú, egyenletes vastagságúak. Az elülsõ ostor fel-
le csapkod, a sejt igen gyorsan billeg. Felület fölött gyorsan kúszik (max. 3 sejthossz/s), vagy 
a víztestben úszik. Felülethez kötött ragadozó, bakterivor, esetleg algákat, gombákat is 
fogyaszthat. 

Diagnózis: Kisméretû (6-8 m), ovális, háthasilag lapított Protaspis lapos vagy 
benyomott ventrális és dorzális oldallal, kereszmetszetben félköríves sejtperemmel. A sejtmag 
jobb oldalon található. Ostoraik csúcsi eredésûek, a hátsó ostor egy ventrális árok mélyén 
fordul a sejtperemen a ventrális oldalra. Igen gyorsan billeg, gyorsan úszik. 
 
Protaspis undescr. 'flattened discoid' (1 pld) 

Leírás: Szélesen ovális sejt, háthasilag lapított. Sejthossz: 13,3 m, sejtszélesség: 11,2 
m, magasság: 5,6 m. A sejtmag a sejt elülsõ részén található, hátsó fele túlér a 
középvonalon. A ventrális oldala sík, melybõl a mag alatti rész és a hátsó perem enyhén 
kiemelkedik, a hátsó középsõ rész ívesen benyomódik. Dorzális oldala a sejtmag fölött erõsen 
kidomborodik. Két ostora a mag elõtt, egy anterior és ventrális irányba nyitott bemélyedésbõl 
ered, a hossztengelytõl jobbra. A két ostor eredését összekötõ vonal merõleges a 
hossztengelyre, az alapi testek között pici távolság van. A jobb oldali alapi testbõl eredõ 
elülsõ ostor elõre mutat, a bal oldali alapi testbõl eredõ hátsó ostor balra törik és hátra irányul. 
A nagy sejtmag (4,2 m) vastag maghártyával szegélyezett, egy kisebb excentrikus nucleolust 
tartalmaz, a nukleoplazma pálcákkal van tele. A mag elõtt egy 160 fokban körbeérõ vékony 
magsapka van. A citoplazma hátsó részében nagyobb fénytörõ testek láthatók, a citoplazma 
tömve van apró fénytörõ testecskékkel. Sejtfala sima, viszonylag vékony. Elülsõ ostora 0,7 
sejthossz hosszú, elõröl balra seper, hátsó kúszó ostora 1,5 sejthossznyi, hátra irányul. 
Ostoraik véknyak, egyenletes vastagságúak. Seprõ mozgással kúszik, max 0,5 sejthossz/s 
sebességgel, közben enyhén billeg. Aljzaton kúszó ragadozó, bakterivor, feltehetõen algivor, 
esetleg detritivor is. 

Diagnózis: Szélesen ovális, háthasilag erõsen lapított, kisebb méretû (~13 m) 
Protaspis magsapkával. Ostorai a hossztengelyre merõlegesen elhelyezkedõ, egymás melletti 
alapi testekbõl erednek, az anterior a jobb, a posterior a bal alapi testbõl. Az ostoreredés egy 
kisebb, anterior és ventrális irányba nyitott mélyedésbõl ered a mag elõtt, a hossztengelytõl 
jobbra. 
 
 
F15. ábra (a következõ oldalon): a-g: Protaspis undescr. 'fast, flattened'. a: csúcsi eredésû 
elülsõ ostor, d: a hátsó ostor csúcsi eredése, b: mag a magvacskával és a nukleoplazmatikus 
granulumokkal, e: optikai hosszmetszet, f: fénytörõ testek a plazmában: g: a ventrális oldal a 
ventrális árokkal (fekete nyíl). 

h-l: Protaspis undescr. 'flattened discoid'. i: ostoreredés az egymás melletti ostorokkal 
és az elõre nyitott ostorzsebbel, j: sejtmag, k, i: optikai hosszmetszetek. Skála: a-b, d-e, h-l: 10 
m, c, f-g: 5 m. 
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Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated' (3 pld) 
Leírás: Kisméretû, ovális vagy háromszög alakú sejtek, elöl enyhén kihegyesedõk, 

hátul lekerekítettek vagy enyhén csúcsosak. Sejthossz: 6,6-8,5 m, sejtszélesség: 5,1-6,8 m, 
magasság: 3,5 m. Ventrális oldaluk lapított, egy hosszanti, sekély, enyhén balra ívelõ árok 
futhat végig rajta hosszában. Az ostorok a középvonalban, egy balra nyíló zsebbõl erednek 
egy perem által takarva. Az ostorok hegyesszöget zárnak be egymással, az elülõ ostor elõre, a 
hátsó ostor hátra kanyarodik. Az ostorok balra erednek. Az ovális sejtmag a bal elülsõ oldalon 
a sejtfal közelében található (3,4x2,6 m), kifejezett maghártya határolja, szabályos kerek pici 
centrális magvacska, és a nukleoplazmában apró granulumok jellemzik. A sejt középsõ és 
hátsó részében nagyméretû táplálékvakuólumok láthatók. A kontraktilis vakuólum a hátsó 
sejtfélen található, az árokba nyílik. A ventrális árokból hosszú, vékony filopodiumok 
eredhetnek. Az elülsõ ostor 1,5-2 sejthosszúságú, a hátsó ostor 2,5-3, vastagságuk egyenletes. 
Az elülsõ ostor mereven elõre áll, a sejt a hátsó ostoron kúszik igen lassan (0,5 sejthossz/s), 
simán, ritkán billent. Felületen kúszó ragadozó, algivor, bakterivor, feltehetõen fungivor is. 

