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A KÁRPÁT-MEDENCE VIZES ÉLŐHELYEI: ÚJ MIKROBAFAJOK ÉS 
ÚJ BIOTECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK FORRÁSAI

2018. május 10., csütörtök

11.00 - 11.20 – Workshop megnyitó

DÉLELŐTTI ELŐADÁSSOROZAT  (Ülésvezetők: dr. Tóth Erika, dr. Fodorpataki László)
11.20 - 11.40 – dr. Tóth Erika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológia 
Tanszék), drd. Szuróczki Sára, drd. Lippai Anett, dr. Kéki Zsuzsa: 
Az oligotrófia mikrobiológiai kihívásai - új baktériumtaxonok alacsony tápanyag ellá-
tottságú vizes környezetekben

11.40 - 12.00 – dr. Vörös Lajos (Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai 
Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet):  
Cseppben a tenger (Pikoalgák a Kárpát-medence szikes-sós tavaiban)

12.00 - 12.20 – dr. Fodorpataki László (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 
Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet), Csákány Olivér, Soós Ádám, 
Tompa Bernát: Két erdélyi mikroalga termesztési körülményeinek optimizálása biotech-
nológiai felhasználások szempontjából

12.20 – 12.40 – dr. Máthé István (Sapientia EMTE, Biomérnöki Tanszék), dr. Felföldi 
Tamás, dr. Vörös Lajos: Vízkémiai és algológiai vizsgálatok a Szent Anna-tónál

13.00 – 14.00 – Ebédszünet
 
DÉLUTÁNI ELŐADÁSSOROZAT (Ülésvezetők: dr. Vörös Lajos, dr. Felföldi Tamás)
14.00 - 14.20 – dr. Zsigmond Andreea-Rebeka (Sapientia EMTE, Környezettudo-
mány Tanszék), Kántor Izolda, dr. Tamási Erika, dr. Urák István, dr. Szigyártó 
Irma-Lídia: Erdélyi tőzeglápok vízkémiai elemzése

14.20 - 14.40 – drd. Bedics Anna (ELTE, Mikrobiológia Tanszék), drd. Csitári 
Bianka, drd. Szabó Attila, dr. Székely J. Anna, dr. Boros Emil, dr. Felföldi Tamás:
Szikes tavak tenyészthető planktonikus baktériumai

14.40 - 15.00 – drd. Fikó Dezső Róbert (Bukaresti Műszaki Egyetem, Alkalmazott 
Kémia Tanszék), dr. Máthé István, dr. Felföldi Tamás, dr. Szilveszter Szabolcs: 
Szennyezett környezetből izolált baktériumok szerves-anyag eltávolításának hatékonysá-
ga fenolos szennyvíz esetében



2

A KÁRPÁT-MEDENCE VIZES ÉLŐHELYEI: ÚJ MIKROBAFAJOK ÉS 
ÚJ BIOTECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK FORRÁSAI

2018. május 10., csütörtök, Kis Aula

15.00 - 15.20 – Kávészünet

15.20 - 15.40 – dr. Felföldi Tamás (ELTE, Mikrobiológia Tanszék), dr. Tóth Erika, 
drd. Fikó Dezső Róbert, drd. Szabó Attila, drd. Márton Zsuzsanna, dr. Peter 
Schumann, dr. Máthé István:
Új baktériumfajok Erdélyből (angol nyelvű előadás)

15.40 - 16.00 – drd. Szuróczki Sára (ELTE, Mikrobiológia Tanszék), drd. Sárkány 
Orsolya, drd. Toumi Marwene, drd. Kazzazi Latifa, dr. Tóth Erika:
Új baktériumfajok a Fertő tóból (angol nyelvű előadás)

16.00 - 16.20 – drd. Korponai Kristóf, dr. Somogyi Boglárka, drd. Szabó Attila, 
1dr. Tóth Erika, dr. Peter Schumann, dr. Vörös Lajos, dr. Felföldi Tamás:
Új baktériumfajok kiskunsági szikes tavakból (angol nyelvű előadás)

16.20 - 16.50 – Kiértékelés, jövőbeni közös kutatási tervek, együttműködések 
+átbeszélése
17.00 - 18.00 – a csíksomlyói Biotechnológiai és Biokémiai Kutatóközpont meglá-
togatása
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AQUATIC HABITATS OF THE CARPATHIAN BASIN: SOURCES OF NEW 
MICROBIAL SPECIES AND NEW BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL

10 May 2018, Small Hall

WORKSHOP PROGRAMME

11.00 - 11.20 – Workshop opening ceremony 
11.20 - 11.40 – Erika Tóth (Department of Microbiology, Eötvös Loránd University), 
Sára Szuróczki, Anett Lippai, Zsuzsa Kéki:
Microbiological challenges of oligotrophy – novel bacterial taxa isolated from oligotro-
phic aquatic habitats

11.40 - 12.00 – Lajos Vörös (MTA Centre for Ecological Research, Balaton 
Limnological Institute):
A drop in the ocean (autotrophic picoplankton in the soda- and saline lakes of the Car-
pathian Basin

12.00 - 12.20 – László Fodorpataki (Babeș-Bolyai University, Hungarian Department 
of Biology and Ecology), Olivér Csákány, Ádám Soós, Bernát Tompa:
Optimization of culture conditions of two transylvanian microalgae for purposes of bio-
technological application

12.20 - 12.40 – István Máthé (Department of Bioengeneering, Sapientia Hungarian 
University of Transylvania), Tamás Felföldi, Lajos Vörös:
Water chemical and algological studies on Lake St. Ana

13.00 - 14.00 – Lunch Break

14.00 - 14.20 – Andreea-Rebeka Zsigmond (Environmental Department, Sapientia 
Hungarian University of Transylvania), Izolda Kántor, Erika Tamási, István Urák, 
Irma-Lídia Szigyártó:
Water chemistry of some Transylvanian bogs

14.20 - 14.40 – Anna Bedics (Department of Microbiology, Eötvös Loránd 
University), Bianka Csitári, Attila Szabó, Anna J. Székely, Emil Boros, Tamás 
Felföldi:
Cultivable planktonic bacteria of soda pans and their salt tolerance
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AQUATIC HABITATS OF THE CARPATHIAN BASIN: SOURCES OF NEW 
MICROBIAL SPECIES AND NEW BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL

10 May 2018, Small Hall

14.40 - 15.00 – Dezső Róbert Fikó (Faculty of Applied Chemistry and Material 
Sciences, University Politehnica of Bucharest), István Máthé, Tamás Felföldi, 
Szabolcs Szilveszter:
Organic material removal efficiency in phenolic wastewater of bacteria strains isolated 
from contaminated environment

15.00 - 15.20 – Coffee Break

15.20 - 15.40 – Tamás Felföldi (Department of Microbiology, Eötvös Loránd 
University), Erika Tóth, Dezső Róbert Fikó, Attila Szabó, Zsuzsanna Márton, 
Peter Schumann, István Máthé:
A dozen of new bacterium species from a single bioreactor

15.40 - 16.00 – Sára Szuróczki (Department of Microbiology, Eötvös Loránd 
University), Sárkány Orsolya, Toumi Marwene, Kazazzi Latifa, Tóth Erika:
Novel bacterial taxa isolated from the water of Lake Fertő

16.00 - 16.20 – Kristóf Korponai (Department of Microbiology, Eötvös Loránd 
University), Boglárka Somogyi, Attila Szabó, Erika Tóth, Peter Schumann, Lajos 
Vörös, Tamás Felföldi:
Novel bacterial species from the soda pans of the Carpathian Basin
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AZ OLIGOTRÓFIA MIKROBIOLÓGIAI KIHÍVÁSAI - ÚJ BAKTÉRIUMTAXONOK ALAC-
SONY TÁPANYAG ELLÁTOTTSÁGÚ VIZES KÖRNYEZETEKBEN

Tóth Erika1*, Szuróczki Sára1, Lippai Anett1, Kéki Zsuzsa1

1Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Mikrobiológi Tanszék, Pázmány Péter sétány 1/C, 1117 Budapest, Magyarország

*Kapcsolattartó személy: erika.toth@ttk.elte.hu

Az alacsony tápanyag tartalmú ún. oligotróf környezetekben a mikroorganizmusok szaporodása 
lassú, kimutatásukra sokkal alkalmasabbak a molekuláris módszerek, mint a tenyésztéses tech-
nikák. Ugyanakkor a tenyészthető diverzitás feltárása sok esetben elengedhetetlen (előfordulhat, 
hogy bizonyos környezetekben felszaporodnak az ún. „romlást okozó”, bár nem kórokozó mikroor-
ganizmusok, taxonvadászat, stb.). 

