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1. Bevezetés

Az eutrofizálódás általánosan a biológiai 
rendszerek tápanyagokban (nevezetesen nitrogénben 
és foszforban) való feldúsulását, és az ennek 
következtében fellépő növényi biomassza növekedést 
jelenti (Vollenweider, 1989; Reynolds, 1992). A 
je lenség már a tudományág kezdete i óta 
foglalkoztatja a limnológiát (ienemann, 1918; 
Naumann, 1919), az alapvető mechanizmusok 
ismertek. A mérnöki érdeklődés akkor fordult a 
probléma felé, amikor az 1950-as évektől kezdve az 
emberi behatások következtében egyre több tóban, 
folyóban és tengeröbölben a vízhasználatot 
veszélyeztető mértékű vízminőségváltozás alakult ki . 
Az első példák közt van a Zürichsee (Hasler, 1947), a 
Lake Washington (Edmondson et al., 1956), és az 
Erie-tó (Herdendorf, 1984), valamint egyéb tavak is ( 
pl. Vollenweider, 1989; Prepas és Charette, 2003). Az 
1980-as évekre az eutrofizáció világméretű 
problémává vált, addigra a tavak 30-40%-a (OECD, 
1982; Vollenweider, 1989), 1990-re pedig már 
4 0 - 5 0 % - a ( I L E C Wo r l d L a k e D a t a b a s e , 
http://www.ilec.or.jp) volt érintett enyhébb vagy 
súlyosabb mértékű eutrofizációban. 

Az eutrofizáció kezelésének, megakadályozá- 
sának és leírásának alapja a limitáció elve. A 
növények növekedésének mértékét a rendelkezésre 
álló források mennyisége korlátozza. Általánosan 
elmondható, hogy az a forrás szabhat gátat a 
növekedésnek, amely a szükségletekhez képest a 
legkisebb mennyiségben ál l rendelkezésre 
(Liebig-féle minimum-törvény). A források lehetnek 
maguk a növényi tápanyagok (főleg N és P, vagy a 
növények számára szükséges mintegy tucatnyi egyéb 
elem), de a fotoszintézishez elengedhetetlen CO2 
vagy maga az azt meghajtó fény is.  

Az eutrofizáció kezelésének ésszerű módja 
tehát, hogy – ha a teljes tápanyag-kibocsátást nem is 
tudjuk megszüntetni – az egyik potenciális limitáló 
elemből relatív hiányt hozunk létre, amely a többi, 
nehezen vagy egyáltalán nem (egyes kékalgák 
képesek N megkötésére) szabályozható elem 
limitációs küszöb feletti jelenléte mellett is a 
számunkra megfelelő mértékre korlátozza a növényi 
produkciót.

A foszfor a többi, a növények növekedéséhez 
szükséges anyaghoz képest igen szűkösen áll 
rendelkezésre a természetben. Körforgása a 
nitrogéntől és a széntől eltérően lényegében csak 
r é s z e c s k é k h e z k ö t ö t t é s f o l y a d é k f á z i s ú 
komponensekbő l ál l (ha az összességében 
jelentéktelen mennyiségű foszfin-forgalmat 
elhanyagoljuk). Globális szinten az egyetlen jelentős 
veszteségforrás az eltemetődés. A körforgás számára 
„új” foszfor csak a földkéreg mállásával (amelyet az 
emberek a r i tka , fosz fortar talmú kőzetek 
bányászatával gyorsítanak) és a talajképződés során 
kerülhet be a rendszerbe. Szűkössége miatt a foszfort 
hatékonyan újrahasznosítják az élőlények, körforgása 
meglepően gyors is lehet. A bioszférában keringő 
foszfor turnover ideje néhány órától az akár 100 éves 
léptékig ter jedhet (Golterman, 1984) . Az 
eltemetődéssel az élőlények látóköréből kikerülő 
foszfor, amely tektonikus folyamatok révén kerülhet 
újra a felszínre, jellemzően évmilliókat tölt a 
földkéregben. Ezt a lassú ciklust gyorsítja az 
apatit-bányászat. A többi fő növényi tápanyaghoz 
viszonyított ritkasága miatt a foszfor vált az 
eutrofizáció kutatásának és szabályozásának 
kulcskérdésévé.

Kimutatták, hogy az eutrofizálódó tavak döntő 
többségében a rendelkezésre álló foszfor mennyisége 
és a kialakuló algabiomassza között erős összefüggés 
van (Vollenweider, 1976; Schindler, 1977; OECD, 
1982). Az ez alapján elterjedt „foszfor-limitált” 
minősítés ellenére a tavakban a maximális 
eltartóképesség és az azt meghatározó tényező is 
változik még egy szezonon belül is (Reynolds, 1992). 
A fitoplankton-társulás általában nem képes elérni 
az elméletileg lehetséges eltartóképesség határait, 
mivel ahhoz az aktuális viszonyokat kedvelő fajok 
számára viszonylag hosszú és zavartalan növekedési 
időszakra van szükség (Reynolds, 1992). Vagyis a 
maximális biomasszát nemcsak a rendelkezésre álló 
erőforrások mennyisége, a kiindulási biomassza 
nagysága, hanem a kifejlődéséhez optimális 
növekedési időszak és a víztérben eltöltött 
tartózkodási idő hossza is befolyásolja.
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A természetes á l l apotú v ízg y ű j tővel 
rendelkező élővizek jellemzően tápanyagokban 
szegények, mivel az ép szárazföldi ökoszisztémáknak 
otthont adó talajok jó tápanyagvisszatartó- 
képességgel rendelkeznek (persze vannak kivételek, 
pl. a kisebb, kis vízgyűjtőjű állóvizeknél előfordul a 
természetes tápanyag-gazdagság). A többnyire 
állandó tápanyaghiány csak az ehhez alkalmazkodni 
képes fajok jelenlétét engedi meg. Emiatt a kialakuló 
biomassza közel esik az eltartóképesség által 
meghatározott maximumhoz (Reynolds, 2002; 
Connel, 1978; Padisák et al., 1993). A változatosság 
fenntartásáról (a kevésbé kompetitív fajokkal való 
tartós együttélésről) a kellően gyakran bekövetkező 
környezetváltozások gondoskodnak.

Egy társulás fajösszetétele az ökológiai 
rendszerek optimalizáltságának elvével szemben 
általában azt tükrözi, hogy az ökoszisztéma története 
során mely véletlenszerűen arra vetődő fajok találták 
elviselhetőnek az ottani körülményeket (Keddy, 
1992). A társulás szerkezetét két fő hatástípus 
formálja: (i) az élőhelyet jellemző milliőfaktorok 
bizonyos fejlődési irányokba terelik és (ii) a 
véletlenszerű zavarási események pedig a korábbi 
irányt megszakítva teljesen eltérő pályára helyezik a 
társulás fejlődését. A jelen lévő fajok közül az adott 
körülményeket leghatékonyabban kiaknázni képes 
fajok dominánssá válhatnak, de ha a környezeti 
viszonyok kellően változatosak (vagyis kellően, de 
nem túl gyakran van zavarás), akkor számos faj képes 
tartósan egymás mellett élni (Reynolds, 2002). Ebből 
következően a kevésbé versenyképes fajok teljes 
eltűnése addig nem valósulhat meg, amíg azok a 
túléléshez kellő szükségleteiket képesek kielégíteni.

A tápanyagellátás megváltozása – az aktuális 
társulás által tolerálható szint felett – kihatással van 
a fitoplankton-társulás összetételére. Az új 
körülmények között megváltozik a résztvevők relatív 
versenyképessége, más tulajdonságok biztosítják a 
sikeres fennmaradást, vagyis a korábbi domináns 
fajok helyét mások vehetik át. A rendszeres 
tápanyaghiány elmúlása egyoldalú előnyhöz juttatja a 
gyors növekedésre és tápanyagfelvételre képes 
fajokat. A foszforhiány enyhülésével előtérbe 
kerülhet egyes kékalgafajok nitrogénmegkötő 
képessége, hiszen a nagyobb algacsúcsok idején 
időszakosan nitrogénhiány is előfordulhat.

A környezet „egyhangúbbá” válása miatt az 
eutrofizálódással csökken a diverzitás (Moss, 1973). 
Ezzel párhuzamosan előseg íthet i új fajok 
megtelepedését is . A diverzitás csökkenése 
kiszolgáltatottabbá teszi a társulást a külső 
körülmények ingadozásaival szemben (Reynolds, 
2002). Így a kialakuló biomassza csak ritkán éri el az 
eltartóképesség által megszabott (magas) küszöböt, 
szélsőséges ingadozások tapasztalhatók.

A Balaton eutrofizálódásának története

A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély tava, 
felülete 596 km2, átlagos mélysége azonban csak 3,2 
m. A tó hosszúkás alakja, valamint a fő tápláló 
v í z f o l y á s ( Z a l a - f o l y ó , a m e l y a n ö v é n y i 
tápanyagterhelés közel felét szállítja a tó területének 
6,5%-át kitevő Keszthelyi-medencébe) és a levezető 
Sió-csatorna átellenes elhelyezkedése lehetővé teszi 
egy Ny-K irányú vízminőségi gradiens kialakulását. 
A tó fokozatos eutrofizálódása az 1970-es évek 
elejétől volt egyértelműen észlelhető (Herodek, 
1986). A tápanyagterhelés a vízgyűjtőn gyarapodó 
lakosság, a mezőgazdasági tevékenység és a 
többszörösére nő t t idegenforga lom miatt 
sokszorosára emelkedett. A Keszthelyi- medence 
fajlagos foszforterhelése a 70-es évek végére már 
mintegy 8-szorosan haladta meg a Siófoki-medence 
ér tékeit (Somlyódy és Jolánkai , 1986) . A 
tápanyagterhelés alakulásáról a rendszeres 
monitoring 1975-ös indulásától kezdve van 
(viszonylag) pontos képünk. A fitoplankton- 
populáció változásáról a terheléshez képest valamivel 
több információval rendelkezünk. Sebestyén már 
1953-ban megfigyelte a domináns Ceratium 
hirundinella fokozatos elszaporodását a 30-as 
évekhez képest, de még nem tapasztalt mai 
fogalmaink szerint trofitásbeli változást. Még 
1962-ben sem találtak különbséget az egyes 
medencék fitoplanktonjának termelékenysége között 
( B ö s z ö r m é n y i e t a l . , 1 9 6 2 ) . 1 9 7 3 - r a a 
Keszthelyi-medencében a termelékenység már 
jelentősen nagyobb volt a tó többi részeiben 
mérhetőnél, a 70-es évek végére pedig az évtized 
elejéhez képest mért növekedés elérte nyugaton a 
8-szoros, a Siófoki-medencében pedig a 2-szeres 
mértéket (Herodek , 1986) . A mennyiség i 
változásokkal párhuzamosan a fitoplankton 
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összetétele is átalakult. 1965-től a tápanyagokkal 
leginkább terhelt Keszthelyi- medencében, 1973 után 
pedig a tó egyéb területein is megjelentek a fonalas 
kékalgák Aphanizomenon flos-aquae és Anabaena 
piroides virágzások formájában (Herodek, 1986). 
1982-ben, négy évvel feltűnése után, a szubtrópusi 
eredetű, invázív Cylindrospermopsis raciborskii 
fonalas kékalga vált a nyári biomassza- csúcsok 
meghatározójává minden medencében (Herodek, 
1986; Padisák, 1997; Padisák és Reynolds, 1998).