Diagnózis: Kisméretû (7-9 m), ovális, elöl kicsúcsosodó, háthasilag lapított Protaspis 
sekély hosszanti ventrális árokkal, melynek bal elülsõ oldalából hegyesszöget bezárva bal 
oldalra erednek az ostorok. A sejtmag a sejt bal elsõ részében található, pici kerek centrális 
magvacskát tartalmaz. Az elsõ ostor mereven áll elõre, a sejt a hátsó ostoron igen lassan, 
simán kúszik. 

Megjegyzés: A faj hasonlít a Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated' fajra, az 
ostoreredésük, az állábképzésük és a mozgásuk nagyon hasonló. Ez a faj azonban nagyobb, 
hosszabbak az ostorai, és bal elülsõ helyzetû magja van, ami magvacskát tartalmaz. 
 
Protaspis undescr. 'slow posteriorly nucleated' (8 pld) 

Leírás: Ovális, háthasilag lapított sejtek. Elöl kissé kicsúcsosodhatnak, hátul 
lekerekítettek. Sejthossz: 4,7-7,5 m, sejtszélesség: 3,4-4,9 m, magasság: 2,6 m. Ventrális 
oldalukon mély hosszanti árok fut végig, amely a középvonaltól enyhén balra irányul. A 
ventrális oldal hátsó része bemélyedhet, melyet a hátsó sejtfél peremszerûen vehet körül. Két 
ostoruk a ventrális árok elülsõ részének jobb oldalából ered, az árok széle peremet képezve 
felülrõl takarja az ostoreredést. Az alapi testek eredéskor hegyes szöget zárnak be, az elsõ 
ostor elõre, a kúszó ostor a ventrális oldalon hátra irányul. Az ostorok bal oldalra erednek. 
Több kontraktilis vakuólum fordulhat elõ a test középsõ részén, a ventrális árokba nyílva. A 
sejtmag a sejt hátulján helyezkedik el (3,4x1,7 m), az íves hátsó részbe ágyazódva. 
Kifejezett maghártya veszi körül, a nukleoplazma pálca alakú granulumokkal van tele. A sejt 
oldalsó-középsõ részén táplálékvakuólumok találhatók. A ventrális árok hátsó részébõl 
vékony, hosszú filopodiumok eredhetnek. Az elsõ ostor 0,7-1, a hátsó ostor 1,3-2 sejthossz 
hosszúságú, vastagságuk egyenletes. A sejt az elsõ ostorát mereven elõre tartja, hátsó ostorán 
kúszik, igen lassan (max. 0,3 sejthossz/s). A sejt a hátsó ostorának mozgatásával lassan, néha 
csak rapszodikusan billeghet. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor. 

Diagnózis: Kisméretû (4-8 m), háthasilag lapított Protaspis mély ventrális hosszanti 
árokkal, melynek bal elülsõ oldalából hegyesszöget bezárva bal oldalra erednek az ostorok. A 
sejtmag a sejt hátsó részében található. Az elsõ ostor alig csapkod, mereven áll elõre, a sejt a 
hátsó ostoron igen lassan kúszik, közben billeghet. 
 
 
F16. ábra (a következõ oldalon): a-f: Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated'. a, e: 
példány vékony állábakkal, c: ostoreredés, d, f: sejtmag. 
 g-k: Protaspis undescr. 'slow posteriorly nucleated'. h, k: sejtmag, i, j: ostoreredés, k: 
optikai hosszmetszet. Skála: a, e-k: 10 m (skála: a ábrán), b-d: 10 m (skála: d ábrán). 
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Rhizaspis undescr. 'very minute' (1 pld) 
Leírás: Kisméretû, sejtfallal körülvett tojásdad szervezet, melynek elülsõ oldalán 

állábak erednek. Sejthossz: 5,1 m, sejtszélesség: 4,8 m. A sejtfal végén nyíló 
pszeudosztóma régió ferde, a hossztengely a kúszás irányával hegyesszöget zár be. A sejt 
hátsó része teljesen ki van töltve citoplazmával, az elülsõ sejtrégió vakuolizált. Az ovális 
sejtmag (1,8x1,4 m) a hátsó sejtrészben van, kifejezett maghártya veszi körül, kerek 
központi magvacskája van, a nukleoplazmában apró granulumok vannak. A sejt középsõ és 
hátsó részében táplálévakuólumok találhatók. A sejtfal nagyon vékony, nehezen látható, 
átlátszó, vékony réteget képez a citoplazma fölött. A vakuolizált régiótól elõre, egy 
plazmakitüremkedésbõl erednek a tömzsi, egyenes, filopodiumszerû állábak sugárirányban. A 
sejt az állábak felszínén lassan kúszik (max. 0,06 sejthossz/s). Felületen kúszó ragadozó, 
bakterivor. 

Megjegyzés: Feltehetõen a Rhizaspis nembe tartozik a sejtfal, az állábak és a mag 
szerkezete alapján. A genus eddig leírt fajainál közel egy nagyságrenddel kisebb méretû. 
 