Saját tapasztalataink megerősítik az irodalmi adatokat, hogy a szabvány szerinti médiumok nem 
alkalmasak ezen környezetek tenyészthető diverzitásának feltárására, ezen közegekből a 
tenyészthető baktériumok aránya még az egyébként alacsony tápanyag koncentrációjú közegeken is 
1% alatt marad. Munkánk során többször jelent meg ez kihívásként (pl. Budapest ivóvíz hálózatának 
vizsgálatakor, erőművi hűtővízrendszer kapcsán vagy fürdőket ellátó karsztvizek vonatkozásában), 
ezért a hagyományosan használt R2A táptalaj mellett új tápközegeket fejlesztettünk (részben Kéki 
et al. 2013) és új tenyésztési technikákat is alkalmaztunk. Így sikerült kimutatni, hogy nem csak a 
táptalajok összetételének, de azok szilárdító anyagának is nagy hatása van a baktériumok 
tenyészthetőségére, valamint hogy számos esetben megfelelő körülmények kialakításával ezen 
közegekből is kitenyészthetők a tudományra nézve ú baktérium taxonok.

Ivóvízből izoláltuk a Tahibacter aquaticus gen. nov. sp. nov. (2011), a Nocardioides hungaricus sp. 
nov. (2011) és az Arenimonas subflava sp. nov. (2015) taxonokat, ultra tiszta vízből a 
Phreatobacter oligotrophus gen. nov. sp. nov. (2014) és Aquipuribacter hungaricus gen. nov. sp. 
nov. (2012) nemzetségeket, illetve fürdőforrásokból a Brevundimonas balnearis sp. nov. (2017), 
valamint a Gellertiella hungarica gen. nov. sp. nov. (2017) nemzetséget.

Az oligotróf közegből származó baktériumok polifázikus taxonómiai leírása nehéz, hiszen gyakran 
nehezen növeszthetőek, így megfelelő mennyiségű biomasszájuk előállítása a kemotaxonómiai 
vizsgálatokhoz gondot jelenthet. Mindemellett nagyon kevés szerves szénforrást hasznosítanak, bi-
zonyos fenotípusos vizsgálatok hossza megnövekszik. A workshop keretein belül a táptalaj 
fejlesztéseink legújabb tapasztalatait, valamint a Phreatobacter oligotrophus (Tóth et al., 2014) és a 
Gellertiella hungarica (Tóth et al., 2017) baktériumokat mutatom be részletesen. 
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MICROBIOLOGICAL CHALLENGES OF OLIGOTROPHY – NOVEL BACTERIAL TAXA 
ISOLATED FROM OLIGOTROPHIC AQUATIC HABITATS

Erika Tóth1*, Sára Szuróczki1, Anett Lippai1, Zsuzsa Kéki1

1Department of Microbiology, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány. 1/C, 
1117 Budapest, Hungary

*Contact person: erika.toth@ttk.elte.hu

In the low nutrient content, so-called oligotrophic environments, the growth of microorganisms is 
slow, and for the detection of their diversity the molecular based techniques are more suitable. At 
the same time in many cases the exploration of the cultivable diversity is indispensable (e.g. the 
presence of so-called “deteriorating” microbes in certain environments, or taxon-hunting, etc.). 

Our own experiences strengthen that the “classical” media are not suitable to reveal the cultivable 
diversity of these environments, and the ratio of cultivable bacteria remains below 1% even on the 
known, low-nutrient content media. During our work, it has appeared several times as a challenge 
(e.g. during the study of the Budapest drinking water network, in connection with the cooling water 
system of a power plant or in case of the karst water which supplies different baths), therefore we 
have developed new media (partly Kéki et al., 2013) besides the traditionally used R2A medium and 
used new cultivation techniques. Thus, it was found that not only the composition of the culture 
media, but also their solidifying agents have a great influence on cultivation and that, in many cases, 
novel bacterial taxa can be isolated also from these media by using appropriate conditions. 

Tahibacter aquaticus gen. nov. sp. nov. (2011), Nocardioides hungaricus sp. nov. (2011) and Areni-
monas subflava sp. nov. (2015) taxa were isolated from potable water, Phreatobacter oligotrophus 
gen. nov. sp. nov. (2014) and Aquipuribacter hungaricus gen. nov. sp. nov. from ultrapure water 
(2012) and Brevundimonas balnearis sp. nov. (2017) and Gellertiella hungarica gen. nov. sp. new 
(2017) genera were isolated from the well water of different baths.

Polyphasic taxonomic description of bacteria from oligotrophic environments is difficult since they 
are often difficult to grow, and so the production of adequate amounts of biomass for chemotaxo-
nomic studies can cause problem. Moreover very few organic carbon sources are utilized by them 
and the time interval of certain phenotypic studies increases. In the present study the latest expe-
riences of our cultivation development as well as studies connected to Phreatobacter oligotrophus 
(Toth et al., 2014) and Gellertiella hungarica (Toth et al., 2017) will be shown in more detail.
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CSEPPBEN A TENGER (PIKOALGÁK A KÁRPÁT-MEDENCE SZIKES-SÓS TAVAIBAN)

Vörös Lajos

Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai 
Intézet, Klebelsberg Kuno út 3, 8237 Tihany, Magyarország

E-mail: voros.lajos@okologia.mta.hu

Az autotróf pikoplanktont (APP) kisméretű (<2 μm) prokarióták (pikocianobaktériumok) és eukarió-
ta algák alkotják, amelyek nagyjelentőségűek az óceánok és a tavak szénforgalmában.
Széleskörű tengeri és édesvízi elterjedésüket a múlt század hetvenes éveinek végén és a nyolcvanas 
évek elején fedezték fel. 

Az APP előfordulását és dinamikáját számos környezeti tényező befolyásolja, a fényintenzitás, a 
vízhőmérséklet, a szalinitás, a növényi tépelemek, a kifalás és a virális mortalitás. Széleskörűen 
elfogadott vélemény szerint az APP abszolút jelentősége (abundancia, biomassza) növekszik, miköz-
ben relatív jelentősége (százalékos aránya a fitoplankton teljes biomasszájában és produkciójában) 
csökken a trofikus státusz növekedésével (a fitoplankton biomassza növekedése). Ezt a megfi-
gyelést igazolja Bell és Kalff (2001) regressziós modellje, amely a pikoplankton abszolút és relatív 
jelentőségét írja le édesvízi és tengeri mérések alapján. 

Ez alól a szabály alól jelentős kivételt képeznek a Kárpát-medence turbid, hyposzalin szikes tavai, 
ahol a pikoplankton alkotja a fitoplankton biomassza 90-100%-át. Hasonló kivételeket jelentenek 
az erdélyi hipertóf, antropo-hiperszalin tavak, ahol a fitoplankton fő tömegét tengeri cianobaktéri-
umok (Synechococcus) és zöldalgák Picochlorum alkotják (Somogyi et al. 2012, 2014, 2017; Mentes 
et al., 2014; Keresztes et al., 2012; Felföldi et al. 2011; Vörös et al., 2009).