A fokozódó vízminőségi problémák és 
halpusztulások nyomán 1983-ra elfogadták a Balaton 
– amely ekkorra már hipertróf állapotba került – és 
az egész vízgyűjtő vízminőségvédelmi tervét (Láng, 
1986). Ennek nyomán számos, a foszforterhelést 
csökkentő intézkedést tettek: néhány fontosabb 
helyen (pl. Keszthely, Zalaegerszeg: 1991) 
foszforkicsapatást vezettek be a szennyvíztisztí- 
tásban, fejlesztették a csatornázottságot, a déli és 
keleti vízgyűjtőről kivezették az összegyűjtött 
szennyvizeket (1988), és 1985-ben elkészült a Kis- 
Balaton előtározó rendszer első üteme (Clement et 
al . , 2005). Az eutrofizálódás megfékezése 
szempontjából „segítő” tényezőként hatott a 
mezőgazdasági termelés drasztikus csökkenése 1989 
után, ami a műtrágya felhasználás 90%-os vissza- 
esését okozta.

A fentiek eredményeként a tó több éves 
átlagra vonatkozó összes foszforterhelése a 90-es 
években az előző évtized értékének felére zsugoro- 
dott mindegyik medencében (Clement et al., 2005). 
Ha azonban a medencék közötti foszfor-anyagára- 
mokat is figyelembe vesszük, a Keszthelyi-medence 
kivételével a csökkenés csak 30-40%-osra tehető. Az 
1990 és 1993, valamint a 2000 és 2003 közötti 
aszályos időszakokban a kevés felszíni lefolyás miatt 
átmenetileg tovább csökkent a diffúz tápanyag- 
terhelés (Istvánovics et al., 2007). 

Az intézkedések nyomán a nyugati medencék- 
ben egy évtized alatt jelentősen lecsökkent a 
fitoplankton-biomassza. A trofitás medencétől 
függően visszatért a 70-es évek elejének megfelelő 
mezotróf, mezo-eutróf állapotba (Istvánovics et al., 
2005). Bár a legutóbbi, 2000-2003 közötti aszályos 
időszakban is előfordultak szokatlanul meleg és 
száraz nyarak, a korábbi vízminőségi problémák már 
nem bukkantak fel. Lassan megfigyelhető a korábban 

jellemző fitoplankton-társulás visszarendeződése 
(Padisák és Reynolds, 1998), de az eutrofizálódás 
során elszaporodott kékalgák továbbra is jelen 
vannak, és nyaranta időszakosan uralhatják is a 
társulást (Istvánovics et al., 2005).  

A külső foszforterhelést és az éves átlagos 
klorofill-koncentrációt összehasonlítva látható, hogy 
az eutrofizálódás és a terheléscsökkentés utáni 
regeneráció eltérő pályán zajlott le (1. ábra). A 
terheléscsökkentés után az eutrofizálódás 
időszakával összehasonlítva azonos terheléshez 
általában magasabb algabiomassza tartozott. A 
terheléscsökkentést közvetlenül követő időszakban 
az eltérés főleg a belső foszforterhelés számlájára 
írható (Istvánovics et al., 2002). Az üledék és a víztér 
tápanyagtartalma között a megelőző időszakban 
k i a l a k u l t e g y e n s ú l y a v í z t é r b e n l e z a j l ó 
koncentrációcsökkenés miatt felbomlik, így az 
üledékben tárolt foszfor egy része belső terhelésként 
a víztérbe kerül (Lijklema et al., 1986).

1994 után nem fordult elő nagyobb C. 
raciborskii virágzás , ezzel párhuzamosan a 
klorofill-foszforterhelés viszony visszatért a 70-es 
évek elején megszokott nyomvonalra. A 2000-2003 
közötti időszak rendkívül meleg nyarainak és az 
aszályos időjárásnak köszönhetően nagyobb 
algabiomassza alakulhatott ki, így a nyomvonal 
visszahelyeződött magasabb szintre.

Látható, hogy a kialakuló algamennyiség 
szempontjából nemcsak a tápanyagterhelés, hanem a  
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1. ábra: A Balaton külső foszforterhelése és az éves 
átlagos klorofill koncentráció. A: eutrofizálódás fel-
futása, B: eutrofizálódott állapot, C: kezdeti regen-
erálódás, D: az utolsó nagy kékalgavirágzás után E: 
aszályos időszak. A szürke vonal az OECD osz-
tályozás szerinti eutróf állapot alsó határa. 



fitoplankton-társulás összetétele és az időjárási 
viszonyok is döntő jelentőséggel bírnak.

Az eutrofizáció helyreállítása

Az eutrofizálódott tavak helyreállítása nagy 
hangsúlyt kapott, mióta kiderült, hogy globálisan 
előforduló problémáról van szó. Az egyre gyűlő 
tapasztalatok alapján a tavak sokféleképpen 
reagálnak a terheléscsökkentésre (Sas, 1989). Pedig a 
helyreállítás sikere rendkívül fontos, hiszen – az 
eutrofizálódást okozó terhelésnövekedéssel 
ellentétben – itt költséges, célzott beruházásokról 
van szó, amelyektől eredményeket várunk. A 
tápanyagterhelés csökkentésének hatását az 
algabiomasszára a 2. ábra foglalja össze. A 
r e g e n e r á l ó d á s s z ü k s é g s z e r ű v e l e j á r ó j a a 
fitoplankton-társulás megváltozása, amely azonban 
komoly tervezési problémákat okoz, hiszen 
jelentősen kihat a kialakuló biomassza nagyságára 
(lásd pl. 1. ábra).

Az eutrofizálódás matematikai modellezése a 
probléma súlyosságának felismerésével egy időben 
elkezdődött, tehát már több évtizedes múltra tekint 
vissza. A különböző felépítésű és bonyolultságú 
összefüggések a tápanyagterhelés és a kialakuló 
algabiomassza közötti kapcsolatot igyekeznek 
kiszámolni a tápanyagterhelés alapján a többi  
fontosabb környezeti paraméter bevonásával, vagy 
anélkül. A modellek alkalmazása akadályokba 
ütközik, ha kikerülnek a „működési környezetükből”, 
vagyis a modellben lévő implicit vagy explicit 
feltételezések érvényüket vesztik. A közismert 
Vollenweider-féle összefüggés (amely az OECD 
felmérésbe bevont tavak általános viselkedésének 
elegáns megfogalmazása, anyagmérlegbe bújtatott 
empíria) például addig érvényes, amíg a fitoplankton 
nem kerül foszfor-telített állapotba (vö. 2. ábra).  Az 
akár tucatnyi állapotváltozót és számos paramétert 
tartalmazó dinamikus modellek igyekeznek minden 
olyan tényezőt bevonni a számításokba, amelyek a 
mai ismereteink szerint fontosak lehetnek (lásd pl. a 
BEM [Kutas és Herodek, 1986], vagy a lakeWeb 
modellt [Håkanson és Boullion, 2002]), de 
képtelenek az algatársulás változó összetételét és 
tulajdonságait kezelni, vagyis a társulás-szerkezet 
megváltozása szintén érvénytelen eredményekhez 
vezet . A társulás-változás leírásához olyan 

modellekre lenne szükségünk, amelyek – az 
ökoszisztéma viselkedéséhez hasonlóan – képesek 
menet közben megváltoztatni a tulajdonságaikat és 
akár a szerkezetüket is. Ennek nem csak technikai 
akadályai vannak (bár próbálkozások léteznek: 
Jørgensen , 1999; Jørgensen és Straškraba, 2000), de 
még a társulásváltozások vezérlő elveit sem ismerjük 
pontosan. Számos jel mutat arra, hogy a fitoplankton 
populációdinamikája jelentős részben nem- 
determinisztikus tényezőktől függ (lásd pl. a 
társulásban jelen lévő fajok és a zavarási események 
szerepét). 

A fenti problémák miatt nagy jelentőségű a 
fitoplankton viselkedésének részletes terepi 
megfigyelése, amely a hagyományos módszereknél 
jóval nagyobb időbeli felbontással tudja követni a 
fitoplankton mennyiségét és összetételét.

A mérési és számítástechnikai módszerek 
fejlődése egyre több témakörben teszi lehetővé 
automatikus mérési eljárások alkalmazását. A 
fitoplankton-monitorozás területén főként a 
fluoreszcenciára épülő mérési módszerek terjedtek 
el, mivel elektronikusan könnyen vezérelhető 
műveletekkel – világítás, fényérzékelés – mérhetőek 
(el lentétben a hagyományos laboratóriumi 
mérésekkel).

Mi a klorofill-fluoreszcencia?

A fotoszintézis lényegét a mindennapokban a 
drasztikusan leegyszerűsített (és korántsem helyes)  
„H2O+CO2+napfény+klorofill ➝  szőlőcukor+O2” 
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2. ábra: A fitoplankton-biomassza elméleti változása a 
foszforterhelés csökkenésével Reynolds (1992) alapján. 
Az összefüggés szigmoid jellegét Watson és munkatár-



sémával szokás megjeleníteni. Valójában ez az egyik 
legösszetettebb biológiai folyamat. A végtermékként 
előállított – a növény számára a létezéshez szükséges 
– energiatároló ATP, valamint redukálószer egy sok 
fázisból álló, bonyolult biokémiai folyamatrendszer 
segítségével áll elő. A fentebb említett séma azonban 
jól jelzi, hogy nagy jelentőséget tulajdonítunk a 
klorofillnak, amely a folyamatlánc elején, a fény 
elektromos energiává alakításában játszik főszerepet. 

A klorofill – sok egyéb anyaghoz hasonlóan – 
megvilágítás hatására képes fény kibocsátására, azaz 
fluoreszkál. A fluoreszcencia akkor jelentkezik, 
amikor a gerjesztett a-klorofill molekula a gerjesztett 
állapotból visszatér az alapállapotba. Ez a folyamat 
lejátszódhat megvilágítás közben, amikor direkt 
fluoreszcenciáról beszélünk , vagy pedig a 
megvilágítás megszűnése után, amit késleltetett 
fluoreszcenciának nevezünk. A definícióból látható, 
hogy a fluoreszcencia tulajdonképpen veszteség a 
növény számára, hiszen az erre fordítódó energia 
elvész a fotoszintézis számára.

A két folyamat kutatottsága jócskán eltérő. 
Bár mindkettő t korán fe l fedezték (direkt 
fluoreszcencia: Kautsky és Hirsch, 1931; késleltetett 
fluoreszcencia: Strehler és Arnold, 1951), a direkt 
fluoreszcenciával napjainkig nagyságrendekkel több 
kutatás foglalkozott. Az aránytalanság a jelenségekre 
t á m a s z k o d ó m é r é s i e l j á r á s o k e l m é l e t i 
megalapozottságán is meglátszik : a direkt 
fluoreszcencia fellépésének mechanizmusa a 
molekulák szintjéig ismert, számos különféle 
paraméter becsülhető a fluoreszcencia-jel különböző 
megvilágításokban megfigyelhető kinetikájából, míg 
a késleltetett fluoreszcencia pontos keletkezése 
alapjaiban sem tisztázott. 

A direkt fluoreszcencia esetében a gerjesztést 
a beérkező fény idézi elő. Ha az adott klorofill 
molekula az ép fotoszintetikus apparátus része, 
a k k o r h á r o m l e h e t ő s é g á l l e l ő t t e , h o g y 
megszabaduljon a gerjesztett állapottól: (i) az 
elsődleges út a normál fotoszintézis, amikor a 
gerjesztett elektron kilép az atommag körüli 
pályáról, és továbbhalad az elektron transzport-lánc 
különböző fázisain; (ii) a fennmaradó esetek jelentős 
részében a gerjesztés hő formájában disszipálódik, és 
(iii) nagyon kis arányban (3-5% a gerjesztési 
energ iára ve t í tve ) a moleku la eg y vörö s 

hullámhosszú foton kibocsátásával kerül vissza az 
alapállapotba. A direkt fluoreszcenciát meghajtó 
fotonok olyanok, amelyek energiája csak az 
elsődleges elektron-akceptorig jut el. Emiatt a direkt 
fluoreszcencia csak közvetett kapcsolatban áll a 
fotoszintézissel, hiszen csak a belépéshez közeli 
veszteséget jellemzi.