Rhynchobodo undescr. 'simius-like' (32 pld) 

Leírás: Csepp alakú vagy hengerded, plasztikus sejtek nagy méretbeli 
változatossággal. Sejthossz: 3-19,4 m, sejtszélesség: 2,8-11,5 m. A kisebb sejtek 
gömbölyûbbek, a nagyobbak megnyúlt hengeresek. A sejt hátsó része lekerekített, elülsõ 
része kihegyesedõ vagy tompa. A sejt oldalán az elsõ harmad tájékán nyílik a közös 
ostorzseb. Az ostorzseb proximális része balra lefelé irányul. Az elsõ ostor a zseb bal oldalán 
ered, a sejt eleje körül spirálban fut elõre. A hátsó ostor jobb oldalról ered, és jobbra lefelé 
egy sekély árokban fut spirálisan a sejt körül. Az ostorzseb mellett perem vagy váll lehet. Az 
ostoreredés fölött a sejt egy kúp vagy hengerszerû proboszciszban folytatódik tovább. A 
sejtszáj apikális, a proboszciszban a sejtgaratot merevítõ két pálca látható. A sejtmag a sejt 
középsõ részében helyezkedik el excentrikusan. A mag kis méretû (1,5 m), kerek, vastag 
maghártyával határolt, középen centrális magvacska található. A sejt hátsó részében több nagy 
táplálékvakuólum található. A sejtek meglehetõsen plasztikusak, alakváltozásra, 
legömbölyödésre képesek. A két ostor vastag, egyenletes vastagságú. Az elsõ ostor 1,5 
sejthossz hosszúságú, spirálisan csapkod a sejt elõtt, a hátsó ostor 2-3 sejthossz hosszúságú, a 
sejt mögött húzódik. A sejt tengelye körül forogva nagy sebességgel (max. 10 sejthossz/s) 
úszik a vízben. Szabadon úszó ragadozó, algivor, karnivor. 

Megjegyzés: A Rhynchobodo simius-nál megnyúltabb, hegyesebb proboszcisszal 
rendelkezõ, kisebb méretû sejtek, melyek az elõzõvel szemben gyakran amõboidok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F17. ábra (a következõ oldalon): a-d: Rhizaspis undescr. 'very minute', kovaalgán kúszó 
példány. a, c: sejtmag, b, d: állábak, fekete nyíl: sejtfal. 
 e-m: Rhynchobodo undescr. 'simius-like'. e: proboszcisz a sejtgaratot merevítõ 
pálcákkal (fekete nyíl), f, i: bekebelezett algák, g, h: ostoreredés az ostorzsebbõl, j-m: üres 
Centrales kovaalga vázba bújt egyed, j: sejtgaratot merevítõ pálcák (fekete nyíl), k: 
ostoreredés, l: sejtmag. Skála: a-d: 5 m, e-h, j-m: 10 m, i: 20 m. 
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Rhynchobodo undescr. 'armata-like' (2 pld) 
Leírás: Henger alakú sejtek lekerekített, enyhén kicsúcsosodó hátsó résszel és 

benyomott elülsõ résszel. Sejthossz: 5,5 m, sejtszélesség: 4,1 m, magasság: 3,6 m. A 
sejtek oldalról enyhén lapítottak. Elülsõ végükön bemélyedés van, melynek egyik, a sejt 
szélességével párhuzamos partján magasabb, lebenyszerû kiemelkedés van, másik oldalát 
pedig egy jobbra elõre tartó spirál alakú lebeny alkotja, mely a jobb oldalon átfordul a 
kiemelkedésbe. A spirál alakú lebeny ajakszerûen kifordul kissé. Két ostora a bemélyedésbõl, 
a kiemelkedés elõtt bukkan ki. Ostoraik 0,8 sejthossz hosszúságúak, az egyik elõre, a másik 
enyhén oldalra hajlik. A sejtben középtájon excentrikus, kerek, vékony maghártyával határolt, 
apró granulumokat tartalmazó, finom felépítésû sejtmag van (1,3 m). A sejtben több nagy 
táplálékvakuólum található. A sejtet kívülrõl vékonyabb, sejtfalszerû képlet határolja. Az 
ostorok nagyon nagy frekvencián rezegnek, a sejt egy kettõs, kis illetve jóval nagyobb 
átmérõjû spirálban úszik körbe. Szabadon úszó ragadozó, feltehetõen eukariótákkal 
(ostorosokkal, algákkal) táplálkozik. 

Megjegyzés: Bizonytalan helyzetû faj, sejtfelépítése alapján Rhynchobodo lehet. A sejt 
elsõ részének alakja összetett, a spirálisan emelkedõ, ajakszerûen kidomborodó lebeny, és a 
vele szemben levõ kiemelkedés megkülönböztetõ bélyegek. 
 