Hipotézisünk szerint a pikoplankton eltérő viselkedését a turbid vizek fénylimitációja és/vagy a ki-
falás hiánya okozza. 
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A DROP IN THE OCEAN 
(AUTOTROPHIC PICOPLANKTON IN THE SODA- AND SALINE LAKES 

OF THE CARPATHIAN BASIN)

Lajos Vörös

MTA Centre for Ecological Research, Balaton Limnological Institute, Klebelsberg 
Kuno str. 3,  8237 Tihany, Hungary

E-mail: voros.lajos@okologia.mta.hu

Autotrophic picoplankton (APP), comprises small (<2 μm) prokaryotic picocyanobacteria and eu-
karyotic phototrophs, is of great importance in the carbon cycling of oceans and lakes.  Its wide-
spread occurrence was discovered in the late seventies and early eighties in marine and freshwater 
ecosystems.

The occurrence and dynamics of APP are influenced by several environmental factors, such as light 
intensity, water temperature, salinity, nutrient supply, grazing and viral infection. It is widely ac-
cepted that the absolute importance of APP (abundance and biomass) increases while its relative 
importance (their percentage in total biomass and primary production) decreases with increasing 
trophic status (increasing total phytoplankton biomass). 

The above observations were confirmed by the quantitative regression models of Bell and Kalff 
(2001), which described the relative and absolute importance of picoplankton based on the phy-
toplankton biomass (chlorophyll a) in freshwater and marine ecosystems. As an exception to a 
rule, the contribution of APP was more than tenfold greater in the shallow turbid hyposaline soda 
pans of the Carpathian Basin, where APP constituted 90–100% of the total phytoplankton biomass. 
Similarly the importance of APP has been overlooked in the  highly productive Transsilvanien antro-
po-hypersaline lakes where the mayor part of the phytoplankton was dominated by marine algal 
species Synechococcus (cyanobacteria) and Picochlorum (green alga) (Felföldi et al. 2011; Keresztes 
et al., 2012; Mentes et al., 2014; Somogyi et al. 2011, 2014, 2017; Vörös et al., 2009).

We hypothesize that this unusual behaviour of APP is a result of either diminished underwater light 
intensity (turbid soda pans) or a reduced grazing pressure. 
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KÉT ERDÉLYI MIKROALGA TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEINEK OPTIMIZÁLÁSA 
BIOTECHNOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSOK SZEMPONTJÁBÓL

Fodorpataki László1*, Csákány Olivér1, Soós Ádám1, Tompa Bernát1

1Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet,
 M. Kogălniceanu u. 1, 400084 Kolozsvár, Románia

*Kapcsolattartó személy: lfodorp@gmail.com

A zöld mikroalgák a növények és a mikroorganizmusok számos élettani tulajdonságát egyesítik, 
ezáltal metabolikus plaszticitásuk és gyors szaporodásuk számos előnyt biztosít biotechnológiai al-
kalmazásuk tekintetében. A helyi populációk szűkebb életterük ökológiai sajátosságaihoz alkalmaz-
kodtak, ami kiaknázható bioproduktivitási és indikációs potenciáljuk lokális hasznosításában. 

A jelen bemutatás fő célja annak szemléltetése, hogy két planktonikus, zöld mikroalga faj 
[Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat és Scenedesmus opoliensis P. Richter] egy-egy 
helyi populációja, melyek Erdély területéről, egy gát tározójából, illetve egy eutrofizálódott tóból 
kerültek monoalgális axénikus tenyészetekbe, milyen jellegzetes életműködési és biokémiai vál-
tozásokat mutat a tápközeg összetételének sajátos változásainak hatására, ami által modulálni le-
het növekedésük és szaporodásuk dinamikáját, bioakkumulációs képességüket és szerves tápa-
nyagokat termelő tulajdonságaikat. 

Szintén célunk olyan fiziológiai markerek szelektálása, melyek érzékeny és korai markerei lehetnek 
a sajátos termesztési körülményekhez való akkomodációs képességnek. Ezt a képességet ötféle 
biotechnológiai alkalmazási terület szempontjából vizsgáltuk: 
1. biológiai víztisztítás, 2. környezetszennyezés-bioindikáció, 3. akvakultúrában való alkalmazás fe-
hérjegazdag takarmányként, 4. biodízel előállítására alkalmas, magas olajtartalmú biomassza ter-
melése és 5. egészségfenntartó, antioxidáns hatású táplálék-kiegészítőként használható karotenoi-
dok nagyobb mennyiségben történő bioszintézise.

A két mikroalga faj helyi populációiból létrehozott statikus tenyészetek alap-tápoldata a Bold-féle 
makro- és mikroelem keverék volt, a steril algatenyészetek állandó hőmérsékleti és megvilágítá-
si körülmények között fejlődtek, 5-5 ismétlésben kísérleti változatonként. A víztisztításban való 
alkalmazhatóságukat króm(VI) és réz(II) ionok különböző koncentrációinak való, 5 és 10 napos 
kitettségre adott válaszreakcióik alapján értékeltük ki, ugyanakkor bioakkumulációs képességüket 
sikerült hosszabb ideig fokozni U-vitaminnal (S-metil-metioninnal) és C-vitaminnal történő előedzés 
által. A kisebb sejtű S. acuminatus e tekintetben hatékonyabbnak bizonyult, mint a S. opoliensis 
(Fodorpataki et al., 2018). 
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A glufoszinát nevű herbiciddel, rézionokkal és magas nátrium-klorid tartalommal történő 
vízminőség-változás jó markere lehet mindkét alga esetében az indukált klorofill-fluoreszcencia 
néhány paramétere (mint a kettes típusú fotokémia rendszer potenciális és effektív kvantumhatás-
foka, a nem-fotokémiai fluoreszcencia-kioltás mértékének növekedése, a fotokémiai reakciókat 
végző működési egységek vitalitási indexe), továbbá az oxidatív membránkárosodást jelző lipid-
peroxidáció mértéke, az a/b-klorofill arány módosulása, illetve az antioxidáns védőenzimek közül az 
aszkorbát-peroxidáz aktivitás változása az algák tűrőképességével összefüggésben (Plugaru et al., 
2017). 

Az akvakultúrában halak és kagylók táplálására való alkalmazás tekintetében a kétféle mikroal-
ga-tenyészet szárazanyagának fehérjetartalma karbamid és ammónium-szulfát együttes ada-
golásával, valamint a tápközeg kálium-bikarbonáttal történő dúsításával szignifikáns mértékben 
növelhető. Nitrogén és szervetlen szénforrás utánpótlás hatására a S. acuminatus esetében főleg a 
populációk egyedsűrűsége emelkedik, míg a S. opoliensis kisebb egyedszám mellett nagyobb száraz 
biomassza-tartalmat eredményez.

Az alternatív, megújuló üzemanyagként felhasználásra kerülő biodízel hatékony előállításáért úgy 
kell módosítani az alga anyagcseréjét, hogy fehérjék és cukrok helyett nagyobb mennyiségben ter-
meljen és raktározzon telítetlen zsírsavakat tartalmazó lipideket (Knothe, 2013). Ehhez nitrogén- és 
foszforhiányos tápoldatot kell alkalmazni, ami lényegesen korlátozza az algasejtek növekedését és 
osztódását, és e korlátozás mértéke szénforrás-többlet és U-vitamin adagolással enyhíthető. Ilyen 
módosult tápanyag-tartalmú közegben a S. opoliensis helyi populációja bizonyult tűrőképesebb-
nek, ugyanis nála kevésbé gátlódott a biomassza-produkció és hosszabb ideig maradt fenn az 
egyedszám-változás stacionárius szakasza a hanyatlás kezdetéig.

Az egészségfenntartó, antioxidáns hatású táplálék-kiegészítőként értékes karotenoidok 
(fotoszintetikus védőpigmentek) mennyiségét mindkét alga esetében sikerült mérsékelt, de szig-
nifikáns mértékben növelni a szervetlen nitrogénforrás mennyiségének csökkentésével, a fényin-
tenzitás növelésével, valamint U-vitaminnal előedzett algatenyészetek tápoldatába mikromólos 
koncentrációkban juttatott nikkelionok hatására.