Direkt fluoreszcencia nemcsak élő (és 
fotoszintetikusan aktív) algák klorofill molekuláin 
keletkezhet, hanem a fotoszintetizáló struktúra teljes 
hiányában is (pl. egy frissen elpusztult algában 
magán a klorofillon, vagy a bomlásakor előálló 
feopigmenteken, illetve akár egy tiszta klorofill- 
koncentrátumban), ezért a fluoreszcencia mérése az 
élő alga biomassza és fotoszintézis meghatározására 
csak közvetetten alkalmas. A mérés pontatlan lehet 
például, ha a zavaró holt biomassza aránya jelentős 
(mondjuk egy nagyobb felkeveredési esemény 
alkalmával). 

A fenti akadályok ellenére a megvilágítás 
szabályozásával a direkt fluoreszcenciát alkalmassá 
tették a klorofill koncentráción kívül más 
paraméterek vizsgálatára is. A fluoreszcencia, a 
normál fotoszintézis és a hő disszipáció alternatív 
útvonalak a gerjesztett állapot megszűnésére, így a 
fluoreszcencia intenzitásának változása jelzi a 
fotoszintetikus apparátus hatékonyságának, illetve a 
hődisszipáció valószínűségének változásait. A 
különböző megvilágítások alatt mért fluoreszcencia 
kinetikából számos fotoszintetikus paraméter 
becsülhető.

A limnológiai gyakorlatban olyan össze- 
függésekre van szükség, amelyek kivetíthetőek akár 
egy társulásra is. Ezért, bár a fluoreszcencia 
keletkezésének elmélete tisztázott, a mérési 
módszerek – a fotoszintetikus apparátus teljes 
bonyolultságának figyelembevétele helyett – 
egyszerűbb, aggregált fotoszintézis-modellekre 
támaszkodnak (lásd pl.: Kolber és Falkowski, 1992, 
1993). A valóság ugyanis annyira összetett, hogy nem 
lehetne a sejt-szint felett is értelmezhető össze- 
függéseket megállapítani. 

Késleltetett fluoreszcencia akkor keletkezik, 
amikor a korábban megvilágított algákat sötétbe 
helyezzük (Amesz és Gorkom, 1978; Malkin, 1977). 
Ekkor az elektron transzport-láncban a sötétbe 
helyezés pillanatában benn lévő elektronok egy része 
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a fotoszintézis esetében megszokott normál haladási 
iránnyal szemben, visszafelé haladva eljut a 
reakció-centrumba, ahol az a-klorofill molekulák 
gerjesztett állapotba kerülnek , és a direkt 
fluoreszcenciához hasonlóan vörös lumineszcencia 
k é p z ő d i k . A k é s l e l t e t e t t fl u o r e s z c e n c i a 
elengedhetetlen feltétele az, hogy a kérdéses alga 
fotoszintetizáljon, mivel itt a fluoreszcenciát 
m e g h a j t ó e l e k t r o n o k k e l e t k e z é s é h e z é s 
v isszaáramlásához működő fotosz intetikus 
apparátusra van szükség.

A k i b o c s á t o t t f é n y i n t e n z i t á s a 
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a direkt 
fluoreszcencia esetében, mivel itt a lumineszcencia a 
sikeresen befogott energia (ami jóval kevesebb, mint 
az eredeti megvilágítás) töredékéből származik. Ez 
ugyan nehezíti a mérést, viszont sokkal közelebbi 
kapcsolatot biztosít a fotoszintézissel, minthogy itt a 
ténylegesen hasznosuló energia-fluxust szondázzuk. 

A fluoreszcencia mérésének előnyei

A fluoreszcencián alapuló mérési eljárások 
viszonylag könnyen automatizálhatók, hiszen 
alapesetben nincs szükség vegyszerek adagolására, 
szűrésre, csak a minta megvilágításáról és a 
fluoreszcencia megméréséről kell gondoskodni. 
Mindkettő egyszerűen végrehajtható elektronikusan, 
tehát az egész mérési folyamatot (és akár a 
mintavételt is) rábízhatjuk egy számítógépre. Ezáltal 
az egy minta elemzésére fordítandó munkaigény és 

költség radikálisan csökkenthető a hagyományos 
eljárásokhoz képest (1. táblázat).

Az eddig felsorolt a szempontokat figyelembe 
véve nem csoda, hogy a (jobban kutatott és 
terjesztett) direkt fluoreszcencia teljesen meghó- 
dította a fitoplankton-monitoring területét. A készen 
kapható műszerek miatt alkalmazása mára teljesen 
természetessé vált, néha még azt is háttérbe szorítva, 
hogy a jelek értelmezése bizonyos esetekben szak- 
értelmet kíván.

Az automatizálható mérés megteremtette a 
lehetőséget arra, hogy a korábban megszokottnál 
nagyságrendekkel több adatot szerezzünk a 
fitoplankton-dinamika alakulásáról. A szokásos (pl. 
heti) mérési gyakorisággal szemben akár néhány 
percenként is megmérhetjük a biomassza és az 
összetétel alakulását. Az adatmennyiség növekedése 
elsősorban ebből az időbeli sűrűsödésből adódik, 
mivel a térbeli mintavétel lehetőségei számottevően 
nem javulnak. Még ha online (hosszú ideig magára 
hagyható) mérőműszereket használunk is, minden 
mintavételi pontra telepíteni kell egyet, ami – többek 
közt a műszerek ára miatt – korlátozza a térbeli 
fe lbontás hasonló arányú növelhetőségét . 
Távérzékelés használatával ez a probléma 
megoldható lenne, de ott a mérési módszerek a 
direkt fluoreszcenciára korlátozódnak. Továbbá 
távérzékelésnél az időbeli felbontás romlik, hiszen – 
ha nincs saját műholdunk – az érzékelő csak 
időnként megy el a mintavételi terület felett. A 
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1. táblázat: Fitoplankton mérési módszerek összehasonlítása

Klorofill 
extrakció✝

Mikroszkópos 
számlálás

Átfolyásos 
citometria

Coulter 
counter

Direkt 
fluoreszcencia

Késleltetett 
fluoreszcencia

Munkaigény ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★
Elterjedtség ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★

Alga biomassza közvetett
közvetlen

(térfogatból)
közvetlen

(térfogatból)
közvetlen

(darabszám)
közvetett közvetett

Csak élő alga – részben részben részben – ✔

Összetétel – fajok
10-20

fajcsoport
– 4 csoport 4 csoport

Fotoszintetikus 
jellemzők

– – – – ✔ ✔

Automatizálható – – részben részben ✔ ✔

✝: Napjainkban már a kivont klorofillt is direkt fluoreszcenciával szokás megmérni



tervezhető mintavételek számát tovább csökkentheti 
még számtalan egyéb zavaró tényező (pl. jégborítás, 
felhőzet) is.

Célkitűzés

A nagy időbeli felbontású automatikus 
monitorozás segítségével a szokásos heti-kétheti 
mintavételezési gyakorisághoz képest nagyságrendileg 
pontosabb képet kaphatunk a fitoplankton társulások 
fejlődéséről. Segítségével fejleszthetjük az biomassza 
csúcsok kialakulására és azok előrejelzésére vonatkozó 
ismereteinket. 

A dolgozatban tárgyalt kutatások célja, hogy 
megállapítsa (i) a késleltetett fluoreszcencia-jel 
értelmezésének limnológiában használható módját, (ii) 
a k é s l e l t e t e t t fl u o r e s z c e n c i á t a l k a l m a z ó 
fitoplankton-mérés végrehajtásának és a kapott adatok 
elemzésének célszerű módszereit, végül (iii) az online 
méréssel kapott nagy időbeli felbontású adatsorok 
alapján a fitoplankton változásainak megjósolhatóságát 
egyszerűsített modellekkel.

A dolgozat felépítése

A késleltetett fluoreszcencia technológia 
adottságai legalább olyan jók, mint a széles körben 
használt direkt fluoreszcenciát használó módszer 
k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i é , d e a z e l m é l e t i 
megalapozottság hiánya miatt az előbbi egyáltalán 
nem terjedt el. A 2. fejezet ismerteti az eredeti 
késleltetett fluoreszcencia spektroszkóp (Gerhardt és 

Bodemer, 2000) felépítését és működését. A 3. és 4. 
fejezetek a limnológia eszköztárát felhasználva 
bemutatnak egy olyan saját fe j lesztésű , a 
fotoszintézis kutatás molekuláris szintjéhez képest 
aggregált, de jelentésében folyamat alapúnak 
tekinthető modellrendszert (Honti, 2007), amelyből 
megállapítható, hogy a késleltetett fluoreszcencia 
milyen feltételek mellett mely paraméterek mérésére 
alkalmas (Honti et al., 2005). Az 5. fejezet bemutatja 
a Balatonon Istvánovics Vera vezetésével a 
„Phytoplankton online” EU-5 projekt keretében 
végzett mérési program végrehajtását (Istvánovics et 
al., 2005). Az eredmények alapján kiderül, hogy a 
jelenlegi mérési gyakorlat hol szorul javításra, 
átdolgozásra, valamint a spektroszkóp felépítése is 
fejleszthető. Ezután a dolgozat bemutat egy – az 
online monitoring során előállítható rengeteg adat 
automatikus szűrésére és feldolgozására használható 
– protokollt. A 6. fejezet témája a fitoplankton 
populációdinamikájának megjósolható, illetve 
kaotikus természete (Honti et al., 2007). Az 
Istvánovics Vera közreműködésével készült elemzés 
elkülöníti a populáció fejlődésének különböző 
szakaszait, definiál egy populáció- dinamikai 
küszöb-modellt, amely egyszerűségéhez képest nagy 
p onto sságg a l ké p e s a b ioma ssz a-c súc s ok 
előrejelzésére, valamint bebizonyítja, hogy a 
véletlenszerű zavarási események és hatásaik a 
fitoplankton-társulásra nyomon követhetők az online 
monitoring segítségével.
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2. A késleltetett fluoreszcencia spektroszkóp működése

A k é s l e l t e t e t t fl u o r e s z c e n c i a ( K F ) 
spektroszkópot Volkmar Gerhardt és Hans Krause 
alkotta meg (Gerhardt et al., 1981; Krause, 1986) a 
Regensburgi Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékén. A 
spektroszkóp átfolyásos alapon működik (3. ábra). A 
vízminta először egy fénytől tökéletesen elzárt, 
úgynevezett sötét-adaptációs kamrába kerül, ahol 
mintegy 10 percig várakozik. Ez a sötétben eltöltött idő 
elegendő ahhoz, hogy a korábbi megvilágítás keltette 
késleltetett fluoreszcencia maradéktalanul elmúljon, és 
a sejtek fotoszintetikus szempontból viszonylag 
egységes állapotba kerüljenek. A várakozás közben 
esetlegesen fellépő kiülepedés megakadályozására a 
sötét-adaptációs kamrában lévő vizet levegőztetés vagy 
mágneses keverő állandó mozgásban tartja. A 10 perc 
letelte után a spektrométer kiszivattyúzza a kamra 
tartalmát. A spektrométerben található szokványos 
halogén izzó fényét egy konkáv optikai rács alakítja át 
monokromatikussá, majd vetíti a mintát szállító 
csövön található ablakra. A megvilágított víz 
továbbhaladva az emissziós kamrába kerül, ahol teljes 

sötétségben egy foton-számláló érzékeli a késleltetett 
fluoreszcenciát. Ezután a vízminta a kivezető csövön 
elhagyja a műszert. 