Rhynchobodo undescr. 'long flagellated' (1 pld) 

Leírás: Hosszirányba megnyúlt orsó alakú sejt, hátsó vége lekerekített, elülsõ vége egy 
lapított, lecsapott végû proboszciszban végzõdik. Sejthossz: 7,9 m, sejtszélesség: 3,6 m. A 
két ostor a proboszcisz tövében, a sejt elsõ negyedénél ered közös ostorzsebbõl. Az ostorzseb 
balra hátrafelé mélyül, az ostorok kibukkanásánál, a külsõ részén keskeny perem húzódik. A 
balra eredõ elsõ ostor egyenesen elõre mered, a jobbra eredõ hátsó ostor egy jobbra tartó rövid 
spirális árokban fut hátrafelé. A proboszcisz tompa végén a sejtszáj pereme látható. A sejtmag 
(1,9 m) az ostoreredéstõl enyhén hátrafelé, vele átellenes helyzetben van. Kerek, vékony 
maghártya, vékony homogén nukleoplazma, és egy nagyméretû kerek centrális inhomogén 
magvacska jellemzi. A sejt hátsó részében számos táplálékvakuólum található. Az elsõ ostor 
mereven elõre áll, vastag, végén elvékonyodó, 2 sejthossz hosszúságú. Igen nagy frekvencián, 
kis amplitúdóval, fél hullámhosszon rezeg. A hátsó ostor a spirális árkot elhagyva egyenesen 
hátra irányul, igen vastag, akronematikus, 3 sejthossz hosszúságú, nagy frekvencián mereven 
rezeg. A sejttest is nagy frekvencián rezeg az ostoreredés, mint tengely körül kis amplitódúval 
billegve. A sejt felületen kúszik, hátsó ostorának végével tapadva a felülethez (max. 1 
sejthossz/s), vagy szabadon úszik. Felületen kúszó ragadozó, bakterivor, feltehetõen 
eukariótákat is fogyaszt. 

Megjegyzés: Nem leírt Rhynchobodo faj, megkülönböztetõ bélyegek az orsó alak, a 
szubapikális, peremmel határolt ostorzseb, a fejlett proboszcisz, a rövid hátsó spirális árok és 
a nagyon hosszú és vastag ostorok, melyek mereven a víztestbe merednek és nagy 
frekvencián rezegnek. 
 
unknown eukaryote undescr. 'invisible flagellum' (14 pld) 

Leírás: Megnyúlt, hosszúkás, enyhén hajlott sejtek összetett alakkal, mely kissé egy 
Phascolodon vorticellára emlékeztet. A sejt csúcsi részén két vastag, oldalsó, kiforduló perem 
vesz körbe egy mély ventrális árkot, a csúcsi részen gallérszerûen visszahajolva. A sejt 
közepe felé a peremek vékonyodnak, a ventrális árok is szûkül, és bal oldalra fut le. A sejt 
közepén, az elvékonyodó peremek között vastag, kidomborodó sejttestrész van, az árok a bal 
oldalon a sejt vége felé fut. A dorzális oldal szintén kipúposodik a sejt közepénél, a hátsó 
sejtfél lekerekített vagy enyhén csúcsos. A sejt hossztengelye háthasi irányban meghajolhat, 
az ív közepe a ventrális oldalra néz. Sejthossz: 4,7-6,4 m, sejtszélesség: 2,6-3,2 m. A 
sejtmag (1,9 m) a sejt elülsõbb részében van a vastag peremek mellett, vezikuláris, kicsi 
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magvacskával, vékonyabb maghártyával, apró granulumokkal a nukleoplazmában. A 
citoplazmában néhány erõsen fénytörõ kerekded test (0,3-0,5 m) található, a sejt középsõ- 
hátsó részében nagy táplálékvakuólum régió van. A kontraktilis vakuólum a sejt legvégén 
helyezkedik el. Feltehetõen a ventrális árok elsõ részébõl nyúlik ki a vékony ostor, mely igen 
nagy frekvencán rezeg, a legtöbb egyednél nem is vehetõ észre. A sejt szabadon úszik, közben 
egy, a sejt vastag középsõ részén háthasilag átmenõ tengely körül forog (max. 1,9/s). 
Úszáskor forogva, lassan halad elõre (max. 1,2 sejthossz/s). Szabadon úszó ragadozó/diffúzió 
evõ, bakterivor, feltehetõen húsevõ is. 

Megjegyzés: A sejt felépítése, az ostor nagyon nehéz megfigyelhetõsége, a forgás és 
az úszás jellege alapján ismeretlen rokonsági viszonyokkal rendelkezõ szervezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F18. ábra (a következõ oldalon): a-f: Rhynchobodo undescr. 'armata-like', úszó egyed. b, e, f: 
az ostorok a benyomott elsõ rész mélyedésébõl erednek. Fekete nyíl: elülsõ kiemelkedés, 
szaggatott vonal: spirális lebeny. 
 g-k: Rhynchobodo undescr. 'long flagellated'. g: az ostorok teljes hosszúságukban, h, 
k, j, ostoreredés, i: lapos proboszcisz (fekete nyíl). 
 l-q: unknown eukaryote undescr. 'invisible flagellum', úszó egyedek. p-q: az ostor 
sejthetõ. Fekete nyíl: kiforduló peremek. Skála: a-f, h-q: 10 m, g: 20 m. 
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unknown eukaryote undescr. 'sheat covered filopodial' (1 pld) 
Leírás: Amõboid, orsó alakú, mindkét végén nyújtott heterotróf sejt. Sejthossz: 5,5 

