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TÖRÖK, J. K.: Testate amoebae of the Fekete Hill (Transdanubium, Hungary) with special regard to the 
small ponds of the basalt plateau

Abstract: The small depressions of the Fekete Hill containing small glacial ponds were investigated for 
testate amoebae in the frame of the 5th Biodiversity Day in Hungary 2009. Soil and moss samples in the 
area were also taken to reveal the local testate amoeba species richness. Soil and moss assemblages were 
typical for brown forest soils. Among the 53 testate amoeba species and varieties 27 occurred in the 
terrestrial samples. 31 aquatic species were recorded in the ponds, usual in lowland waterbodies. In the 
ponds the metaphyton of aquatic weeds was mostly investigated for testate amoebae. But Difflugia 
acuminata var. levanderi new record for Hungary occurred in the bottom sediment of the Bika and the 
Cserkás Ponds. Otherwise Arcella species dominated in the majority of the ponds, being the only genus 
in the inundated moor meadow with Molinia coerulea. The non-frequent species Arcella dentata
occurred both there and the Barkás Pond, latter the richest in species and possibly the only exception to 
intensive succession due to its steep shore. Monostori Pond, the largest among all, hosted Sphagnum
moss formerly, not found during the present sampling event, despite all efforts. The possible cessation of 
Sphagnum in the area supported by the lack of sphagnophilic testacean species implies that the area is 
subject of intensive succesion. 

Keywords: protists, testate amoebae, Arcella, Difflugia, rare species, ponds
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Bevezetés

tiszták, amelyek bakterivor, algivor, néha omnivor 
táplálkozásukkal fontos komponensei a terresztris és vízi táplálékhálózatoknak. Hazai 

nézve új fajok megjelenése egyaránt várható. A tanúhegyek különlegességnek számítanak a 
mi a pH- -együttesek 

olyan egyedülálló kisvizek alkotják, amelyek nem állnak kapcsolatban áradások révén más 

kisvizek JACZÓ
- -együtteseit 

nek 
parányi átmeneti lápjaiét. A Fekete-hegy tófüzérét azonban e tekintetben még senki nem 
kutatta.

s, a víztérben 
- Arcella genusz egyes fajaira 

lehet itt sz házukkal és gázvakuóláikkal gyakran és hosszan 
vizsgálatára,

mert várhatóan a vízborítás még tart, a víztér aerob és kevés a bomló szerves anyag. A 

ezért itt a metafiton vizsgálatával várható a legtöbb faj kimutatása. A változóan vizes, ill. 
fajszegény. Az állandóan vízzel borított, üledékes 

Anyag és módszer

A mintavételek az V. Magyar Biodiverzitás Nap keretében történtek 2009. június 27-28-
án. A helyszíni talaj- és vízmintákat munkahelyemre szállítottam és feldolgozásukat ott 
végeztem. A helyszínen talajminták esetében 1-
1-2 cm-
100 cm2

g palackokba 
töltöttem 0,5–
majd formalinnal tartósítottam és brómfenolkékkel megfestettem hosszú távú tárolás céljára 
(BERECZKY 1985).

A mintavételek a Fekete-hegy bazaltplatóján 

talajminta és egy mohaminta került feldolgozásra.

származott (1. táblázat).
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1. táblázat:
Minta 
jellege
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1 talaj
mintavételi terület nyugati 

határa
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III.
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minta a gyékények, sások közti 5 1a üledék alzatról

6 1a metafiton

7

Barkás-tó

II.
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gyékényes, sásos növényzet
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4
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13
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Eredmények

többi a szárazföldi mintákban volt (2. táblázat).