A berendezéshez eredetileg kétféle mérési 
módszert dolgoztak ki (Gerhardt és Bodemer, 1999). 
Az úgynevezett „kinetikai” méréskor a megvilágítás 
egy hullámhosszon  (λ=668 nm) történik, utána a 
szivattyú megáll, így az emissziós kamrában hosszan 
időzik a vízminta. Ezzel a módszerrel az adott 
megvilágításhoz tartozó késleltetett fluoreszcencia 
időbeli lefutása mérhető (4. ábra), amely a készítő 
szerint alkalmas a fitoplanton biomasszájának 
becslésére (Gerhardt és Bodemer, 2000). A másik 
módszert „spektrum” mérésnek nevezték el. Ekkor a 
megvilágítás hullámhossza 400 és 730 nm között 
változik másodpercenként, 2 nm-es lépésekben. A 
szivattyú folyamatosan áramoltatja a vizet a csőben, 
vagyis minden hullámhosszon a késleltetett 
fluoreszcencia kezdeti intenzitását mérjük (4. ábra). A 
spektrum mérés során az egyes megvilágítási 
hullámhosszokhoz más-más késleltetett fluoreszcencia 

8

H1 halogén

izzó

Pozícionáló

motor

foton számláló

a vezérl!

számítógéphez

Megvilágítási

küvetta

Emissziós

kamra

Sötét-adaptált

 minta

Kifolyó

Minta

Monokromátor (optikai rács)

Sötét-

adaptációs

kamra

3. ábra: A regensburgi késleltetett fluoreszcencia spektroszkóp (Gerhardt és Bodemer, 2000) mérőegységének 
vázlatos felépítése.



intenzitás tartozik, mivel az algákban élőforduló 
különböző antennapigmentek (a fény befogását végző 
m o l e k u l á k ) f o t o n - a b s z o r p c i ó s k é p e s s é g e 
hullámhosszonként eltérő. Felhasználva azt, hogy az 
egyes algafajok pigmentösszetétele jellemzően más, a 
spektrum mérés eredményéből – előzetes kalibráció 
után – kiszámítható, hogy az egyes megkülönböztetett 
algacsoportok a teljes intenzitás mekkora hányadát 
adják. Késleltetett fluoreszcenciát csak az élő, működő 
fotoszintetikus berendezéssel rendelkező algák 
bocsátanak ki, valamint egyes agyagásványok. A 
műszerhez készített kalibrációs készlettel a 
cianobaktériumok, klorofitonok (Chlorophyceae, 
Euglenophyceae, Conjugatophyceae), kromofitonok 
(Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Dinophyta, 
Xanthophyceae, Haptophyta) és a kriptofitonok 
csoportjait lehetett megkülönböztetni (Gerhardt és 
Bodemer, 2000), amivel az édesvizekben honos 
algafajok nagyrészt lefedettnek tekinthetőek. A 
k a l i b r á c i ó s k é s z l e t a s p e k t r u m f e l b o n t á s 
pontosságának javítására egy „üledék” komponenst is 
tartalmaz, amely az agyagásványok hatását szűri ki (5. 
ábra).

A módszer hiányosságai

A módszer – újszerűsége miatt – még számos 
gyermekbetegséggel bír. A kinetikai mérések során a 
vízminta mozdulatlansága miatt azonos esetben is 
jóval kisebb a kezdeti beütésszám, mint a spektrum 
mérésnél, hiszen ott a fotonérzékelő előtt folyamatosan 
elhaladó algák jóval nagyobb fluoreszcencia-fluxust 
adnak le. Emiatt a kinetikai mérés, aminek 
integráljából a készítők szándékai szerint a 

fitoplankton biomasszára lehetne következtetni, sokkal 
kevésbé érzékeny, vagyis kevés alga esetén a magas 
zaj-jel arány miatt alig használható. 

Mivel nincs egyértelmű, a megvilágítás 
módjától független megfelelés a késleltetett 
fluoreszcencia intenzitása és a klorofill mennyisége 
között, a jel közvetlenül„fotoszintetikusan aktív 
klorofill”-ként való értelmezése (Bodemer et al., 2000) 
problémás . (A késleltetett fluoreszcencia- jel 
jelentésével a 4. fejezet foglalkozik.)

E g y é b , a r e g e n s b u r g i s p e k t r o s z k ó p 
sajátosságaiból eredő hiányosságokat tárt fel Dr. Böddi 
Béla elemzése (2003, személyes közlés): 

1. Mivel a kék színtartományban – a halogén izzó 
alkalmazása miatt – kicsi a megvilágítási intenzitás, 
ezért éppen az a spektrum-szakasz zsugorodik 
össze, ahol a fluoreszcencia a fotoszintetikus 
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pigmentek abszorpciós spektrumából következően 
a legnagyobb lenne, vagyis az egyes algacsoportok 
megkülönböztethetősége romlik.
2. A spektrum-korrekció hiánya miatt az 
eredmények csak az adott gép paramétereinek 
ismeretében értelmezhetőek.
3. A szivattyú sebessége befolyásolja a jel 
intenzitását, vagyis a spektrum mérésekből nem 
lehet az algák mennyiségére következtetni.

Az itt ismertetett problémák kiküszöbölésével a  
4. és az 5. fejezet foglalkozik.

Összefoglalás

A regensburgi késleltetett fluoreszcencia 
spektroszkóp (Gerhardt és Bodemer, 2000) az első, 
terepi mérésre alkalmas megvalósítása ennek a 
viszonylag régóta ismert technológiának. Az 
újszerűségnek is betudható problémák miatt a 
módszer számos helyen finomításra szorul. A gondok 
egy része pusztán a műszer felépítéséből adódik, míg 
más részüknek a nem teljesen kidolgozott elméleti 
háttér az oka.
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3. A fotoszintézis fényfüggése

A késleltetett fluoreszcenciát (KF) az algák 
fotoszintetikus apparátusa bocsátja ki (Falkowski és 
Raven, 1997), így a fotoszintézis és a KF összefüggése 
egyértelmű. Ha meg akarjuk érteni a KF mérések 
jelentését, akkor tisztázni kell a két jelenség 
kapcsolatát. A KF a fotoszintetikus apparátus 
működésének mellékterméke, amely a folyamatot 
tápláló fény megszűnése után jelentkezik. Első 
lépésként meg kell vizsgálni, hogy maga a fotoszintézis 
miképpen függ a megvilágítástól, ezután lehet csak 
becsülni, hogy adott körülmények között mekkora KF 
aktiv itásra számíthatunk , i l letve ez milyen 
kapcsolatban áll a fotoszintetikus apparátus fő 
jellemzőivel. Erre a célra a limnológiában régóta 
használják az úgynevezett P-E (fotoszintézis-fény, más 
jelöléssel „P-I”) görbéket, amelyek általában a 
fotoszintézis fényfüggésének statikus leírására 
szolgálnak. A P-E görbék az optikailag vékony 
fitoplankton-mintákra alkalmazhatók, a magasabb 
rendű növényekre más összefüggések érvényesek 
(Falkowski és Raven, 1997). Ez a fejezet ismertet egy – 
saját fejlesztésű – fiziológiai alapú fény-fotoszintézis 
modellt, amely a fotoszintetikus apparátus és egy 
sorbanállási rendszer közötti analógián alapul.

A fotoszintézis működését napjainkra egészen a 
szub-atomi szinten lejátszódó reakciókig megfejtették, 
azonban a teljes feltárt bonyolultság kifejezetten 
akadály lehet, ha – mint esetünkben is – nagyobb 
léptékű jelenségeket vizsgálunk. A limnológiában 
általában a populáció vagy az egész társulás 
fotoszintézisére vagyunk kíváncsiak, így a számtalan 
egyedi sejt és reakció működése egyetlen összevont 
paraméterként jelenik meg. Ez az aggregációs 
megközelítés tükröződik  a fotoszintézis limnológiában 
használt matematikai modelljeinek szerkezetében is: 
mivel lehetetlen a folyamat teljes részletességű  leírása, 
a fotoszintetikus apparátus működését néhány 
absztrakt biofizikai paraméter és empirikus 
összefüggés segítségével jellemezzük. Ezek széles 
körben használatosak két fő célra (Falkowski és Raven, 
1997): (i) természetes vizekben a fotoszintézis 
intenzitásának becslésére  változó fényviszonyok 
között, miután a modellt néhány méréssel kalibrálták; 

(ii) a fotoszintetikus apparátus fényfüggését 
befolyásoló mechanizmusok megértésére.

A fotoszintézis fénytelítését számos nemlineáris 
függvénnyel próbálták már leírni (összefoglalásként 
lásd pl.: Jassby és Platt, 1976). Ezen függvények közül a 
limnológiai gyakorlatban az először Jassby és Platt 
(1976) által alkalmazott hiperbolikus tangens (tanh) 
bizonyult a legsikeresebbnek. A fotoszintézis-fény 
függvény görbülete a kvantum-hatásfok fokozatos 
csökkenését jelzi, ahogy a fénytelítődés bekövetkezik. 
A statikus modellek két szokásos paramétere - a 
kezdeti meredekség és a telítési érték - azonban nem 
határozza meg a görbületet, amely csak az alkalmazott 
függvény típusától függ. Emiatt valamely empirikus 
összefüggés kiválasztásával a priori eldöntjük a 
k v antum-hat á s fok c s ök kené s ének mene té t . 
Következésképpen az empirikus modellek a mérési 
adatokhoz való megfelelő illeszkedés ellenére sem 
alkalmasak a fénytelítés folyamatának magyarázására.

Dinamikus modellek is készültek e témakörben. 
Ezekkel főként a fénygátlást szimulálták, amely 
hiszterézise miatt statikus összefüggésekkel csak 
gyengén követhető. A dinamikus modellek egy része 
statikus fénytelítési függvényt használ (Pahl-Wostl és 
Imboden, 1998; Han et al., 2000), míg mások saját 
fénytelítési modellt alkalmaznak (Eilers és Peeters, 
1988). Olyan mechanisztikus modell azonban még 
nem készült, melynek statikus fotoszintézis-fény 
függvénye a legsikeresebb empirikus hiperbolikus 
tangens függvénnyel megegyező minőségű illeszkedést 
ért volna el mért adatokon. Ennek egy lehetséges oka 
Falkowski és Raven (1997) szerint az, hogy ezek a 
mo del l ek h ib á s fe l té te lezé s eke t te sz nek a 
fotoszintetikus apparátus működésével és a limitáló 
tényezők elhelyezkedésével kapcsolatban.

A saját fejlesztésű „Q” fénytelítési modell (az 
angol queue–sor, illetve a quinon–kinon szóból) nem 
foglalkozik a fotoszintézis sebességét erős fényben 
fokozatosan csökkentő fénygátlással, mivel annak 
kialakulása és regenerálódása a fénytelítődést és a KF 
keletkezését meghatározó folyamatok időskálájától - 
azaz a milliszekundumok tartományától - jócskán 
eltérően, percek alatt zajlik. A fénygátlás az aktív 
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fotoszintetikus egységek számának lassú, dinamikus 
változása (Prašil et al., 1992). Így a fénytelítési modell 
igény esetén könnyedén kibővíthető egy, az 
irodalomban fellelhető, fénygátlást leíró modullal, 
amely hasonló paramétereket használ a fotoszintetikus 
apparátus jellemzésére (lásd pl. Pahl-Wostl, 1992; Han 
et al., 2000). 