m, sejtvastagság: 2,4 m. A sejt két végébõl vékony (0,4 m), hosszú filopodiumok 
erednek. A sejtet egy vékony átlátszó hüvely veszi körül, mely ráfut a filopodiumokra is. A 
sejtben 1,7 m átmérõjû excentrikus sejtmag található, határozott maghártyával, nagy 
magvacskával, a vékony nukleoplazmában néhány granulummal. A sejtben számos nagyobb 
(0,9 m) és sok kisebb (0,4-0,5 m) testecske van, feltehetõen táplálékvakuólumok. A plazma 
fluid, plazmaáramlás látható. A kisebb kontraktilis vakuólumok a sejtfelszínre nyílnak. A 
filopodiumok hosszúak (max. 12 m), enyhén hajlottak, viszonylag merevek. Bennük 
extruszómatranszport nem látszik. A filopodiumok eredési szöge változhat, a sejt igen lassan 
kúszhat a filopodiumok mentén. Három filopodium is elõfordul, ilyenkor a sejt orsó helyett 
háromszög alakú lesz. Felületen kúszó ragadozó / diffúzió evõ, bakterivor. 

Megkülönböztetõ bélyegek: Kisméretû orsó alakú heterotróf amõboid szervezet. Az 
orsó alakú test két végébõl két hosszú, igen vékony filopodium ered, ezeken a sejt lassan 
kúszhat. A sejtet a filopodiumokra is felhúzódó vékony hüvely borítja. Alkalmanként három 
filopodium is kialakulhat háromszög alakú sejttesttel. 
 
unknown flagellate undescr. 'club-shaped fagellum bearing' (1 pld) 

Leírás: Tompaszögû háromszög alakú sejt, enyhén lapított. Sejthossz: 5,3 m, 
sejtszélesség (a háromszög magassága): 5,1 m, sejtvastagság: 4,3 m. A háromszög két 
távolabbi csúcsából ered, és a háromszög két rövidebb vonalát követi a két ostor. Az ostorok 
meglehetõsen vastagok (0,5 m), 1-1,3 sejthossz hosszúságúak. Az egyik végén egy nagyobb 
(2,6x1,5 m), a másik végén egy kisebb orsó alakú citoplazmatikus test van, melyek 
elvékonyodó vége képezi az ostor végét is. A nagyobbik orsóban egy kis (0,3 m) sárgás test 
is megfigyelhetõ. A sejttestben központi mag (1,5 m), táplálékvakuólumok (max. 1,1 m) és 
sok kisebb fénytörõ test (0,5 m) látszik. A sejt a két ostorával egymás felé csapkod (4,6 Hz), 
végeik az orsókkal kifelé hajlanak. Helyváltoztatása minimális, diffúzió evõ, bakterivor. 

Megjegyzés: Ismeretlen rendszertani hovatartozású élõlény, az ostorvégi 
citoplazmatikus testek a szervezet normális alkotói, nem hasonlítanak az ostor 
depolimerizációja során keletkezõ ostorvégi gömbökre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F19. ábra (a következõ oldalon): a-d: unknown eukaryote undescr. 'sheat covered filopodial'. 
a: két hosszú filopodium, b: sejtmag, c-d: külsõ hüvely. 
 e-j: unknown flagellate undescr. 'club-shaped fagellum bearing'. e: a sejttest a 
sejtmaggal, f, j: a sejt a két ostorral, g-i: az ostorvégi citoplazmatikus testek. Fekete nyíl: 
citoplazmatikus testek, szaggatott vonal: ostor. Skála: 10 m egységesen. 
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unknown flagellate undescr. 'heart-shaped swimming' (1 pld) 
Leírás: Szív alakú, háthasilag lapított sejt lekerekített hátsó és kétdombú elülsõ véggel. 

Sejthossz: 6,6 m, sejtszélesség: 6 m, sejtvastagság: 4,5 m. Ostoraik a sejtcsúcson, a két 
kidomborodás között középen erednek, a ventrális oldal felé enyhén eltolódva. Sejtmagjuk (3 
m) vezikuláris, nagy magvacska, jól látható maghártya jellemzi, a sejt elülsõ részén oldalt 
helyezkedik el. A másik oldalon, elöl vagy középen kontraktilis vakuólum található. A sejt 
hátsó részében több nagyméretû (max. 5,2 m) táplálékvakuólum látható baktérium 
kolóniákkal. A sejt elülsõ részén a plazmamembrán közelében kicsi (0,6 m) kevéssé 
fénytörõ testek láthatók (extruszómák?). Az elsõ ostor egyenesen elõrefelé néz enyhén 
ventrális irányba, 0,8 sejthossz körüli, a hátsó ostor hátrafele fut a sejt mellett, nagyon 
bizonytalanul látható. Az elsõ ostor nagyon nagy frekvencián rezeg (nem mérhetõ), a sejt 
pedig saját középpontja körül forog a két peremét összekötõ tengelyek mentén, igen nagy 
sebességgel (max. 250 rpm; 4,2 fordulat/s). A sejt a víztestben nagy sebességgel úszik (30 
sejthossz/s), az aljzatra nem tapad, így nagyon nehezen megfigyelhetõ. Szabadon úszó 
ragadozó, bakterivor, algivor. 