Következésképpen, mindkét alga helyi populációja alkalmas bizonyos biotechnológiákban való fel-
használásra, ugyanakkor vannak olyan életműködési jellemvonásaik, melyek által bioproduktivitá-
suk és tűrőképességük eltérő mértékben alakul sajátos táplálkozási és fejlődési körülmények között.



13

OPTIMIZATION OF CULTURE CONDITIONS OF TWO TRANSYLVANIAN MICROAL-
GAE FOR PURPOSES OF BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION

László Fodorpataki1*, Olivér Csákány1, Ádám Soós1, Bernát Tompa1

1Babeș-Bolyai University, Hungarian Department of Biology and Ecology, 
1 Kogălniceanu St., 400084 Cluj-Napoca, Romania

*Contact person: lfodorp@gmail.com

Green microalgae combine many basic characteristics of both plants and micro-organisms, their 
metabolic plasticity and high reproductive rate conferring several advantages for biotechnological 
applications. Their local populations are adapted to the specific ecological conditions of their habi-
tat, and this may be useful for local exploitation of their bioproductive and indicative potential.

The main goal of this presentation is to illustrate that Transylvanian local populations of two green 
microalgal species [Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat and Scenedesmus opoliensis P. 
Richter], originating from a dam reservoir and from a eutrophicated lake, respectively, introduced 
in axenic monoalgal cultures, exhibit specific physiological and biochemical changes as responses 
to directed modifications in the composition of their nutrient medium, through which their growth 
and reproductive dynamics, their bioaccumulation capacity and metabolic properties may be 
modulated according to given biotechnological purposes.

We also aimed to detect and select physiological markers which may be used as early and sensitive 
indicators of algal acclimation to specific environmental stressors and other changes in growth con-
ditions. This capacity for physiological adaptation through development of tolerance was studied 
from the perspective of potential utilization in five biotechnological directions: 1. biological purifi-
cation of water, 2. bioindication of environmental pollution, 3. use in aquaculture as protein-rich 
fodder, 4. generation of biomass with high oil content, suitable for efficient biodiesel production, 
and 5. increased biosynthesis of carotenoids as health-promoting nutriceuticals with antioxidative 
properties. 

Cultures obtained from the local populations of the above-mentioned two microalgal species were 
grown in Bold’s basal nutrient medium, under constant photon flux density and temperature, in 
five replicates for every experimental variant. Their applicability in water treatment was evaluated 
upon exposure for five and ten days to different concentrations of chromium(VI) and copper(II) 
ions, while their bioaccumulation capacity was enhanced and prolonged by priming with vitamin U 
(S-methyl-methionine) and with vitamin C (ascorbate). In this regard, S. acuminatus, being charac-
terized by smaller cell size, proved to be more efficient than S. opoliensis (Fodorpataki et al., 2018). 
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Changes in water quality caused by the herbicide gluphosinate, by contamination with copper ions 
and by increased concentrations of sodium chloride were indicated by both algae through certain 
parameters of induced chlorophyll fluorescence (i. e. potential and effective quantum yield of pho-
tosystem II, increment of non-photochemical quenching, relative fluorescence decay as a general 
vitality index of structures performing the photochemical reactions of photosynthesis), through 
the degree of membrane damage by lipid peroxidation, through changes in the chlorophyll a to 
chlorophyll b ratio, as well as through changes in the activity of the antioxidative enzyme ascorbate 
peroxidase, related to algal tolerance (Plugaru et al., 2017). 

For uses in aquaculture, the protein content of biomass of both algae can be significantly increased 
by supplementation of nutrient medium with a combination of urea and ammonium sulfate, as well 
as by enhanced supply of inorganic carbon source in the form of potassium bicarbonate. Upon en-
richment of nitrogen and inorganic carbon sources, S. acuminatus increases mainly the cell density 
of populations, while in the case of S. opoliensis the enhanced dry biomass production was more 
obvious. 

In order to increase the efficiency of production of biodiesel as a renewable, alternative source of 
fuel, algal metabolism has to be shifted from protein and carbohydrate production to predomi-
nance of oil biosynthesis and accumulation (Knothe 2013). For this reason, nitrogen and phospho-
rus starvation must be generated, but this nutrient deficiency limits growth and division rate of algal 
cells. This limitation may be attenuated by supplementation of carbon source and by addition of 
millimolar amounts of vitamin U. Under these modified nutritional conditions, the local population 
of S. opoliensis proved to be more tolerant, as it was reflected by a more moderated decrease in 
biomass production and by an extended maintenance of the stationary phase of cell density before 
the beginning of populational decay.

Production of health-promoting carotenoids could be stimulated in both algae by reduction of ni-
trogen supply, by increased light intensity, and by introducing micromolar concentrations of nickel 
ion in the medium of algal cultures primed with vitamin U. 

In conclusion, the investigated local populations of both algal species are suited for certain biotech-
nological uses, and they possess physiological features by which they exhibit differences in biopro-
ductive capacity and in stress tolerance upon specific nutritional and developmental conditions. 
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2012-2013-ban minden hónapban, 2011-2017 időszakban pedig összesen 37 alkalommal mintáz-
tunk a Szent Anna-tavon. 2012. januárjában a befagyott Szent Anna-tó jegén lékeket vágva 
megkerestük a legmélyebb pontját a tónak és ennek felvettük a GPS koordinátáit. Minden mintavétel 
során ezen a ponton helyszíni méréseket végeztünk a felszíntől a fenékig különböző vízmélységek-
ben, az alábbi paramétereket vizsgálva: vízmélység, vízhőmérséklet, pH, vezetőképesség 
(az összes oldott sótartalommal áll összefüggésben), oldott oxigén-tartalom, klorofill-tartalom, 
illetve megmértük a víz átlátszóságát ún. Secchi-korong segítségével. Ezek után kis 
buvárszivattyúval vízmintákat vettünk a további laboratóriumi algológiai illetve vízkémiai (nitrogén-, 
foszfor-, kén-formák, elemösszetétel stb.) vizsgálatokhoz. A legmélyebb pont mellett több alkalom-
mal vizsgálatokat végeztünk a tó parti zónájában, különös tekintettel a fürdőhelyeknél.
Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a korábbi ismeretekhez képest romlott a Szent Anna-tó 
vizének a minősége, hiszen a legfontosabb mutató, az ún. trofitás (“termőképesség”) szempontjából 
ma a tó vize már nem tekinthető oligotrófnak. Az algásodás (a-klorofill) mértékét tekintve jelenleg 
a tó bőventermő (azaz eutróf), míg a foszfor-tartalom és a víz átlátszósága (ún. Secchi-mélység) 
szempontjából mezotróf az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kat-
egorizálás szerint.

A vízminőséget az algák túlzott mértékű elszaporodása veszélyezteti, ennek fő oka pedig a tó vizéből 
kimutatható jelentős mennyiségű nitrogén és foszfor, amelyek nagyobbrészt emberi eredetre utal-
nak. A tóban aránytalanul több alga van, mint ami a foszfor mennyisége alapján várható volna, 
amelynek oka az lehet, hogy gyakorlatilag hiányzanak a tó vizéből az algákkal táplálkozó, ún. zoo-
plankton képviselői (kerekesférgek, kis rákfajok), amelyeket valószínüleg kifalnak a tóban az utóbbi 
8-10 évben megjelent és elszaporodott ezüstkárászok.
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A túlzott mértékben elszaporodó algák a víznek kellemetlen ízt, színt és szagot okozhatnak, rontják 
a víz átlátszóságát, elősegítik a baktériumok szaporodását, pusztulásukkor pedig oxigénhiány kelet-
kezhet. Ezen hatások fokozódása ellen kellene megvédeni a jövőben a Szent Anna-tavat. 

Ennek egyik fontos feltétele, hogy csökkenteni kellene a tó nitrogén- és foszfor terhelését, amelyben 
előrelépés lehet a fürdés betiltása, megfelelő számú és teljesen zárt típusú illemhelyek telepítése és 
karbantartása, a turisták felvilágosítása, környezettudatos nevelése. 