Elméleti háttér

A fotoszintetikus apparátus központi eleme egy 
bonyolult, elektronokat szállító lánc, amelyet a nap 
energiája hajt meg. A lánc a beérkező fotonok 
energiájának segítségével adenozin trifoszfátot (ATP) 
és redukálószert állít elő sorba kapcsolt folyamatokban 
(6. ábra). A fotonokat az antenna pigmentmolekulái 
fogják be, gerjesztett állapotú elektronokat hozva létre. 
A z antennán ger jeszte tt á l l ap ot meg fele lő 
körülmények között a molekulák között átadódva 
átterjedhet a két reakciócentrum valamelyikéhez (PSI 
és PSII). A PSII reakciócentrum lead egy gerjesztett 
elektront az elektron transzport-láncnak, a leadott 
elektront egy vízmolekula felbontásával pótolva, ami 
során oxigén keletkezik. A gerjesztett elektron 
átadódik a lánc elemei között. Ez tartja fenn a tilakoid 
membrán két oldala között az ATP termelést meghajtó 
proton-gradienst, illetve táplálja a redukálószer 
előállításához szükséges elektron-áramot. Az elektron 
transzport- lánc (ETL) termékeit a Calvin-Benson 
ciklus enzimatikus folyamatai hasznosítják a szervetlen 
szén megkötésére. Mint minden sorba kapcsolt 
termelési folyamat esetében, a fotoszintetikus 
apparátusban is a „leggyengébb láncszem” határozza 
meg a teljes folyamat kapacitását. Két lehetséges szűk 

keresztmetszet van a rendszerben (Falkowski és Raven, 
1997; Govindjee, 2004): (i) az elektron transzport- 
láncban elhelyezkedő plasztokinon ciklus, és (ii) a 
ribulóz-1.5 bifoszfát-karboxiláz-oxigenáz (Rubisco) 
enzim aktivitása a Calvin-Benson ciklusban.    

Az, hogy melyik szűk keresztmetszet korlátozza 
végül a teljes termelés sebességét, több tényezőn múlik 
(Sukenik et al., 1987; Falkowski és Raven, 1997). A 
következőkben azt feltételezzük, hogy a plasztokinon 
ciklus limitáló. Később tárgyaljuk azt az esetet, ha 
mégis a Calvin-Benson ciklus lenne a szűk 
keresztmetszet. 

A plasztokinon (PQ) ciklus kapcsolja össze a két 
fotorendszer közötti elektron-áramot a tilakoid 
membránon át zajló protonszállítással (Whitmarsh és 
Govindjee, 2002). A PSII-ről érkező elektronok 
re dukál ják a fotorendszerhez rögz í te tt QA 
p l a sz tok inon moleku l át . Ez át ad ja őke t a 
fotorendszerhez csak ideiglenesen rögzülő QB 
molekulának . Amint QB ö sszeg y ű j tött eg y 
elektronpárt, leválik a kötési helyéről, és plasztokinol 
(PQH2) formájában diffúzióval eljut a membránban 
rögzült citokróm b6/f molekulához. Ez az úgynevezett 
„dupla elektron-kapu”. A PQ ciklus alakítja ki a proton 
gradienst, és biztosítja a két fotorendszer között az 
elektronok szállítását. A PQH2 redox körfolyamata, 
beleértve a diffúziót és az újra-oxidációt is, az elektron 
transzport-lánc leglassúbb eleme (Govindjee, 2004). 
Amíg a fotonok befogása és a keletkező excitonok 
transzportja a reakcióközpontokba pikoszekundumok 
(10-12 s) alatt megtörténik, és a reakcióközpontok 
r e g e n e r á l ó d á s a i s c s a k n a n o - i l l e t v e 
mikroszekundumokat igényel, a PQH2 diffúziója és 
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reoxidációja akár 10 milliszekundumig is tarthat. A 
lassú működés kompenzálására minden PSII-t mintegy 
5-20 plasztokinon molekulából álló csoport szolgál ki. 
Ha tehát feltételezzük, hogy egy PQ ciklus 5 
milliszekundumig tart, és a PQ:PSII arány 10, akkor a 
fotoszintetikus egység 4 fotont tud feldolgozni egy 
milliszekundum alatt.

A Q modell

A fotoszintetikus apparátus működése statikus 
és dinamikus folyamatok keverékeként írható le, ha 
arra a feltételezésre építünk, hogy a fénytelítés menetét 
a PQ készlet dinamikus oxidációja határozza meg. A 
foton befogás és a citokróm b6/f mögött elhelyezkedő 
biokémiai folyamatok hatékonyságát időben 
állandónak tekintjük (legalábbis az elektron 
transzport-lánc periódusidejének léptékén, mint 
Kolber és Falkowski [1993]), míg a PQ készlet 
oxidációs állapotának változását dinamikusan írjuk le. 
Mivel a PQ ciklusideje igen lassú az ETL megelőző és 
követő komponenseihez képest, a többi folyamatot 
pillanatszerűen megtörténőnek feltételezzük. A modell 
a fotoszintetikus egységek (PSU – photosynthetic unit) 
absztrakt fogalmára (Falkowski és Raven, 1997) épül. 
M i n d e n e g y s é g e g y a n t e n n á b ó l , e g y 
reakció-centrumból (RC) és a kiszolgáló q darab 
plasztokinon molekulából áll (7. ábra). Az egység 
működése a következő: az antenna befogja az érkező 
fotonok bizonyos hányadát, mégpedig annyit, 
amenny i t a P SU f unkc ioná l i s ab szor p c ió s 
keresztmetszete (σPSU [m2]) megenged. A befogott 
fotonok nyomán keletkező gerjesztett állapot a 
reakciócentrumra terjed át, és ott az energiája 
segítségével szabad elektront hoz létre ΦRC=1 [e- 

kvantum-1] kvantum-hatásfokkal. A keletkező 
elektronokat a PQ molekulák párosával veszik fel, majd 
elszállítják az ETL további részei felé, melynek végén a 
biokémiai reakciók CO2-t redukálnak φc [mol C 
elektron-1] hatékonysággal. A modellben az 
elektronfluxus tehát arányos a fotoszintézis 
sebességével. Az RC önmaga csak egyetlen pár 
elektron tárolására képes. Ha a fotonok túl gyakran 
érkeznek, a PQ molekulák nem győzik elszállítani a 
keletkezett elektronokat. Ilyenkor azon felesleges 
fotonok energiája, melyek gerjesztését az RC nem 
tudja befogadni, hő, illetve direkt fluoreszcencia 
formájában disszipálódik (Falkowski és Raven, 1997).

Folyamatos megvilágításban (E [kvantum m-2 
s-1]) az RC-n az elektronok keletkezési rátája (I 
[kvantum s-1]):

  I = E · !PSU · !RC  (3.1)

Néhány, az input oldalon megjelenő elektron az 
RC korlátozott tárolási kapacitása miatt nem képes 
kivárni, amíg egy PQ molekulára csatlakozhat. Emiatt 
a szállított elektronok mennyisége valamivel 
alacsonyabb, mint a keletkezési ráta. A veszteség 
pontos mértéke a fotonok sztochasztikus érkezésének 
és a PQ készlet véges szállítási kapacitásának 
kölcsönhatásában alakul ki, feltéve, hogy a PQ 
ciklusban a reoxidáció elég gyors. Ahogy a PSU belső 
állapota módosul, a kárba vesző elektronok száma 
dinamikusan változik. Ezt a változást követi a 
fotoszintézis kvantum-hatásfoka is.

A fotoszintézis-fény (P-E) összefüggés 
hagyományos módszerekkel történő mérésekor (14C 
beépülés vagy O2 keletkezés regisztrálása) elsősorban a 
e g yensúly i fo to sz intéz i s á l l a z érdek lő dé s 
középpontjában. A modellnek tehát képesnek kell 
lennie a hasznosuló fotonok hosszú távú átlagos 
arányának kiszámítására. Ha feltételezzük, hogy létezik 
egy olyan feq függvény, amely megadja az ETL hosszú 
távú elektron-kibocsátását , akkor eg y PSU 
fotoszintézisének (PU [mol O2 s-1]) teljes egyenlete a 
következő:

 PU = !c · feq (E · "PSU · !RC)   (3.2)

A felvázolt PSU struktúra felfogható sorbaállási 
rendszerként is. Az elektronok (ügyfelek) megjelennek 
a reakció centrumon (pult), és várnak, amíg egy PQ 
(eladó) elszállítja (kiszolgálja) őket. A PSU azonban 
rendelkezik két olyan speciális tulajdonsággal, ami 
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7. ábra: A modellben alkalmazott fotoszintetikus 
egység (PSU). RC: reakció-centrum, Q: plasztokinon.



szokatlan a sorbanállási rendszerek között: (i) az 
ügyfeleket csak párosával szolgálják ki (kettős elektron- 
kapu); és (ii) a sor hossza nem haladhatja meg a 2-t, 
vagyis az RC korlátozott tárolási kapacitását.

A fotonok sztochasztikus ütemben találnak el 
egy adott PSU-t. Ha egy érkező foton bármely PSU-t 
azonos valószínűséggel talál el, és megfigyeléseink 
időléptéke elegendően nagy felbontású a fotonok 
becsapódásához képest, akkor az időegységre eső 
foton-találatok száma a PSU-n Poisson eloszlást követ. 
Tehát I Poisson eloszlású valószínűségi változó. Ehhez 
hasonlóan a két egymást követő találat közötti 
időtartam eloszlása is exponenciális, azaz egy éppen 
most bekövetkező találat valószínűsége minden 
pillanatban ugyanakkora.

Feltételezzük, hogy a PQ ciklus periódusideje 
exponenciális eloszlású, τ átlaggal. Ekkor, mivel a 
találatok közötti idő is ilyen eloszlású, a rendszer belső 
állapotai közötti átmenet-valószínűségek nem függnek 
a rendszer korábbi történetétől, csak a jelenlegi 
állapottól, más szóval a rendszer markovi (Gross és 
Harris, 1985; 1.10 fejezet). Ez a sorbaállási rendszer 
M/M(2)/q/q+2 t ípusúként kategor izálható a 
Kendall-féle besorolás szerint (Kendall, 1953). A 
típusjelzés azt mutatja meg, hogy:

(1) az ügyfelek érkezése markovi;

(2a)  a kiszolgálási idő markovi;

(2b) az eladók az ügyfeleket párosával 
szolgálják ki;

(3)  q darab eladó van;

(4)  egyidejűleg legfeljebb q+2 ügyfél lehet a 
rendszerben.

Sajnos – számos sorbanállási problématípustól 
eltérően, valószínűleg a mi problémánk rendhagyó 
tulajdonságai miatt – erre a konfigurációra nincs kész 
megoldás (lásd pl. Gross és Harris, 1985), ezért egy új 
iteratív módszer kidolgozására volt szükség. 

A rendszer Markov-folyamatként történő 
leírásánál a belső állapot egyértelműen jellemezhető a 
rendszerben éppen bent lévő elektronok számával. 
Mivel a PQ ciklus mögötti ETL komponenseket 
elhanyagoltuk, az elektronok maximális száma: 2 
elektron az RC-n, és további 2 elektron minden PQ 
molekulán. A 0 elektront tartalmazó ürességet is 
beleszámolva tehát az állapotok 0-tól 2q+2-ig 
terjednek, összes számuk N=2q+3. Állapotok közötti 
átmenet akkor történik, ha egy foton érkezik, vagy ha 
eg y oxidá l t P Q re dukáló dik (8 . ábra) . A z 
átmenet-valószínűségek levezetése a függelékben 
található.