Megjegyzés: Bár a sejt gyors mozgása miatt nagyon rosszul figyelhetõ meg, a 
kathablepharidákhoz hasonló a mereven, nagyon gyorsan vibráló egyenes ostor, a gyorsan 
úszó mozgás, az úszó ragadozó életmód és a sejt hátsó felében található táplálékvakuólumok. 
Bár háthasi lapítottság elõfordul a Hatena nemnél, a két csúcsi domb megkülönböztetõ 
jellegzetesség. 
 
unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped' (1 pld) 

Leírás: Korong alakú, háthasilag erõsen lapított, összetett felépítésû sejt. Sejthossz: 
11,6 m, sejtszélesség 10,9 m, vastagság: 5,2 m. A sejtnek egy, a két ostort elválasztó 
kisméretû csúcsi kiszögellése van. A sejt ventrális oldalán mély átlós árok húzódik a bal elsõ 
résztõl a jobb hátsó felé. Az árok jobb elsõ pereme vastag, a sejt domborúan visszatûrõdik az 
árokba. A ventrális árok elsõ részétõl a csúcs felé egy enyhe mélyedésben ered a �ventrális� 
ostor. A sejt dorzális oldala is konkáv módon bemélyedt, a mélyedés jobb alsó irányba fut ki, 
közel merõlegesen a ventrális árokhoz képest. A dorzális oldalon a csúcstól jobbra egy 
mélyedésbõl ered a �dorzális� ostor. A dorzális ostor elõre, dorzális irányba fut ki a sejtbõl, a 
ventrális ostor pedig oldalsó irányba. Bár a két ostor két külön ostorcsatornából ered, ezek a 
sejttestben összefutnak, és a ventrális ostor alapi testének proximális vége merõlegesen 
kapcsolódik a dorzális ostor alapi testéhez a sejtben. A sejt keresztmetszetben kétlebenyû. Az 
erõsen megnyúlt (7,3x3 m), középen befûzõdött sejtmag a ventrális ároktól jobbra elõre, a 
vastag lebenyrészben van hosszanti elhelyezkedéssel. Igen vastag maghártya, a 
nukleoplazmában hosszú, nagy, hurkaszerû granulumok, és pici excentrikus magvacska 
jellemzi (1,3 m). Kiterjedt íves Golgi apparátus látható a mag proximális oldalán a 
maghártya mellett. A sejt közepén, a Golgi apparátus mellett egy nagyméretû (2,3x2 m), 
kevéssé fénytörõ ovális test helyezkedik el. A ventrális árokkal szemben, a sejt bal alsó 
oldalán kiterjedt táplálékvakuólum mezõ van, alga maradványokkal és kristályokkal. A sejtfal 
meglehetõsen vastag. Az egész sejtben a plazmamembrán alatt szabályos sorrendben, 
egymástól ~1 m távolságban kisméretû (0,4 m), kerek, kevéssé fénytörõ testek láthatók 
(extruszómák?). Az ostorok egyenlõ vastagságúak, kb. 0,4 sejthossz hosszúak, úszáskor nagy 
frekvencián vibrálnak. A ventrális ostor nyugalmi helyzetben balra hátra az árok pereméhez 
simul, úszáskor mindkét ostor jobbra hajlik. Szabadon úszik a víztestben viszonylag 
egyenesen (8 sejthossz/s), vagy középpontja körül lapjával forog, alkalmanként a felület 
felett, ventrális oldalával az aljzathoz közel jobbra ívelve köröket ír le. Szabadon úszó 
ragadozó, algivor, bakterivor. 

Megjegyzés: A szervezet rendszertani hovatartozása ismeretlen. 
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F20. ábra (a következõ oldalon): a-e: unknown flagellate undescr. 'heart-shaped swimming'. c, 
d: a sejt kétcsúcsú vége (bal felsõ irányban), e: ostor. 

f-m: unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped'. f: dorzális oldal, g: optikai 
keresztmetszet a hossztengelyre merõlegesen, h: a két ostor kibukkanását elválasztó papilla, j: 
sejtmag, k: a sejtfal alatti apró sárgás testek, l: a dorzális ostorcsatorna optikai keresztmetszete 
benne az ostorral, a sejt közepén a kevéssé fénytörõ ovális test látható (fekete nyíl), m: a 
ventrális ostor ostorcsatornájának optikai hosszmetszete benne az ostorral, tõle balra a 
dorzális ostor keresztmetszete. Fekete vastag vonalka: ventrális ostor, fekete vastag szaggatott 
vonalka: dorzális ostor. Skála: a-e, j-m: 5 m, f-i: 10 m. 
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unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like monoflagellated' (2 pld) 
Leírás: Hengerszerû, hátrafelé táguló, végükön lekerekített igen plasztikus sejtek. 