Világszerte ismert ún. biomanipulációs kutatásokból, hogy a halak ártanak a vízminőségnek, mint 
ahogy ez a Szent Anna krátertó esetében is körvonalazódik. Minden bizonnyal drasztikusan csökken-
teni kellene a tó halállományát, ezen témában kikérve halakkal foglalkozó szakemberek véleményét.

WATER CHEMICAL AND ALGOLOGICAL STUDIES ON LAKE ST. ANA

István Máthé1*, Tamás Felföldi2, Lajos Vörös3

1Department of Bioengeneering, Faculty of Economics, Socio-Human Sciences and 
Engineering, Sapientia Hungarian University of Transylvania, 

Libertății str. 1., 530104 Miercurea Ciuc, Romania

2Department of Microbiology, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány. 1/C, 
1117 Budapest, Hungary

3MTA Centre for Ecological Research, Balaton Limnological Institute, Klebelsberg 
Kuno str. 3, 8237 Tihany, Hungary

*Contact person: matheistvan@uni.sapientia.ro

In 2012-2013 every month, in 2011-2017 overall 37 times, samples were collected from Lake St. Ana. 
In January 2012, the deepest point of the lake was identified and its GPS coordinates were record-
ed. Every sampling was performed at this point, samples were collected from different depths with 
on site measurements: water temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen content, chlorophyll 
content, Secchi depth. Further chemical and algological parameters were determined in the labo-
ratory (e.g. concentration of nitrogen, phosphorous and sulphur compounds, elemental composi-
tion). Studies were also performed nearshore, at the beach site.

Our results have shown that the water quality of Lake St. Ana was lower than previously, since its 
trophic state was not oligotrophic. According to the OECD classification system, based on phospho-
rous content and Secchi depth the lake is mesotrophic, while based on a-chlorophyll content, the 
lake is eutrophic.
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Growth of algae has a major effect on lake water quality, and this is determined by the high nitrogen 
and phosphorous content, which could have human origin. The amount of algae was higher than 
it could be expected based on the phosphorous content of the water. This could be explained with 
the absence of zooplankton, which was possibly caused by the activity of silver Prussian carp (form-
ing a remarkable population in the last 8-10 years).

Algae can cause bad taste, smell and could reduce the transparency of water, can promote bacterial 
growth, and the decay of cells may lead to anoxic conditions. It is an important task to protect Lake 
St. Ana from these unfavorable effects. One important requirement is the reduction of nitrogen and 
phosphorous load, with prohibiting bathing, installation of completely closed toilets and provide 
proper information for tourists. 

It is well-known (from biomanipulation experiments) that fish could reduce lake water quality, which 
seems to be true also in the case of Lake St. Ana. Therefore, it is advisable to reduce fish population 
in the lake.

ERDÉLYI TŐZEGLÁPOK VÍZKÉMIAI ELEMZÉSE

Zsigmond Andreea-Rebeka1*, Kántor Izolda1, Tamási Erika1, Urák István1, 
Szigyártó Irma-Lídia1

1Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar,
 Környezettudomány Tanszék, Calea Turzii 4, 400193 Kolozsvár, Románia

*Kapcsolattartó személy: zsigmond.andrea@gmail.com

Erdély hegyvidékein, a földrajzi adottságoknak megfelelően számos tőzegláp található. Ezek közül 
hatot vizsgáltunk meg 2017. nyarán, amelyek a következők voltak: Molhaşurile de la Izbuce
(Bihar megye, Bihari-hegyek), Molhaşurile Căpăţânei (Fehér megye, Öreghavas), Tinovul Mluha
(Fehér megye, Torockói-hegység), Mlaștinile Vlășinescu, Iezerul Mare (Máramaros megye, 
Ignis-hegység) és a Mohos (Hargita megye, Csomád-hegység). 

Ezeknek a tőzeglápoknak közös sajátossága a viszonylag nagyméretű és állandó vizű, tápanyagok-
ban szegény (oligotróf) lápszemek jelenléte. Kutatásunk során vízmintákat gyűjtöttünk a hat láp 
lápszemeiből június-július időszakban, 3-4 nap csapadékmentes időszak után. A lápokból 15-15 
szűrt (0.45 µm cellulóz szűrőn átszűrt) mintát vettünk. A mintákat polipropilén, csavaros dugós 
edényben tároltuk, 1,3%-os HNO3-oldatban. Hordozható multiméter segítségével helyszíni mérése-
ket végeztünk, amelyek magukba foglalták a hőmérséklet, pH, elektromos vezetőképesség, redoxi 
potenciál meghatározását. 
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A tőzeglápok kémhatása 3,2-5,4 pH-érték között változott, a fajlagos vezetőképesség 18-59 uS/cm 
között, a redoxi potenciál pedig 305-354 mV között. Az elemanalízis alapján kimutattuk, hogy a 
három erdélyi-szigethegységi láp és a máramarosi Iezerul Mare láp hasonló kémiai összetétellel 
rendelkeznek, ugyanakkor viszonylag alacsony az oldott ásványianyag-tartalmuk. 

A legnagyobb oldott ásványianyag-tartalommal a máramarosi Mlaștinile Vlășinescu és a 
Keleti-Kárpátokban levő Mohos-tőzegláp bizonyult, viszont a minták mindkét lápban nagy szóródást 
mutattak, ami azt jelzi, hogy a tőzeglápon belüli lápszemek kémiai összetétele jelentős mértékben 
eltér. Ennek a megfigyelésnek a bizonyítására további kutatások szükségesek.

WATER CHEMISTRY OF SOME TRANSYLVANIAN BOGS

Andreea-Rebeka Zsigmond1*, Izolda Kántor1, Erika Tamási1, István Urák1, 
Irma-Lídia Szigyártó1

1Environmental Department, Faculty of Sciences and Arts, Sapientia Hungarian Uni-
versity of Transylvania, 4 Calea Turzii, 400193 Cluj-Napoca, Romania

*Contact person: zsigmond.andrea@gmail.com

According to the geographical particularities, in the Transylvanian mountains are numerous bogs. 
In the summer of 2017 we studied six out of these bogs, namely: Molhaşurile de la Izbuce (Bihor 
County, Bihorean Mountains), Molhaşurile Căpăţânei (Alba County, Muntele Mare Mountains), Ti-
novul Mluha (Alba County, Trascăului Mountains), Mlaștinile Vlășinescu, Iezerul Mare (Maramureș 
County, Ignis Mountain) and the Mohoș (Harghita County, Ciomadul Mare Mountains). The common 
feature of these bogs is the presence of ponds which are permanently filled with oligotrophic water. 
We sampled these ponds in the period of June-July, after 3-4 days without rain. From each bog 15-
15 filtered (cellulose filters with pore diameter of 0.45 µm) samples were taken. The samples were 
acidified with suprapure HNO3 at a final acid concentration of 1.3%. Some parameters (tempera-
ture, pH, electric conductivity, ORP) were registered at the sampling sites using a multimeter.

The pH of the waters varied between 3.2-5.4, the electric conductivity between 18-59 uS cm–1, and 
the redox potential between 305-354 mV. The elemental analysis showed resemblance between the 
bogs of the Apuseni Mountains and the Iezerul Mare bog from the Ignis Mountains. These bogs had 
ponds with low dissolved mineral content. The Mlaștinile Vlășinescu and the Mohos had 
considerably higher mineral content. Meanwhile the ponds of these two bogs showed severe 
scattering in the mineral content. To acertain these findings more studies are required. 