2. táblázat: A Fekete- taxonok jegyzéke mintavételi területen-
kénti bontásban
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-t

ó

Bo
nt

a-
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M
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ri
-tó

C
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rk
ás

-tó

Arcella catinus Penard, 1890 x
Arcella conica Deflandre, 1928 x x
Arcella dentata Ehrbg., 1830 x x
Arcella discoides Ehrbg., 1872 x x
Arcella discoides var. scutelliformis Playfair, 1918 x x
Arcella gibbosa Penard, 1890 x x
Arcella hemisphaerica Deflandre, 1928 x x x x x x
Arcella hemisphaerica intermedia Deflandre, 1928 x x x
Arcella megastoma Penard, 1902 x x x
Arcella polypora Penard, 1890 x x x x
Arcella rotundata aplanata Deflandre, 1928 x x
Arcella vulgaris Ehrbg., 1832 x x x x x x
Assulina muscorum Greeff, 1888 x
Centropyxis aculeata (Ehrbg) Stein, 1857 x x x x
Centropyxis aerophila Deflandre, 1929 x x
Centropyxis aerophila var. sphagnicola Deflandre, 1929 x
Centropyxis aerophila var. sylvatica Deflandre, 1929 x
Centropyxis constricta Deflandre, 1929 x
Centropyxis discoides Penard, 1902 x
Centropyxis ecornis Ehrbg., 1838 x
Centropyxis plagiostoma Bonnet & Thomas, 1955 x
Corythion dubium Taranek, 1882 x x
Cryptodifflugia oviformis Penard, 1890 x
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Cucurbitella mespilliformis Penard, 1901 x x x x
Cyclopyxis eurystoma Deflandre, 1929 x
Cyclopyxis kahli Deflandre, 1929 x
Difflugia acuminata Ehrbg., 1838 x x x x
Difflugia acuminata var. levanderi Playfair, 1914 x x
Difflugia lanceolata Penard, 1890 x x
Difflugia limnetica (Levander) Penard, 1902 x x x
Difflugia linearis (Penard) G.L. & Thomas, 1958  x
Difflugia oblonga nodosa Leidy, 1879 x
Difflugia oblonga var. gigantea Chardez, 1967 x x
Difflugia urceolata Carter, 1864 x
Euglypha acanthophora Ehrbg., 1843 x x x
Euglypha polylepis (Bonnet) Bonnet & Thomas, 1955 x x
Euglypha rotunda Wailes, 1911 x x x
Heleopera sylvatica Penard,1902 x
Lesquereusia spiralis Ehrbg., 1840 x
Microcorycia flava Cockerell, 1866 x
Netzelia oviformis (Cash & Hopkinson, 1909) Ogden, 

1979 x x

Plagiopyxis callida Penard, 1910 x x
Plagiopyxis declivis Thomas, 1955 x x
Plagiopyxis intermedia Bonnet, 1959 x
Plagiopyxis minuta Bonnet, 1959 x x
Tracheleuglypha dentata Moniez,1888 x
Trachelocorythion pulchellum (Penard, 1890) Bonnet, 

1979 x

Trigonopyxis arcula Penard, 1879 x
Trinema complanatum Penard, 1890 x x
Trinema enchelys Ehrbg., 1838 x
Trinema lineare Penard, 1890 x x x x
Trinema penardi Thomas & Chardez, 1958 x
Zivkovicia compressa (Carter, 1864) Ogden, 1983 x

találtakkal (Arcella hemisphaerica, Euglypha rotunda, Plagiopyxis minuta, P. declivis 
Trinema lineare utolsó 
pedig euritop faj. 
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-tó alzatáról és a Cserkás-tó felkavart 
Difflugia acuminata var. levanderi Playfair, 1914. A szakirodalomban nem szerepel 

STEPÁNEK (1967) és CHARDEZ ismerteti 1961-es munkájában 
(CHARDEZ
változatokat számon tartják és a Difflugia acuminata
forma is ismert. Az eredeti leírásban 

Difflugia acuminata 

konvex, nem téveszt Difflugia acuminata var. umbilicata Penard, 1902 
változattal (1. ábra e, f).