A PSU ciklusideje (10-3 s) és a P-E görbék 
mérésénél alkalmazott inkubációs idő (10+3 s) között 6 
nagyságrendi különbség van. Állandó megvilágításban 
az egyes állapotok valószínűsége gyorsan, néhány 100 
ciklus alatt, azaz 10-1 másodpercen belül konvergál a 
stacionárius eloszláshoz. A mérési időtartam alatt 
jellemző állapotvalószínűségek tehát igen pontosan 
közelíthetőek a stacionárius eloszlással. Mivel a 
stacionárius eloszlás független a kezdeti feltételektől, 
az a rendszer pillanatnyi állapotának ismerete nélkül is 
számítható (a részleteket lásd a függelékben):

 
pi =

!
1 +

ni + 1
I!

"
pi+1 !

ni+3

I!
pi+3

  (3.3a)

 úgy, hogy 
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8. ábra: A fotoszintetikus egység, mint Markov-folyamat. Minden állapot az aktuálisan a rendszerben lévő elek-
tronok számával azonos indexet visel. q: a plasztokinon készlet mérete, N: a lehetséges állapotok száma. Lehetséges 
átmenetek az állapotok között: egy foton sikeres befogása (lenti nyilak), illetve egy oxidált állapotú plasztokinon 
molekula redukciója (fenti nyilak).



 

N!1!

i=0

pi = 1
   (3.3b)

A PQ ciklust elhagyó átlagos elektron-fluxus 
[elektron s-1] a stacionárius eloszlásból számítható. 
Értéke az egyes állapotok valószínűségének (pi [–]) és 
az adott állapothoz tartozó elektron-szállítási 
sebességnek a szorzata, melyet értelemszerűen minden 
állapotra összegezni kell. Az elektron-szállítási 
sebesség az éppen redukált PQ molekulák számának 
(ni) és a ciklusidőnek a hányadosa.

 

N!1!

i=0

pi
2ni

!   (3.4) 

Ez a kifejezés valójában azonos a korábban 
említett feq függvénnyel, hiszen megadja az 
elektronkibocsátást a PSU jellemzőinek (q és τ) és a 
megvilágítás intenzitásának függvényében. A (3.4) 
kifejezést behelyettesítve a (3.2) egyenletbe megkapjuk 
egy PSU fotoszintézisét állandó megvilágításban:

 
PU = !c

N!1!

i=0

"
Pi(I, q, ") · 2ni

"

#

 
 (3.5)Dimenzió nélküli alak

Platt és munkatársai (1975) felismerték, hogy a 
fotoszintézis-fény függvénynek a fénygátlás kialakulása 
előtti szakaszát mindössze két paraméter segítségével 
igen jól lehet közelíteni. Munkájuk óta a limnológiában 
használatos fotoszintézis modelleket általában az 
általuk javasolt két paraméterrel fejezik ki: a 
fotoszintézis biomasszára vetített legnagyobb értékével 
(PMB [mol O2 s-1 (mol Chl)-1]), és a P-E görbe kezdeti 
meredekségével (αB [mol O2 kvantum-1 m2 (mol 
Chl)-1]). Ezek a mutatók azonban nem egy PSU-ra, 
hanem egy egységnyi fitoplankton-biomasszára 
vonatkoznak , ezért az alkalmazhatósághoz a 
bemutatott modellt át kell alakítani biomassza alapúra.

Az PSU legnagyobb elektron-feldolgozó 
kapacitása szabja meg a fotoszintézis legnagyobb 
sebességét. Ha q darab plasztokinon molekula van egy 
PSU-ban, mindegyik τ ciklusidővel, akkor egységnyi 
biomasszára κ [mol PSU (mol Chl)-1] darab PSU esetén 
a fotoszintézis legnagyobb sebessége:

 PB
M = !!c

2q

"  (3.6) 

Ez a sebesség akkor állhat elő, ha a rendszer 
mindig teljesen telített állapotban van (pN-1=1). Ez csak 
akkor lehetséges, ha a fotonok végtelenül gyakran 
érkeznek, vagyis a fényintenzitás végtelenül nagy. 

A P-E görbe kezdeti meredekségét (αB) gyakran 
használják a fotoszintézis legnagyobb hatékonyságának 
jellemzésére. Határtalanul kicsi fényintenzitásnál a 
PSU rendszer mindig a 0. állapotban van. Ha egy 
esetlegesen érkező fotont az antenna sikeresen befog, a 
nyomában keletkező elektron bizonyosan áthaladhat a 
PQ cikluson, mivel az üres állapot miatt mindegyik PQ 
molekula oxidált állapotban van. Tehát minden 
sikeresen befogott foton hasznosul, a sorbaállás miatti 
veszteség 0. Ezt felhasználva:

! =
dPU

dE

!!!!
E=0

=
"cE#PSU!RC

E
! "c · #PSU

   (3.7)

Egy másik, gyakran alkalmazott paraméter a 
telítési fényintenzitás (Ek [kvantum m-2 s-1]), amely a 
kezdeti meredekség és a maximális sebesség 
egyeneseinek metszéspontjában fekszik:

 
Ek =

PB
M

!B
=

2q

" · #PSU  (3.8)

A (3.6), (3.7) és (3.8) egyenleteket felhasználva a 
modell átalakítható a konvencionális formára úgy, 
hogy a limnológiában szokásos paramétereket 
használja. A PSU Markov-folyamat átmenet-
valószínűségei I, q és τ paraméterek értékeitől 
függenek. A relatív valószínűségek egyenleteiben I és τ 
mindig egy csoportban, és mindig az (Iτ)-1 formában 
jelenik meg. Ez a csoport átalakítható a következő 
alakra:

 
1
I!

=
1
E

· 1
"PSU · !

=
Ek

2q · E   (3.9)

Az átalakítás után pi már csak (E Ek-1) és q 
függvénye; a szokatlan σPSU és τ eltűnik az egyenletből. 
Folytatva a fotoszintézis sebességét leíró (3.5) 
egyenletre:

 
PB = !PU = !!c

2q

"

N!1!

i=0

pi(E,Ek, q)
2ni

2q
=

 

 
= PB

M

N!1!

i=0

pi(E,Ek, q)
ni

q    (3.10)

Ezt teljesen dimenzió-nélküli alakra átrendezve:
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M

=
N!1!

i=0

pi

"
E

Ek
, q

#
· ni

q   (3.11)

A Q modell általános viselkedése és igazolása

A (3.11) egyenlet megadja a Q modell általános 
fotoszintézis-fény összefüggését. A fénytelítési szakasz 
görbülete függ a PQ készlet méretétől (9. ábra). 
Végtelenül nagy PQ készlet esetén egy befogott foton 
sem vész kárba a fénytelítés bekövetkezése előtt, így a 
modell idealizált, telítésig lineáris P-E görbét ad 
eredményül. A valós és az idealizált görbe közötti 
terület nagysága jelzi azt a veszteséget, amelyet a PQ 
készlet korlátozott szállítási kapacitása okoz. Ahogy a 

PQ készlet növekszik , egy új PQ molekula 
bevezetésével előálló nyereség rohamosan csökken (10. 
ábra). 

A (3.11) egyenlet szerint az egyes állapotok 
s t ac ionár iu s v a ló sz ínű s é ge i c sak a re l at ív 
fényintenzitástól és a PQ készlet méretétől függenek. 
A modell háromféle jellemző valószínűségi függvényt 
ad meg az ETL üres, teljesen telített és közbenső 
állapotaira (11. ábra). A teljesen üres állapot (p0) 
valószínűsége sötétben 1. Ahogy a megvilágítási 
intenzitás növekszik, p0 a nullához konvergál. A 
teljesen telített állapot (pN-1) valószínűsége sötétben 0, 
azonban egyre növekszik a fényintenzitással. A 
rendszer tehát az üres állapotból a telített felé tart a 
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9. ábra: A Q modellel kapott P–E görbék q=1, 2, 5, 10, 20 és ∞ feltételezésével. P és E skálája is relatív, P esetén PM,  
E esetén pedig Ek volt a normalizálás alapja. A szaggatott vonal a tanh modellt jelzi.
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10. ábra: A fotoszintézis hiánya az ideális PSU-hoz képest (H) és egy új PQ bevezetésével elérhető nyereség (Ny) a q 
paraméter függvényében.



fény erősödésével. A köztes állapotok valószínűségei 
egy harmadik minta szerint változnak, 0-ról indulva 
kezdetben növekednek, majd ismét csökkennek az 
intenzitás emelkedésével, de sohasem érik el az 1-et.

A bemutatott modell sajnos nem rendelkezik 
zárt alakú képlettel. A stacionárius eloszlás 
kiszámítására ismertetett iterációs eljárás azonban 
s z á m í t ó g é p p e l k ö n n y e n e l v é g e z h e t ő v a g y 
beprogramozható. A kézi számításra a függelék mutat 
példát.

A Q modellt illesztettem a Balatonban 2001 és 
2004 között vett kétheti fitoplankton-minták P-E 
méréseire (Istvánovics , közöletlen adatok) . 
Összehasonlításképpen ugyanezekre az adatokra 
illesztettem a tanh (Jassby és Platt, 1976) és az 
exponenciális modellt (Webb et al, 1974). A kalibrációt 
Nelder és Mead (1965) szimplex optimalizációs 
e l j á r á s á v a l v é g e z t e m . A z o p t i m a l i z á c i ó 
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11. ábra: Állapotvalószínűségek a relatív fényinten-
zitás (Erel) függvényében. Az adott rendszer 5 PQ mo-
lekulát tartalmaz, így az állapotok indexe 0-tól 12-ig 
terjed. p0 az üres, p12 a telített, p5 egy kiragadott köz-
tes állapot valószínűsége.

2. táblázat: Különböző modellek teljesítménye 56 db – a Balatonból származó – P-E görbén. I.-III.: azon esetek 
aránya, amikor az adott modell a legjobb/középső/legrosszabb eredményt adta. MSE: az eltérések négyzetének 
összege, AIC: átlagos Akakike információ-kritérium értékek.

PB = PB
M tanh

!
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M ·
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E
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""

Modell Képlet I. II. III. MSE AIC

Q lásd a (4) egyenletet 57% 35% 8% 4 130 135.15

tanh (Jassby és Platt, 1976) 24% 48% 28% 4 269 134.07

exp (Webb et al., 1974) 19% 17% 64% 4 456 136.47
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12. ábra: A Q és a tanh modellek 3 mért P–E görbére illesztve. A mérési pontokat a körök, a tanh modell eredmé-
nyét a fekete szaggatott, a Q modellét pedig a vastag folytonos szürke vonal jelzi. A: mindkét modell jól illeszkedik, a 
legjobb paraméterek: PM=327.8 [µg C (µg Chl)-1 h-1] és Ek=150.1 [µE m-2 s-1] a tanh modellnek, az összes négyzetes 
hiba SSE=10 222, AIC=239.6; PM=332.0 [µg C (µg Chl)-1 h-1], Ek=161.3 [µE m-2 s-1] és q=4.7 a Q modellnek SSE = 
9 667, AIC=239.5. B: a Q modell sokkal jobban illeszkedik, mint a tanh, PM=146.8  Ek=272.2 SSE=4 258, AIC=179.9 
tanh-nak; PM=144.3  Ek=315.8 q=46 SSE=3 272, AIC=172.5 Q-nak. C: Q rosszabbul ileeszkedik, mint a tanh, 
PM=197.8  Ek=157.2 SSE=1 933, AIC=103.1 tanh-nak; PM=203.0  Ek=165.8 q=3 SSE=2 231, AIC=108.9 Q-nak.



minimalizálandó célfüggvénye a mérési pontoktól való 
abszolút eltérések összege volt, mivel egy-egy kiugró 
pont előfordulhat a mérési hibák miatt, így ezek torzító 
hatását mérsékelni kellett.