20

SZIKES TAVAK TENYÉSZTHETŐ PLANKTONIKUS BAKTÉRIUMAI ÉS SÓTŰRÉSÜK
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*Kapcsolattartó személy: bedicsanna@gmail.com

A Kárpát-medence szikes tavaira többszörösen extrém környezeti viszonyok jellemzőek, mint 
például a nagy sókoncentráció és huminanyag tartalom, valamint az alkalikus pH. Ennek és az 
időszakos kiszáradásoknak köszönhetően egyedülálló élővilággal rendelkeznek és madárvédelmi 
szempontból is kiemelt jelentőségűek. A planktonikus baktériumközösséget főként az Actinobacte-
ria és Bacteroidetes törzsek, valamint az Alphaproteobacteria osztály tagjai alkotják. 

Kutatásunk célja, hogy egyedi fejlesztésű táptalajokkal a közösség tenyészthető tagjait részleteseb-
ben megismerjük, valamint felmérjük a törzseknek a tavak betöményedésekor fellépő sóstresszhez 
való alkalmazkodóképességét. Vizsgálataink során a teljes baktériumközösség összetételének 
meghatározása a 16S rRNS gén alapján, Illumina MiSeq platformon amplikon szekvenálással történt. 
A törzsek taxonómiai azonosítását Sanger-szekvenálással végeztük.

Összesen 251 törzset izoláltunk, amelyből közel százzal sótolerancia vizsgálatot végeztünk mikroti-
tráló lemezen különböző nátrium-(hidrogén-)karbonát és nátrium-klorid koncentrációk mellett. 
Törzseink többsége a Bacillus, Anaerobacillus, Salipaludibacillus és Porphyrobacter nemzetségek-
be tartozott, illetve megfigyeltük, hogy az egyes törzsek eltérő sótűrése mellett számított az anion 
minősége is.

(Felföldi Tamás munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja 
támogatta; ÚNKP-17-4-III-ELTE-111.)
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CULTIVABLE PLANKTONIC BACTERIA OF SODA PANS 
AND THEIR SALT TOLERANCE
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The soda pans of the Carpathian Basin are characterized by several extreme environmental pa-
rameters, such as high salt and humic acid content, and alkaline pH. Due to these and the periodic 
desiccations, the pans have a unique ecosystem and are also important from bird conservation 
perspective. The bacterioplankton consists mainly of members of the phlya Actinobacteria and Bac-
teroidetes and the class Alphaproteobacteria. 

The main aim of our study was to characterize the culturable members of the community using 
media designed specifically for soda pans, and to reveal their adaptation potential to salt stress 
occurring during the desiccation of the pans. Composition of the whole bacterial community was 
determined by 16S rRNA gene-based amplicon sequencing on an Illumina MiSeq platform, and the 
taxonomical identification of strains was carried out using Sanger-sequencing.

In total, 251 strains were isolated, from which nearly 100 were subjected to salt tolerance tests on 
microplates using different sodium (hydrogen) carbonate and sodium chloride concentration. Most 
of our strains belonged to genera Bacillus, Anaerobacillus, Salipaludibacillus and Porphyrobacter, 
and it was observed that beside the different salt tolerance of the strains, the quality of the anion 
was also important.

(Tamás Felföldi was supported through the New National Excellence Program of the Ministry of 
Human Capacities, Hungary; ÚNKP-17-4-III-ELTE-111.)
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SZENNYEZETT KÖRNYEZETBŐL IZOLÁLT BAKTÉRIUMOK SZERVES-ANYAG EL-
TÁVOLÍTÁSÁNAK HATÉKONYSÁGA FENOLOS SZENNYVÍZ ESETÉBEN

Fikó Dezső Róbert1,2*, Máthé István2, Felföldi Tamás2,3, Szilveszter Szabolcs2

1Bukaresti Műszaki Egyetem (BME), Alkalmazott Kémia és Anyagtudományok Dok-
tori Iskola, Alkalmazott Kémia Tanszék, Gheorghe Polizu út. 1-7, 011061 Bukarest, 

Románia
2Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki 

Tanszék, Szabadság tér 1., 530104 Csíkszereda, Románia
3Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológi Tanszék, 1117 Pázmány Péter 

sétány 1/C, Budapest, Magyarország
*Kapcsolattartó személy: fiko_robi@yahoo.com

Nagy mennyiségű fenol és fenol-származék kerül a környezetbe a különböző iparágak szennyvíz 
kibocsátásai révén: papír-, bőr-, textil-, gyógyszeripar, növényvédőszer-gyártók, kőolaj-finomítók, 
kokszolóművek, fenol-formaldehid gyanta, festék- és olajnövényeket feldolgozó üzemek. Ezen 
iparágak jelentős környezeti és közegészségügyi problémákat okozhatnak, mivelhogy a fenol 
mérgező a legtöbb mikroorganizmusra nézve (híg oldatát fertőtlenítőszerként használták), lassú 
biodegradáció jellemzi, képes felhalmozódni a növényi és állati szövetekben, ugyanakkor az em-
berre nézve toxikus és feltehetően mutagén, karcinogén, teratogén tulajdonságokkal rendelkezik. 
Az ember egészségének és a környezet védelmének érdekében kutatási célunk olyan baktéri-
umtörzsek izolálása és azonosítása, amelyek képesek a fenol lebontására és így felhasználhatóak 
fenoltartalmú szennyvíztisztító bioreaktorok bioaugmentálására, intenzifikálva a tisztítást. A bak-
tériumok izolálása a Cekend-tetői csurgalékvíz tisztító bioreaktor iszapjából történt, 
hagyományos mikrobiológiai tenyésztési eljárások alkalmazásával. Az egyes baktériumtörzsek 
fenolbontó képességét 100, 500 és 1000 mg/L kezdeti fenolkoncentráción vizsgáltuk. 

A fenolbontó törzsek közül három ígéretes törzset választottunk ki fenolt és más szénforrást tartal-
mazó szennyvízben történő szervesanyag eltávolítás vizsgálatára. Azt tapasztaltuk, hogy a fenolhoz 
adaptálódott törzsek a szennyvízben megtalálható nem fenol-eredetű szervesannyaggal szemben a 
fenolt részesítették előnyben. A törzsek alkalmazhatósági potenciált képviselnek fenolos szennyvíz 
tisztítását célzó bioreaktorok hatékonyságának növelésére.

[A kutatás a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete által támogatott kutatási projekt 
(IPC: 13/24/17.05.2017 // Nr. de înreg. Univ. Sapientia: 227/14/17.05.2017) támogatásával valósult 
meg. Ugyanakkor Fikó Dezső Róbert munkáját a Sapientia Hungariae Alapítvány – Collegium Talen-
tum 2017/2018 tehetség-támogató programja segítette.]
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ORGANIC MATERIAL REMOVAL EFFICIENCY IN PHENOLIC WASTEWATER OF BAC-
TERIA STRAINS ISOLATED FROM CONTAMINATED ENVIRONMENT

Dezső Róbert Fikó1,2*, István Máthé2, Tamás Felföldi2,3, Szabolcs Szilveszter2

1Faculty of Applied Chemistry and Material Sciences, University Politehnica of Bucha-
rest, Gheorghe Polizu str. 1-7, 011061 Bucharest, Romania

2Department of Bioengeneering, Sapientia Hungarian University of Transylvania, 
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3Department of Microbiology, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány. 1/C, 
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*Contact person: fiko_robi@yahoo.com

Various industries discharge wastewaters into the environment containing significant levels of phe-
nol and phenolic compounds, industries such as paper, leather, textile, pharmaceutical, pesticide 
manufacturers, petroleum refineries, coking plants, phenolic formaldehyde resins, dyes and oil 
plant processing plants. These industries can cause significant environmental and public health 
problems, whereas phenol is characterized by slow biodegradability, it can accumulate in plant and 
animal tissues, it is toxic to aquatic life and presumably mutagenic, carcinogenic and teratogenic to 
humans. 

In order to protect human health and the environment, our objective was to isolate and identify 
bacterial strains which can degrade phenol and could be used for bioaugmentation of phenolic 
wastewater treating bioreactors in order to increase the phenol removal efficiency. 
Activated sludge samples were taken from a landfill leachate treating bioreactor situated in 
Cekend-platou (Romania). Strain isolation was accomplished using conventional microbiological 
methods. The phenol degradation ability of each bacterial strain was investigated at different initial 
phenol concentration (100, 500 and 1000 mg/L).