Arcella dentata -
tó, kékperjés láprét). Ezt a fajt eddig Magyarországon szórványosan találták (TÖRÖK 1998), 
Budapest környékén (SZELÉNYI 1896), a Balatonban (FRANCÉ
(VARGA 1956), a Dunában Alsógödnél (BERECZKY 1969), a Hévízi-tóban (GROSPIETSCH
1985) és a körtvélyesi Tisza-holtágban (GÁL

Pilis- -mocsár és Ilona-
ritka faja. A jelen mintában a tíztüskés 

1. ábra: 

a) Arcella dentata váza (13 tüskés 
forma a pilisi Ilona-
b) Arcella dentata

c) Arcella gibbosa a Bonta-tóból (108 

d) Arcella megastoma a kékperjés 

e) Difflugia acuminata  var. levanderi
ábrázolása Playfair 1914 (bal) és 
Chardez 1961 szerint (jobb) 
f) Difflugia acuminata var. levanderi
a Bika-
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-13, de az eddigi ismeretek 
alapján 8 és 13 között lehet (1. ábra a, b).

A legnagyobb fajszámmal az Arcella
min
Arcella
megtaláltam. A Bika- és a Barkás-tóban még 6-6 fajjal szerepelt ugyanez a genusz. 

A Arcella vulgaris hat tóban jelen volt, az 
Arcella hemisphaerica ötben. A Centropyxis aculeata és a Cucurbitella mespilliformis
négy tóban volt megtalálható. 

A metafiton mintákban az Arcella fajok mellett a Cucurbitella mespilliformis, a Difflugia 
limnetica, a Netzelia oviformis, és az Euglypha acanthophora
Centropyxis aculeata és a Difflugia 

A Barkás-tóban és a Bonta-tóban találtam a legvá
6-6 genusszal. A Barkás-

tekintve a Bika-tó (12 faj) és a Bonta-
-tó, amelyet nagyrészt meredek 

Az Ibolya-tóban már a júniusi mintavétel idején is alig volt víz, emiatt csupán az alzat 

(Spongilla lacustris) jellegzetes, ívelt, sima macrosclera-i voltak jelen az alzatmintában, ami 
arra utal, hog

terresztrikus (Plagiopyxis declivis és P. minuta) vízi (Difflugia acuminata, Cucurbitella 
mespilliformis) és euritop (Trinema lineare) volt jelen nagyon kis mennyiségben.

felületén és a nyílt víztérben élnek. Az Arcella 
magas taxonszámmal, felülmúlva a többi tavacskát.

marad kevés víz. Állandó vízborítást a -tónál lehetett 
feltételezni. A Monostori-

-együttesek élnek, más fajok és genuszok dominanciája 

során egyáltalán nem találkoztam Sphagnum-

minták pH-ja 7,3 volt (tájékoztató 
Sphagnum-

tartományénál. Dacára annak, hogy a Monostori-
fajok száma nem múlta felül a többi tavacskáét. Ugyanakkor felerészben olyan fajokat 
találtam, amelyek az alzat felületén is élnek, ez arra utal, hogy a területen tartósabb a
vízborítás, magasabb a szervesanyag tartalom, mint több, másik kis tóban. 

A Cserkás-tó vize túlságosan fel volt kav
Difflugia acuminata var. 

levanderi.
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találtam. A tófüzér kis tavaiban a síkvidéki állóvizek tipikus fajait lehetett kimutatni. Az egyre 

területen, amikor a Monostori- Sphagnum-foltjai visszahúzódásával 

JACZÓ 1942, VARGA

Fekete-hegy területén.

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm dr. Kovács Tibornak, hogy részt vehettem az V. Magyar Biodiverzitás Nap 
rendezvényén és felhívta figyelmemet ezen egyedülálló kisvizek kutatására. Ez a dolgozat a 
Balaton-
nélkül nem jöhetett volna létre.
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