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Bevezetés, a vizsgálat tárgya

Pikoalga – fotoautotróf pikoplankton

• autotróf anyagcsere fényenergia segítségével

• planktonikus (vízben lebegő) életmód

• apró méret: 0,2 μm – 2 μm 

Heterogén csoport:

a) Pikocianobaktériumok (fikoeritrin / fikocianin 
pigment dominanciájúak)

b) Pikoeukarióta algák



Miért ezen apró élőlények?

• Elsődleges produkció 50-70%-át állítják elő sok vízi 
ökoszisztémákban 

→ fontos szerep a táplálékhálózatokban

→ széndioxid megkötés, oxigén termelés

• Kis méretükből adódnak kompetitív tulajdonságaik

• Extrém és gyorsan változó környezeti tényezőkhöz 
való alkalmazkodó-képesség

• Kutatásuk fiatal terület, a hazai pikofitoplankton 
kutatás az élen jár (Balaton, Fertő-tó, alföldi szikes 
tavak) 



A piko méretkategória előnyei:

• Alacsony energiaigény 

• Kicsi az eufotikus zónából 
való kiülepedés valószínűsége

• Jó tápanyag-és 
fényhasznosítás kedvező 
felület/térfogat arányuknak 
köszönhetően

• Kicsi a parazitizmus veszélyePikoeukarióta algák (Medve-tó)

→ előnyös lehet a nagyobb planktonikus algákkal szemben



Tartalom 

1. A pikofitoplankton általános jellemzése, 
csoportosításuk és előfordulásuk sós és édesvizekben, 
vizsgálati módszereik (optikai és epifluoreszcens mikroszkópia,  

áramlási citometria, nukleinsav alapú módszerek)

2. A pikoalgákat befolyásoló környezeti faktorok 
kifejtése: 

• Fény: fénykioltással nő a pikoalgák teljes biomasszához viszonyított aránya; 

vörös eltolódás esetén pikoeukarióták és PC dominanciájú 
pikocianobaktériumok meghatározóak 

• Hőmérséklet: télen→pikoeukarióták, nyáron→pikocianobaktériumok

• Tápanyagok: oligotróf környezetben is hatékonyabb tápanyagfelvétel; 

egyeseknél foszfatáz enzim, nitrogénkötés stb.



Tartalom

• Víztér hidrológiai jellemzői és trofitása: rétegzett tavakban a 

pikofitoplankton maximum gyakran a hőmérsékleti váltórétegnél (termoklin); 

nagy lebegőanyag tartalom általában növeli, eutróf környezet pedig csökkenti 

arányukat a teljes alga biomasszához képest (kivételek)

• pH: pikocianobaktériumok→semleges, enyhén lúgos pH

• Szalinitás: bizonyos csoportjaik édes és erősen sós vizekben egyaránt

előfordulnak (sókoncentráció ált. csökkenti a közösségeik diverzitását)

• predátorok és vírusok: nanoflagelláták,csillósok, kerekesférgek, 

Daphnia fajok és evezőlábú rákok (fontos a táplálékhálózat szerkezete); 

gazdaspecifikus vírusok



Miért sós és szikes vizekben?

3. Pikoalgák a Kárpát-medence szikes (alföldi szikes tavak, 

Fertő-tó) és sós vizeiben (Medve-tó, erdélyi Sóvidék tavai)

• Extrém sótartalom (Na2CO3 ill. NaCl), 

• Gyorsan változó környezeti paraméterek (szikesek esetén: 

vízszint, szalinitás, hőmérséklet),

• Fénylimitált környezet, vizek zavarossága nagy.

→ alkalmasak a környezeti alkalmazkodóképesség 

bemutatására



Pikoalga dominancia szikes 

tavakban

• 1996. évi természetvédelmi tv definíciója: azok a tavak, amelyek „(…) medrét  
tartósan vagy időszakosan legalább 600mg/l Na kation dominanciájú oldott ásványi 
anyag tartalmú víz borítja, illetve területén sziki életközösségek találhatók (…)” 

• - ex lege védettség  

• Jellemzőik: sekélyek (<1m), turbidak, vízszintingadozás (nyáron akár 
teljesen kiszárad), sókoncentráció és pH ezzel változik (nő) 

• Prokarióta és eukarióta pikoalgák számának legmagasabb értékeit itt mérték 
(104-107 sejt/ml)

•Eutróf-hipertróf viszonyok ellenére a 
fitoplankton döntő hányadát (akár 100%-át) 
a pikoalgák alkothatják 

↳Tápanyag túlkínálat jellemző (allochton forrás: vízi 

madarak); a fény limitál – kedvez a pikoalgáknak

↳ Víz lebegőanyag-tartalma zavarhatja a szűrögető 

predátorokat



Pikoalga dominancia szikes 

tavakban

További jellemzők:

• Zavarosság → vörös-eltolódás → fikocianin 
pigmentdominanciájú pikocianobaktériumok és pikoeukarióta 
algák vannak csak jelen

• Télen és tavasszal az eukarióták, nyáron a prokarióták 
dominálnak (fény, hőmérséklet 

együttes hatása)

• A szalinitás gyors változása 

okozhatja a megfigyelt, vártnál 

nagyobb diverzitást (Cyanobium, 

Synechococcus, Choricystis, Myconastes, 

Chloroparva nemzetségek)



Medve-tó

• Vize gyógyhatású, kedvelt turisztikai célpont

• Jellemzői: heliotermikus, fénylimitált, csak felső rétege aerob, 
magas sótartalmú (Na+,Cl-)

• Beazonosítottak két pikoeukarióta fajt: Mantionella squamata, 
Picochlorum atomus, de pikocianobaktériumok is jelen vannak

• Újabb fajok azonosítása folyamatban van -

Vizsgálatok: 

•Tenyésztés 

•Tenyészetek tisztítása BG11 táptalajon

•Mikroszkópi megfigyelések (koncentrált 

mintából)

•Később: nukleinsav alapú azonosítás 

lehetséges



Összefoglalás

• A pikoalgák apró méretük ellenére sok 

ökoszisztémában fontos helyet foglalnak el

• Kifejezetten változatos csoportot alkotnak

• Elterjedésük és sokféleségük elsősorban kis 

méretükből adódó előnyös tulajdonságaiknak, és 

szélsőséges környezeti tényezőkhöz való jó 

alkalmazkodóképességüknek köszönhető

• Ökológiai szerepükkel és filogenetikájukkal 

kapcsolatban még sok kérdés vár megválaszolásra.



Köszönöm a figyelmet!