From the identified phenol degrading strains, 3 promising ones were selected for further investiga-
tions. The phenol dependency as carbon source of the three strains was tested in a multi carbon 
source environment (in a media containing phenol and synthetic wastewater). The bacterial strains 
showed significant affinity to phenol, utilizing it as primary carbon source, thus their use in bioaug-
mentation of wastewater bioreactors is a remarkable potential to increase the phenol removal rate 
in these systems.
[This work was supported by the Sapientia Foundation – Institute for Scientific Research (grant IPC: 
13/24/17.05.2017 // Nr. de înreg. Univ. Sapientia: 227/14/17.05.2017). 
However, Dezső Róbert Fikó thanks the support for Sapientia Hungariae Foundation – Collegium 
Talentum 2017/2018 talent-support programme.]



24

TUCATNYI ÚJ BAKTÉRIUMFAJ EGYETLEN BIOREAKTORBÓL
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Márton Zsuzsanna1, Peter Schumann3, Máthé István2
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sétány 1/C, Budapest, Magyarország

2Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki 
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Inhoffenstraße 7B, 38124 Braunschweig, Németország

*Kapcsolattartó személy: tamas.felfoldi@gmail.com

Hagyományostól eltérő tenyésztési eljárást alkalmaztunk annak érdekében, hogy egy bioreaktorból 
a bakteriális közösség legtöbb tagját izoláljuk. Az izolálás hatékonyságát az újgenerációs DNS-
szekvenálással meghatározott taxon-összetétellel való összevetéssel becsültük meg. 

Az új faj jelölt törzsek egy részénél elvégeztük az összehasonlító polifázikus taxonómiai jellemzést 
(fiziológiai, biokémiai tesztek, kemo- és genotaxonómiai elemzések), aminek eredményeként három 
új fajt és két új nemzetséget írtunk le Caenimicrobium hargitense gen. nov., sp. nov., Quisquilii-
bacterium transsilvanicum gen. nov., sp. nov. és Rufibacter quisquiliarum sp. nov. neveken. Mind-
ezek mellett megkezdtük az Alcaligenaceae baktériumcsalád genomikai alapú taxonómiai revízióját, 
amit az ugyanabból a bioreaktorból származó további új faj jelölt izolátumok leírásával tervezünk 
kiegészíteni. Ezek előzetes eredményeiről is beszámolunk az előadás keretében.

(Felföldi Tamás munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja 
támogatta; ÚNKP-17-4-III-ELTE-111.)
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A DOZEN OF NEW BACTERIUM SPECIES FROM A SINGLE BIOREACTOR

Tamás Felföldi1*, Erika Tóth1, Dezső Róbert Fikó2, Attila Szabó1, 
Zsuzsanna Márton1, Peter Schumann3, István Máthé2

1Department of Microbiology, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány. 1/C, 
1117 Budapest, Hungary

2Department of Bioengeneering, Sapientia Hungarian University of Transylvania, 
Libertății str. 1., 530104 Miercurea Ciuc, Romania

3Leibniz Institute DSMZ - German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, 
Inhoffenstraße 7B, 38124 Braunschweig, Germany

*Contact person: tamas.felfoldi@gmail.com

An unconventional cultivation-based method was used to isolate the widest possible range of bac-
teria from a bioreactor. Isolation efficiency was estimated with comparing the taxon composition 
obtained by next-generation DNA sequencing. 

A part of new species candidate strains was subjected to comparative polyphasic taxonomic 
analysis (physiological, biochemical tests, chemo- and genotaxonomic analyses), which resulted in 
the description of three new species and two new genera: Caenimicrobium hargitense gen. nov., sp. 
nov., Quisquiliibacterium transsilvanicum gen. nov., sp. nov. and Rufibacter quisquiliarum sp. nov. 
In addition to these, the genome-based taxonomic revision of family Alcaligenaceae has been initi-
ated, this will be supplemented with the description of additional isolates obtained from the same 
bioreactor, which represent potentially new species. The preliminary results of this latter study will 
be also presented in the conference.

(Tamás Felföldi was supported through the New National Excellence Program of the Ministry of 
Human Capacities, Hungary; ÚNKP-17-4-III-ELTE-111.)
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A FERTŐ VIZÉBŐL IZOLÁLT ÚJ BAKTÉRIUM TAXONOK POLIFÁZIKUS VIZSGÁLATA

Szuróczki Sára1*, Sárkány Orsolya1, Toumi Marwene1, 
Kazzazi Latifa1, Tóth Erika1

1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológi Tanszék, 
1117 Pázmány Péter sétány 1/C, Budapest, Magyarország

*Kapcsolattartó személy: sara.szuroczki@gmail.com

A Fertő Európa legnyugatibb fekvésű szikes tava, vize sekély, enyhén alkalikus (pH 8,3-9,7). 2015 
novemberében és 2016 júliusában egy nyílt vízi pont, a Kis-Herlakni belső tó és egy náddal borított 
terület planktonikus baktériumközösségét vizsgáltuk tenyésztéses technikákkal. 
A tenyésztés során R2A és oligotróf táptalajt (M4) alkalmaztunk, amelyekről összesen 561 baktéri-
umtörzset izoláltunk és azonosítottunk. Ezek közül 66 baktériumtörzs parciális16S rRNS gén 
szekvenciája legközelebbi tenyésztett rokonához 98% alatti hasonlóságot mutatott, ami a tudo-
mányra nézve új taxonokként történő azonosításukat valószínűsíti. Célul tűztük ki ezek közül a 
kemoheterotróf anyagcserével jellemezhető baktériumok genetikai és fenotípusos 
tulajdonságainak részletes vizsgálatát: ökológiai (hőmérséklet, pH, só) és biokémiai tesztek (oxidáz 
és kataláz teszt, észteráz, kazeáz, zselatináz, α-amiláz, DN-áz, celluláz, ureáz, foszfatáz aktivitás, 
Hugh-Leifson és MR-VP teszt, eszkulin hidrolízis, H2S és indol termelés, tirozin hidrolízis, disszimi-
latív nitrát-redukciós folyamatok tesztelése) és antibiotiukum rezisztencia tesztek. 

A teljes 16S rRNS génszekvenciájuk alapján új taxonjaink legközelebbi rokonai: Rhabdobacter 
roseus (95,66%), Verrucomicrobium spinosum (94,45%), Sphingomonas asaccharolytica (97,02%), 
Brevundimonas intermedia (97,32%), Rubrobacter radiotolerans (97,51%), Altererythrobacter 
epoxidivorans (97,59%), Achromobacter insuavis (97,38%), Dyadobacter psychrophilus (97,41%), 
Luteolibacter algae (96,53%), Ideonella dechloratans (97,44%), Flavobacterium luticocti (96,66%), 
Lunatimonas lonarensis (93,97%), Perlucidibaca piscinae (97,24%) és Citreicella marina (96,60%). 