Az új modell az illesztés minőségében 
felülmúlta kétparaméteres „ellenfeleit” (12. ábra, 2. 
táblázat). A tanh modell lett a második helyezett, míg 
az exponenciális modell adta a legtöbb esetben a 
leggyengébb illeszkedést. A kalibrált értékek alapján a 
PQ készlet jellemzően kicsi volt (az esetek 60%-ában 
q=4 vagy kevesebb), azonban a mérési pontok 
szóródása túlságosan nagy volt ahhoz, hogy q értékét 
pontosan tudjuk becsülni.

Értékelés

Kollektív paraméterek
Fitoplankton-minták esetében a tökéletesen 

egyforma fotoszintetikus egységek feltételezése 
tarthatalan, PMB, Ek és q értékei bizonyosan eltérőek, 
akár sejtenként is. Az első paraméter a (3.10) egyenlet 
szerint lineárisan befolyásolja PB-t, így az átlagos 
értéke nyugodtan használható. Ek és q azonban 
nemlineáris függvényben szerepel, ami megkérdőjelezi 
a csoport-átlag használhatóságát. A nemlineáris hatású 
paraméterek adott fitoplankton-mintán belüli 
változékonysága gyökeres változásokat okozhat a P-E 
görbe alakjában. Baumert (1996) kimutatta, hogy 
egyszerű, két lehetséges állapotú fotoszintetikus 
egységek esetén az egy foton feldolgozásához 
szükséges ciklusidő változékonysága az eredetileg 

exponenciális P-E görbét hiperbolikussá változtatja. Az 
átlag továbbá tört érték is lehet, ami q esetében 
ellentétes a definíció szerinti egész típussal (hiszen q a 
PQ molekulák darabszámát és közvetve az iteráció 
lépéseinek számát adja meg). Numerikus szimulációval 
v i z s g á l t a m a n e m l i n e á r i s p a r a m é t e r e k 
változékonyságának a P-E görbe alakjára gyakorolt 
hatását. Összehasonlítottam a teljesen egyforma, 
illetve változó adottságú fotoszintetikus egységekből 
álló csoportok P-E görbéit (13. ábra). Az eredmények 
szerint Ek és q hatása elegendően lineáris ahhoz, hogy 
a csoportátlag használatával csak jelentéktelen hibát 
kövessünk el, a P-E görbe alakja nem változik meg 
érzékelhetően. A q paraméter nem egész típusú értékei 
pedig megfelelően közelíthetőek a két szomszédos 
egész számérték használatával kapott eredmények 
lineáris interpolációjával.

Paraméter összehasonlítás
Bár az összehasonlításban alkalmazott 3 modell 

közös jelölési módot használ, nem mindegyik 
paraméterük feleltethető meg a többi vonatkozó 
értékeinek. A telítési fényintenzitás (Ek) definíciója így 
hangzott: „a kezdeti érintő és a telítési érték 
egyeneseinek metszéspontjához tartozó fényintenzitás”. 
Az alkalmazott modelltől függően azonban ez a 
fotoszintézis más telítési hányadához tartozó fényt 
jelent. Az exponenciális és tanh modellek a telítési 
érték 63% és 76%-át adják meg erre az intenzitásra. A 
Q modell - a PQ készlet méretétől függően - 80%-tól 
(q=5) 87%-ig (q=20) terjedő telítettséget jósol. Mivel 
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13. ábra: Azonos (vonal) és sztochasztikusan változó tulajdonságú (kereszt) fotoszintetikus egységek Q modellel 
számolt P–E görbéinek összehasonlítása. Az első csoport azonos egységekből állt, ahol q=8.33 és Ek=10. A betét 
diagramok a második csoport tulajdonságainak eloszlását mutatják: mindkét paraméter normális eloszlású, 
qátl=8.33, σq=1.2, Ek átl=10, σEk=1.0. Ennél a csoportnál Ek és q változékonysága egymástól független..



ezeket a tényezőket mind ugyanazon mérési adatokra 
kalibráltam, Ek beállított értékei modellenként 
jelentősen eltérőek (14. ábra). Ha tehát azt a 
megközelítést alkalmazzuk, hogy a mérési adatbázisra 
kalibrálunk néhány kiválasztott empirikus modellt, és 
minden görbénél annak a modellnek a paramétereit 
tekintjük érvényesnek, amelyik ott a legjobb 
illeszkedést adta, akkor az eredmények inhomogének - 
nem összehasonlíthatók - lesznek. A legokosabb tehát 
következetesen azt a modellt használni, amelyik az 
esetek legnagyobb részében a legjobb illeszkedést adja.

Fotonok és párhuzamos feldolgozás
A fotoszintézis-fény összefüggés régóta 

foglalkoztatja a modellezőket. A számos empirikus 
formula mellett folyamat-alapú modellek is születtek e 
témakörben – változó sikerrel. Ugyan az empirikus 
modelleket tárgyaló összefoglalókban gyakran 
megemlítik, hogy a hiperbolikus és exponenciális 
típusú formulák általában csak gyengén illeszthetőek 
mérési adatokra (lásd pl. Jassby és Platt, 1976, vagy 
Falkowski és Raven, 1997), ez nem akadályozta meg 
olyan folyamat-alapú modellek megszületését, amelyek 
ezen két függvény valamelyikét szolgáltatják 
eredményül. A legtöbb folyamat-alapú modell a 
fotoszintetikus egységek Crill (1977) által bevezetett 
fogalmára épül. Ezek az egységek – ha a fénygátlástól 
eltekintünk – „nyitott” vagy „zárt” állapotban lehetnek. 
A fő különbség a modellek között abban van, ahogyan 
a modell a fényt kezeli. Azokban, amelyek a fényt 

folytonos energiaáramnak tekintik, a nyitottból zárt 
állapotba alakulások száma (a fotoszintézis) a 
fényintenzitás és a nyitott egységek számának szorzata. 
Ezekben a modellekben a steady-state fotoszintézis 
egyenlete hiperbolikus (Eilers és Peeters, 1993; 
Baumert, 1996; Zonneveld, 1997; Han, 2001). Azok a 
modellek, amelyek a fény kvantált természetét 
fi g y e l e m b e v e s z i k , v é l e t l e n s z e r ű f o t o n - 
becsapódásokkal számolnak. Ekkor nagyszámú PSU 
együttesre a „nyitott” egységeket érő találatok száma 
Poisson eloszlást követ, a steady-state fotoszintézis 
pedig a fényintenzitás negatív exponenciális függvénye 
(Dubinsky et al., 1986; Baumert, 1996; Han et al., 
2000). 

A Q modell három fontos szemponton alapul, 
amelyek meghatározzák a P-E görbe alakját: (i) 
sztochasztikus foton érkezés; (ii) korlátozott elektron- 
tárolási kapacitás; és (iii) erősen párhuzamos elektron- 
feldolgozás. Olyan modellekkel, amelyek a PSU-t 
szimpla kétállapotú fekete doboznak tartják, lehetetlen 
a tanh függvényhez hasonló vonalvezetésű, a mérési 
adatokra jól illeszkedő P-E görbét leírni.

Szabadsági fok
Az ismertetett modell a hagyományos PM és α 

mellett egy harmadik paramétert is használ. Bár Platt 
és munkatársai (1975) kimutatták, hogy az előző kettő 
is elégséges a fénytelítés jellemzésére, elhanyagolták 
azt a tényt, hogy a függvény görbületét az empirikus 
képletek közötti választással implicit módon 
meghatározzuk. Az új q paraméter bevezetésével a 
modellek közötti választás folyamata átalakítható 
egyszerű paraméter-kalibrációvá. Már korábban is 
léteztek kettőnél több paraméterű modellek magasabb 
rendű növényekre és fitoplanktonra is (Bannister, 
1979), azonban az általuk használt görbületi 
tényezőnek nem volt semmilyen fizikai jelentse. Az új 
q paraméternek azonban van, és azonnal rávilágít egy 
fontos következményre is: a P-E görbe görbülete a PSU 
elektron-feldolgozásának párhuzamosságát jellemzi. A 
PQ készlet irodalomban közölt mérettartományában 
(PQ:PSII=5-20) a Q modell a tanh görbéhez igen 
köze l i e re dmény t ad (7 . é s 12 . ábra ) . Ez 
megmagyarázhatja ennek az empirikus, minden 
elméleti hátteret nélkülöző függvénynek a sikerességét 
a P-E görbék leírásában. Elvben lehetséges lenne mért 
P-E görbe alakjából kikövetkeztetni a PQ:PSII arányt, 

A fotoszintézis fényfüggése

19

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350

1:1

E
k exp

=0.743 E
k Q

r2=0.946

E
k tanh

=0.927 E
k Q

r2=0.949

E
k Q

 [µmol foton m-2 s-1]

E
k
 [

µ
m

o
l 
fo

to
n

 m
-2
 s

-1
]

14. ábra: A telítési fényintenzitás (Ek) kalibrált értékei 
a tanh (körök, y=0.927x, r2=0.949) és az exp 
(háromszögek, y=0.743x, r2=0.946) modellel, a Q 
modell Ek értékeinek függvényében. 



azonban q kalibrált értéke nagyon érzékeny a kiinduló 
görbe pontjainak szóródására.

A szűk keresztmetszet
A fotoszintézis sorba kapcsolt folyamatok 

láncolataként is felfogható. Feltételezzük, hogy 
mindegyik részfolyamatra a terhelés-termelés 
összefüggés monoton emelkedő telítési függvényekkel 
írható le. Ekkor egy adott konfigurációra csak egyetlen 
olyan folyamat létezhet, amely az egész lánc termelését 
behatárolja tetszőleges megvilágítás esetén. Ez a 
folyamat a lánc azon leggyengébb eleme, amelyik a 
legkisebb fényintenzitáson telítődik. Eddig csak a 
plasztokinon limitáció esetét tárgyaltuk. A másik 
lehetséges, a fotoszintézis sebességét behatároló szűk 
keresztmetszet a RUBISCO enzim aktivitása a 
Calvin-Benson (C-B) ciklusban (Falkowski és Raven, 
1997; Sukenik et al., 1987). A C-B ciklus eltérő 
kinetikus tulajdonságokkal rendelkezik, mint a PQ 
ciklus. Mivel a lánc végén helyezkedik el, a megelőző 
folyamatok tompítják terhelésének a sztochasztikus 
foton érkezésből adódó ingadozását. Emiatt telítődése 
a megvilágítás szemszögéből nézve a PQ ciklustól 
teljesen eltérően zajlik. Mivel a C-B ciklus kevésbé van 
kitéve a sztochasztikusan ingadozó foton-terhelésnek, 
a limitáció a PQ limitált esethez képest sokkal 
keskenyebb fényintenzitási sávban épül fel. Az eredő 
P-E függvény görbülete sokkal nagyobb lesz. Mivel az 
elsőként telítődő fázis limitál, így a RUBISCO folyamat 
telítődése visszaduzzasztja az elektronok áramlását, és 
levágja a PQ limitációval kapható P-E görbe tetejét, 
mielőtt a PQ készlet magától telítődne (15. ábra). 