Sejthossz: 9-10,5 m, sejtszélesség: 4,3-5,2 m. Két ostoruk egy, a sejt harmadánál levõ 
bemélyedésbõl ered. A két alapi test feltehetõen párhuzamos és oldalirányban áll. A hátsó 
ostor innen egy sekély jobbra tartó spirális árokban fut ívesen a sejt körül. Az elülsõ ostor 
fölfelé kanyarodik, és egy, rá bal oldalról peremként boruló lebeny alatt egy árokban fut a sejt 
csúcsa felé. A hátsó ostor nagyon vastag, 1,5 sejthossz hosszúságú. Az elülsõ ostor 
vékonyabb, igen rövid, nem nyúlik túl a sejt csúcsán, és nem is válik el a sejttesttõl. A sejt 
csúcsán levõ sejtszáj oldalsó peremei láthatók. A sejtmag nem túl nagy (2,3 m), finom 
felépítésû, kerek, vékony maghártyával határolt, benne pálcák vannak. A sejt hátsó részében 
nagy táplálékvakuólumok találhatók. A kontraktilis vakuólumok a sejt csúcsán vagy középsõ 
részén oldalvást helyezkednek el, az ostorzsebbe vagy az apikális pólusra nyílnak. A sejt 
plasztikus, táplálékfelvétel közben csúcsi része amõboiddá válik, de az egész sejt átalakulhat 
teljesen amõboid formává. Nagy frekvencián billeg, a hátsó ostora segítségével spirálban 
úszik a vízben vagy kúszik az aljzaton (0,5 sejthossz/s). Felületrõl táplálkozó ragadozó, 
bakterivor, algivor, feltehetõen myzocitózissal is képes lehet táplálkozni. 

Megjegyzés: Ismeretlen ostoros nem, megkülönböztetõ bélyegek a szubapikális 
ostorzseb, a spirális árokban hátrafutó nagyon vastag hátsó ostor, az elõre irányuló, oldalsó 
perem alatt futó nagyon rövid elülsõ ostor és a plasztikus, amõboid alak. A spirális szimmetria 
és a szubapikális ostorzseb alapján neobodonida rokonság feltételezhetõ. 
 
unknown flagellate undescr. 'uniflagellated nodding' (1 pld) 

Leírás: Csepp alakú sejt 4,5 m sejthosszal, 3,4 m sejtszélességgel és 3 m 
sejtvastagsággal. A csepp csúcsán hagyja el az egyetlen ostor a sejtet. A sejten egy S alakú 
árok húzódik végig hosszában, amely hátrafelé tágul, jobb oldala enyhe peremet képez. Az 
ostor a sejt közepénél ered, és elõre fut szorosan az árokba lapulva. A sejt alsó részén 
található a mag (2,6 m), melyet vastag maghártya, kicsiny központi magvacska, és 
nukleoplazmájában feltûnõ granulumok jellemeznek. A citoplazmában táplálékvakuólumok 
láthatók nagyméretû (1-1,1 m) baktériumokkal. Kisebb kontraktilis vakuólumok mind a sejt 
elején, mind a hátsó felén képzõdnek. Az ostor nagyon hosszú (23 m), egyenletes 
vastagságú, viszonylag egyenes, merev, az észlelt példánynál a távolabbi fele az aljzatra volt 
tapadva, a közelebbi fele emelkedett el róla a sejttel együtt. Az ostor merev, a sejt csúcsánál 
tud hajlani, ahol kilép az árokból. Az ostor mozdulatlan, a sejt a végén viszonylag lassan 
bólogat (1,4 Hz). Kúszás nem volt megfigyelhetõ. Az ostor hossza feltételezhetõen lassan 
változtatható. Bakterivor, diffúzió evõ, a táplálék elfogása nem ismert. 

Diagnózis: Kisméretû (~5 m), csepp alakú heterotróf ostoros testén S alakú árokkal, 
melynek közepébõl ered, és a sejt csúcsi elhagyásáig szorosan benne fut egyetlen ostora. Az 
ostor nagyon hosszú, a sejt elhagyása után egyenesen mereven áll, a sejt bólogat a végén. 
 
 
 
 
 
 
F21. ábra (a következõ oldalon): a-e: unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like 
monoflagellated'. a: táplálkozó egyed, a lefelé álló sejtszáj kiszélesedett, b-c, e: felvételek az 
elülsõ ostorral, d: az ostorzseb a két ostorral, és az oldalsó peremmel (fekete nyíl). 
 f-j: unknown flagellate undescr. 'uniflagellated nodding'. f-g: a sejttest a maggal és a 
bekebelezett baktériumokkal, h-i: az ostor lefutása az árokban, j: az ostor. Skála: 10 m 
egységesen. 
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sejthossz 
(m) 

szélesség 
(m) 

magasság 
(m) 

táplálék 
típus 

sejtmag 
(m) 