Az izolált új taxonok általában 5-37°C (optimum:15-30°C), pH 6 12 (optimum: pH 8,0-11,0) között, 
NaCl hiányában és 1% (w/v) NaCl koncentráció mellett is növekedtek, de a törzsek 75%-a képes volt 
tolerálni a 2%-os (w/v) NaCl koncentrációt is. A vizsgálatok alapján megerősítést nyert az, hogy az 
általunk izolált baktériumok a tudományra nézve új taxonokat képviselnek: összességében 6 új bak-
térium nemzetség és 10 új baktérium faj leírására lesz a későbbiekben lehetőség. 
Az izolált törzsek közül a Rhabdobacter roseus és a Verrucomicrobium spinosum baktérium fa-
jokkal legközelebbi rokonságban álló törzseket vizsgáltuk részletesebben. Az előbbiek (DMA-K-7aT, 
DMG-N-1, DMA-K-1) szigorúan aerobok, oxidáz és kataláz pozitívak, eszkulin hidrolízisére képesek. 
Ureáz, észteráz, foszfatáz, α-amiláz, aktivitással rendelkeznek. 
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Egyes penicillin származékokra (penicillin, ampicillin, amoxicillin és clavulansav) és cefalosporinokra 
(cefamandol, cefaklór, cefuroxim) rezisztensek. A taxont a Cytophagaceae család új nemzetségeként, 
Arundibacter roseus néven javasoljuk elnevezni. A Verrucomicrobium spinosum fajjal legközelebbi 
rokonságban álló törzs (MG-N-17T), szintén szigorúan aerob, oxidáz és kataláz pozitív. Ezen kívül az 
alábbi enzim aktivitás tesztekre pozitív (észteráz, ureáz, eszkulin hidrolízis). Egyes cefalosporinokra 
rezisztens (cefoperazon, cefaklór, ceftazidim). A Verrucomicrobiaceae családban új nemzetséget 
képvisel, Verrucobacter flavum néven javasoljuk elnevezni.

(A kutatást az OTKA K 116275 pályázata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság 
Programja támogatta (ÚNKP-17-3) támogatta)

NOVEL BACTERIAL TAXA ISOLATED FROM THE WATER OF LAKE FERTŐ

Sára Szuróczki1*, Sárkány Orsolya1, Toumi Marwene1, 
Kazzazi Latifa1, Tóth Erika1

1Department of Microbiology, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány. 1/C, 
1117 Budapest, Hungary

*Contact person: sara.szuroczki@gmail.com

Lake Fertő, the westernmost soda lake of Europe, is shallow with slightly alkaline water (pH 8.3-9.7). 
The bacterioplankton of the open water, the water of the Kis Herlakni inner pond and the water of 
a reed-covered area were investigated in November 2015 and July 2016 by cultivation.

R2A and M4 oligotrophic media were used to cultivate bacteria, altogether 561 bacterial strains 
were isolated and identified. The partial sequence of the 16S rRNA gene of 66 strains were under 
98% similarity, they probably represent novel taxa. Our aim was to reveal the genetic and phe-
notypic characteristics of the chemoheterotrophic bacteria: ecological (temperature, pH, salt) and 
biochemical tests (oxidase, catalase, esterase, casease, gelatinase, α-amilase, DNase, cellulase, ure-
ase, phosphatase, Hugh-Leifson and MR-VP tests, aesculin hydrolyses, H2S and indole production, 
tyrosine hydrolysis, dissimilative nitrate-reduction) and antibiotic resistance tests.
Based on the full sequence of the 16S rRNA gene the closest relatives of our new taxa are the 
followings: Rhabdobacter roseus (95.66%), Verrucomicrobium spinosum (94.45%), Sphingomonas 
asaccharolytica (97.02%), Brevundimonas intermedia (97.32%), Rubrobacter radiotolerans (97.51%), 
Altererythrobacter epoxidivorans (97.59%), Achromobacter insuavis (97.38%), Dyadobacter psy-
chrophilus (97.41%), Luteolibacter algae (96.53%), Ideonella dechloratans (97.44%), Flavobacterium 
luticocti (96.66%), Lunatimonas lonarensis (93.97%), Perlucidibaca piscinae (97.24%) és Citreicella 
marina (96.60%). 
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Growth of the isolated strains occurs at 5-37°C (optimum, 15-30°C), at pH 6-10 (optimum, pH 8.0-
11.0) and in the presence of 0-1% (w/v) NaCl, but 75% of the strains could tolerate 2% (w/v) NaCl. 
Based on our results it was confirmed that our isolates represent novel taxa. 

Strains with closest relatives Rhabdobacter roseus and Verrucomicrobium spinosum were 
examined in details. The former (DMA-K-7aT, DMG-N-1, DMA-K-1) are strictly aerobic, oxidase- and 
catalase-positive, hydrolyse aseculin. Urease, esterase, phoshatase, α-amilase activities were de-
tected. Strains were resistant to some penicillin derivates (penicillin, ampicillin, amoxicillin and 
clavulanic acid) and cephalosproins (cefamandol, cefaclor, cefuroxim). They represent a new genus 
within the family Cytophagaceae, for which the name Arundibacter roseus is proposed. The closest 
relative of strain MG-N-17T is Verrucomicrobium spinosum. Our isolate is strictly aerobic, oxidase- 
and catalase-positive. It is positive only for some enzyme activities (esterase, urease, aesculin hy-
drolysis) and resistant to some cephalosporins (cefoperazone, cefaclor, ceftazidim). It represents a 
novel species of a new genus in the family Verrucomicrobiaceae, for which the name Verrucobacter 
flavum is proposed. Furthermore they represents 6 novel genera and 10 novel species.

(This research was supported by the ÚNKP-17-3 New National Excellence Program of the Ministry of 
Human Capacities and OTKA - Hungarian Scientific Research Fund, No. K 116275).
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Inhoffenstraße 7B, 38124 Braunschweig, Németország
*Kapcsolattartó személy: korponai.kristof@gmail.com

Különböző ökoszisztémákban a táplálékhálózatra alapvető hatást gyakorol az, hogy a szerves 
anyag a rendszeren belül keletkezik (autochton) vagy kívülről érkezik (allochton). A szikes tavak 
esetében a két fő típus (színes és zavaros) között az autochton szerves anyag forrása (fitoplank-
ton vagy makrofiton) egy alapvető különbség, de a zavaros vizű székek jelentősebb allochton (C, 
N, P) terhelést kapnak vízimadarak ezreinek a jóvoltából. Hasonlóság ugyanakkor, hogy ezekben 
a kis, sekély, alkalikus vizekben - amelyek limnológiai értelemben még tónak sem minősülnek - a 
rendszeres kiszáradás miatt leegyszerűsödött táplálékhálózatot találunk (hiányoznak pl. a halak), 
ennek köszönhetően a rendszer stabilitása szempontjából megnövekedett szerepet tulajdonítha-
tunk a primer producenseknek, valamint a mikrobiális hurok tagjainak.

A prokarióta közösséget a Bacteria domén tagjai uralják, ezen közösségek szerkezete nagy sze-
zonális változásokon megy keresztül, amelynek említésén kívül az előadás gerincét egy bíborbak-
térium-tömegprodukció molekuláris és tenyésztéses módszerekkel való vizsgálatának bemutatása 
jelenti. Sikeresen izoláltuk a főbb közösségalkotók jelentős részét, ezek között több a tudomány 
számára új faj, aminek leírása lezárult, illetve folyamatban van. Az előadás során a 
genomszekvenálások témaköre és alkalmazhatósága is szóba kerül.

(Korponai Kristóf munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja 
támogatta; ÚNKP-17-3-I-ELTE-377.)
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In different ecosystems, the origin of organic matter has a major impact on the structure of the 
food web. In soda pans, carbon source originates from phytoplankton (turbid type) or macrophytes 
(colored type), which are therefore autochthonous, however, this organic matter input is usually 
supplemented with allochthonous C, N and P through the thousands of aquatic birds mainly in the 
case of the turbid pans. While the two types differ in some aspects, they share many common 
features, since in these small, shallow, alkaline pans, the food web is simple (e.g. fish are missing) 
due to the recurring desiccation. Therefore, primary producers and members of the microbial loop 
play a prominent role in the stability of these ecosvorosystems. 

The prokaryotic community is dominated by the members of domain Bacteria and has dramatic 
seasonal changes regarding its composition. In addition to these, the results of a study focusing on 
the community structure of a purple bacterial bloom (which was revealed by molecular and cultiva-
tion methods) will be presented. Many dominant members of the community were successfully iso-
lated, some of them represent novel species. During their descriptions, some questions emerged 
regarding the applicability and accuracy of whole genome sequencing.

(Kristóf Korponai was supported through the New National Excellence Program of the Ministry of 
Human Capacities, Hungary; ÚNKP-17-3-I-ELTE-377.)
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