 min max min max min max   
Ancyromonas undescr. 'Kiitoksia-like' 2,3 3,2 1,7 2,8 1,2  b ? 
Ancyromonas undescr. 'plate shaped'  7,3  6,9  2,4 b 3,6x2,6 
Anisonema undescr. 'ingestion apparatus' 15,4 16,1 10,1 10,5  8,7 b, al 5,3x2,8 
cercomonadid undescr. 'giant reticulate'   15,7  11,9  11 b 4 
Cercomonas undescr. 'minute poliextrusomal' 16 19,3 7,5 10,7   b, am 3,6 
cercozoa undescr. 'Massisteria-like'  3,6  3,3  3,3 b 1,3 
chrysomonad undescr. 'large cell walled'  16,5  15   al 9,6 
chrysomonad undescr. 'large naked filopodial'   8  7,6   b 4,5x2,6 
Clautriavia undescr. 'left nucleus' 7,5 12,5 6,4 10,6 3,6 6,4 b 6,4x5,2 
Discocelis undescr. 'fast wobbling' 4,5 7,5 3,8 6 3 3,2 b ? 
Heteromita undescr. 'fast-wobbling' 4,3 5,3 3,2 4,3  2,5 b 1,9 
kathablepharid undescr. 'flattened long flagellated' 7,8 10,5 5,2 7,5 3,4 5,6 al, b 2,1 
Kathablepharis undescr. 'large oval' 7,5 13 6,8 10,5   al 3,8 
Kathablepharis undescr. 'minute poliextrusomal' 4,9 7,7 3,4 4,7   b 2,6 
kinetoplastid undescr. 'long posterior flagellated' 7,5 8,8 4,2 4,7  3,5 b 2,7 
Lagenoeca undescr. 'softshelled'  6,2  4,2   b 2,6x1,7 
Luffisphaera undescr. 'lanceolata-like short spines'   4,2     b 2,3x1,5 
Metromonas undescr. 'non-vibrating' 5,8 8,5 5,3 8,4  3,2 euk 2,3 
Notosolenus undescr. 'dimpled'  28  14,7  7 al 5,6 
Parabodo undescr. 'long flagellated' 4,7 5,56 1,7 2,35 1,5 2 fl 1,1 
Petalomonas undescr. 'agglutinated' 8,5 14 6,3 8,7  5,9 b ? 
Petalomonas undescr. 'agglutinated pointed' 3,3 7,5 3,2 4,8  3,2 b 3,4x2,3 
Petalomonas undescr. 'agglutinated urceolate' 9,8 17,5 6,4 12,2  5,3 b 6,1x3,4 
Petalomonas undescr. 'intortus-like minute' 4,3 5,1 3,4 3,7  3,2 b 2,7 
Petalomonas undescr. 'Menoidium-like' 9,6 11,7 3,4 4,7 1,9  b 2,3 
Petalomonas undescr. 'spined' 5,8 6,8 4,5 5,6  3  4 b 2,8x1,8 
picoeukaryote undescr. 'agglutinated' 3,2 3,8     b 1,7x1,5 
picoeukaryote undescr. 'alveolate walled' 2,1 5,3     b max.1,9x1,5 
picoeukaryote undescr. 'monopodial spindle' 4 4,3 2,1 2,6  2,3 b 1,5 
picoeukaryote undescr. 'mucus covered'   4,3     b 2,1 
picoeukaryote undescr. 'naked smooth nucleus' 2,3 3,2     b max. 1,5 
picoeukaryote undescr. 'naked wrinkled nucleus' 2,3 3,6     b 1,2x1 
picoeukaryote undescr. 'nonmoving phagotrophic'   2,6 2,2 2,6   b ? 
picoeukaryote undescr. 'scaled, elongated hemispheres'   4     b 1,9x1,5 

picoeukaryote undescr. 'scaled, empty spheres'   3     b 1,7 
picoeukaryote undescr. 'scaled, flat scales'   2,6     b 1,5x1,1 
picoeukaryote undescr. 'scaled, round hemispheres' 4,9 5,2     b max. 2 

Protaspis undescr. 'cross-flagellated' 10,8 15,6 8,5 11  5 
al, det, 
b 3,2 

Protaspis undescr. 'fast, flattened' 5,9 7,7 4,2 5,8  3,1 al, b 2,3x1,5 
Protaspis undescr. 'flattened discoid'  13,3  11,2  5,6 b, euk 4,2 
Protaspis undescr. 'slow laterally nucleated' 6,6 8,5 5,1 6,8  3,5 al, b 3,4x2,6 

Protaspis undescr. 'slow posteriorly nucleated' 4,7 7,5 3,4 4,9  2,6 al, b 
max. 

3,2x1,7 
Rhizaspis undescr. 'very minute'  5,1  4,8   b 1,8x1,4 
Rhynchobodo undescr. 'simius-like' 3 19,4 2,8 11,5   al, b 1,5 
Rhynchobodo undescr. 'armata-like'  5,5  4,1  3,6 b, fl? 1,3 
Rhynchobodo undescr. 'long flagellated'  7,9  3,6   b, euk 1,9 
unknown eukaryote undescr. 'invisible flagellum' 4,7 6,4 2,6 3,2   b, fl? 1,9 
unknown eukaryote undescr. 'sheat covered filopodial'   5,5  2,8   b 1,7 
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sejthossz 
(m) 

szélesség 
(m) 

magasság 
(m) 

táplálék 
típus 

sejtmag 
(m) 

 min max min max min max   
unknown flagellate undescr. 'club-shaped fagellum bearing'   5,3  5,1  4,3 fl?, b 1,5 
unknown flagellate undescr. 'heart-shaped swimming'   6,6  6  4,5 al, b 3 
unknown flagellate undescr. 'large disc-shaped'   11,6  10,9  5,2 al, b 7,3x3 
unknown flagellate undescr. 'Pseudophyllomitus-like 
monoflagellated' 9 10,5 4,3 5,2   

al, b, 
fl? 2,3 

unknown flagellate undescr. 'uniflagellated nodding'   4,5  3,4  3 b 2,6 

F1 táblázat: A taxonómiai függelékben ismertetett új fajok méretadatai és táplálkozása. 
Rövidítések: al � alga, am � csupasz amõba, b � baktérium, det � detritusz, euk � eukarióta, fl 
� ostoros. 
 