Mindkét szűk keresztmetszet veszteségeket okoz az 
elektron-transzportban. Ha a RUBISCO limitál, egy 
bizonyos fényintenzitáson a PQ ciklus lassúsága miatti 
veszteség meghaladhatja a C-B ciklus okozta deficitet, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy a megvilágítással 
változna a leggyengébb láncszem helye, mivel a C-B 
ciklus telítődik először. Bár a PQ készlet teljesen 
redukálódhat ahogy a RUBISCO gátolja az 
elektronáramot, a PQ készlet ilyenkor sohasem éri el 
maximális szállítási kapacitását, tehát nem az limitál. A 
RUBISCO általi gátlás felfogható lenne egyszerűen a τ 
növekedéseként, azonban ez nem magyarázná meg a 
P-E görbe alakjának megváltozását. Látható, hogy a 
C-B limitáció megnöveli a görbületet, ami hasonló 
ahhoz az esethez, amikor nagy a PQ készlet és egyben 
az is limitál. Azonban a mért P-E görbék általában jól 
illeszthetők a tanh függvénnyel, illetve a Q modellel, ha 
kis PQ készletet feltételezünk (6. ábra). Jassby és Platt 
(1976) szerint a lineáris telítési modell, amelyik jól 
leírja a nagy PQ készlet vagy az erős RUBISCO 
limitáció esetét, csak az adataik 14%-án szolgáltatta a 
legjobb eredményt (lásd az ő 2. táblázatukat). Ez arra 
utal, hogy a RUBISCO limitáltság - ha egyáltalán jelen 
van - általában szerény mértékű, vagyis a PQ ciklus és 
a RUBISCO szállítási kapacitása közel azonos mértékű 
lehet.

Azok a modellek, amelyek a PSU-t „nyitott” 
vagy „zárt” állapotú egységes egészként írják le, azt 
feltételezik, hogy a szűk keresztmetszet rögtön az ETL 
legelején található. Ezekben a rendszerekben egy foton 
sem juthat be a PSU-ba, amíg az előzőleg befogott 
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fotont teljesen fel nem dolgozta. Ennek eredményeként 
a lineáris telítési modellhez viszonyított veszteség igen 
nagy, a P-E görbe meredeksége pedig túl kicsi. Az 
eredmények alapján a P-E görbe meredeksége 
növekszik, ahogy a limitáló folyamat egyre mélyebben 
helyezkedik el a fotoszintetikus apparátusban (15. 
ábra). Ennek az oka a fokozatosan növekvő 
e l ektron- puffer k ap ac i t á s , ami k i s imí t ja a 
sztochasztikus foton érkezés miatti terhelésingadozást, 
és lehetővé teszi a rendszer jobb kihasználását. A PQ 
készlet esetében a megelőző puffer kapacitás ugyan 
kicsi, a párhuzamos feldolgozás azonban hasonló 
hatáshoz vezet (9. ábra). Az ideális (lineáris) 
fénytelítési görbét persze csak végtelenül nagy 
pufferrel lehetne elérni, ez azonban a sejtek számára 
gazdaságtalan lenne.

Összefoglalás

A fitoplankton fény-fotoszintézis összefüggése 
modellezhető egy többkiszolgálós sorbanállási 
rendszer segítségével. Az új Q modell a plasztokinon 
ciklus párhuzamos elektronfeldolgozási-képességnek 
tulajdonítja a fitoplankton fény-fotoszintézis 
összefüggésének jellegzetes alakját, amelyet a 
leggyakrabban a tanh függvény írt le a legjobban. A 
hagyományos modellekhez képest bevezetett 3. 
p a r a m é t e r s e g í t s é g é v e l k a l i b r á l h a t ó a 
fény-fotoszintézis görbe görbülete, vagyis a korábban 
szokásos választási procedúra („melyik empirikus 
modell írja le a legjobban a mérési eredményeket?”) 
elhagyható.
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4. A késleltetett fluoreszcencia-jel értelmezése

A bemutatott fiziológiai alapú Q modell 
segítségével meghatározható, hogy mi a késleltetett 
fluoreszcencia és a fotoszintézis kapcsolata, ennek 
nyomán pedig az, hogy mi a KF intenzitás pontos 
jelentése. A késleltetett fluoreszcenciát a fényről 
sötétbe helyezett fotoszintetikus apparátusból a 
„normál” (a fotoszintézis során érvényes) haladási 
iránnyal ellentétesen áramló elektronok okozzák, 
melyek a PSII-n fotonokká alakulnak (Falkowski és 
Raven, 1997). A háttérben tehát a sötétbe helyezés 
pillanatában éppen az elektron-transzport láncban 
tartózkodó elektronok dolgoznak. A visszaáramlás 
pontos mechanizmusa egyelőre még nem tisztázott 
(Falkowski és Raven, 1997). A fotoszintézis során 
követett „normál” út mentén történő visszaáramlás 
energetikai szempontból valószínűtlennek tűnik, de az 
esetleges „rövidebb utak” nem ismertek (Prašil et al., 
1996). Az biztos, hogy az egyes elektronok visszatérési 
ideje és a késleltetett fluoreszcencia kialakulásának 
esélye függ az elektronnak a szállítási láncban éppen 
elfoglalt pozíciójától. Minél közelebb van az elektron a 
lánc „távolabbi”, vagyis a Calvin-Benson ciklus felőli 
végéhez, annál kisebb eséllyel képes visszajutni a 
PSII-hez, fluoreszcenciát okozva. Egyes becslések 
szerint  néhány elektron még a PSI-ről is képes 
visszatérni (Gerhardt és Bodemer, 2000), azonban a 
legvalószínűbb az, hogy a késleltetett fluoreszcenciát 
okozó elektronok zöme a PSII és a PQ ciklus 
környékéről származik. Az idő múlásával, ahogy a 
továbbra is benn levő elektronok fogyatkoznak, a KF 
intenzitása fokozatosan lecseng. A különböző 
pozíciókból induló elektronok eltérő visszatérési ideje 
miatt a lecsengés több fázisra oszlik, de még nem 
sikerült a fázisokat az elektronok indulási helyének 
egyértelműen megfeleltetni, bár Hoffmann és 
munkatársai (1990) már próbálkoztak ezzel.

A késleltetett fluoreszcencia modellje

A KF jelenség modellezéséhez első lépésként 
tehát meg kell határozni a fotoszintetikus elektron 
transzport-láncban a sötétbe helyezéskor bennrekedő 
elektronok számát. A Q modell segítségével ez – a PQ 
ciklusig bezárólag –kiszámítható, ami a kitűzött célnak 

megfelelő részletesség.
Az ETL átlagos periódusideje néhány 

milliszekundum, így a műszer által biztosított mintegy 
0,1 másodperc (100 ms) tartamú megvilágítás 10-20 
teljes periódus lejátszódására elegendő. Ez idő alatt a 
fotoszintézis sebessége megközelíti a steady-state 
értéket, tehát ezzel nyugodtan számolhatunk. A 
sötétbe helyezés pillanatában a láncban elhelyezkedő 
elektronok számát (n0) az aktuális elektron-fluxus és a 
rendszerben átlagosan eltöltött idő szorzatával 
számíthatjuk ki:

 n0 = feq(I) · ! ! PB(E) · !     (4.1) 

Ez határozza meg az induló készletet, amelyből 
a késleltetett fluoreszcencia-jel táplálkozhat. A 
bennrekedt elektronok pontos sorsa bizonytalan, de az 
biztos, hogy néhányan eljutnak a PSII-re, ahol 
késleltetett fluoreszcenciát okoznak. A bizonytalan 
tudományos háttér miatt a továbbiakban a KF 
keletkezésének legegyszerűbb közelítését fogjuk 
alkalmazni (16. ábra). Legyen r∙dt annak valószínűsége, 
hogy egy bizonyos elektron a következő dt 
időintervallumban eljut a PSII-re, és ott késleltetett 
fluoreszcenciát okoz, s∙dt pedig azé, hogy az elektron 
késleltetett fluoreszcencia nélkül távozik (például 
hőkibocsátást okozva). Ha korábban E intenzitással 
világítottuk meg a mintát, akkor a sötétbe helyezés 
utáni pillanatban n0 elektron reked a fotoszintetikus 
app arátu s kezde t i ré széb en , a ké s le l te te t t 
fluoreszcencia kezdeti várható intenzitása pedig:

 KF0 = r · n0 ! r · PB(E) · !   (4.2)  
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A várható intenzitás ezután egyfolytában 
csökken, hiszen az egyszer már távozott elektronok 
nem térnek vissza, külső utánpótlás pedig nincs, mert 
sötét van. A sötétbe helyezés után t idő elteltével a még 
bennlévő elektronok száma:

 n(t) = n0 · e!t(r+s)   (4.3)

A KF intenzitás mindenkor az aktuális 
elektron-készlet és r szorzata:

 KF (t) = r · n(t) = r · n0 · e!t(r+s)   (4.4)

Ez a rendkívül egyszerűsített modell tehát 
megfelelően szimulálja az idővel lecsengő késleltetett 
fluoreszcenciát, bár egyáltalán nem tartalmazza a 
többfázisú lefutás koncepcióját . Ez azonban 
számunkra nem is lényeges, hiszen a KF mérések 
értelmezésénél nem fontos a lecsengés pontos menete.

A KF kinetikai méréseket a teljes görbe 
integrálja alapján értékelik, ezért szükséges ennek a 
paraméternek a kiszámítása is. A sötétség beállása 
után az összes KF kibocsátás:

 

! !

0
KF (t) dt = n0

r

r + s  (4.5)

A két fiktív valószínűség, r és s nagysága az 
elektron transzport-lánc tulajdonságaitól függ. Minél 
nagyobbak ezek az értékek, annál könnyebben 
mozognak az elektronok a láncban. Ezért ésszerű 
feltételezésnek tűnik, hogy ezeket a már ismert τ 
segítségével közelítsük. Ha r és s egyenesen arányos τ 

-1-el, akkor a (4.2) és (4.5) képletek átalakíthatók úgy, 
hogy a korábban már használt fotoszintetikus 
paramétereket tartalmazzák. 

A spektrum méréseknél a műszer csak az első 
másodpercben regisztrálja a keletkező fotonokat, így 
csak a görbe kezdeti intenzitását méri. Ez közelítőleg a 
KF0-nak felel meg. Így a spektrum amplitúdó (S) egy 
adott hullámhosszon:

 
S = PB(Em) · ! · k

!
! PB(Em)

  (4.6)

Itt a spektrométer lámpájának intenzitását (Em) 
kell használni, mert a mérésnél az biztosítja a 
világítást. A kinetikai integrál (K) – vagyis az összes KF 
kibocsátás – hasonlóképpen:

  
K = PB(Em) · ! ·

k1
!

k1
! + k2

!

! PB(Em) · !
  (4.7)

Az egyszerűsített modell szerint tehát a 
spektrum amplitúdó a műszer lámpája által kiváltott 
fotoszintézis sebességével, míg a kinetikai integrál 
ugyanezen fotoszintézis és az elektron transzport-lánc 
periódusidejének szorzatával arányos . Ezt a 
következtetést alátámasztja Gerhardt kísérlete (szóbeli 
közlés), ahol a kinetikai integrál a fotoszintézishez 
hasonló telítési görbét írt le a megvilágítási intenzitás 
változtatásával.

Ezen felül a kinetikai görbe integráljának és 
kezdeti intenzitásának hányadosa (amely megfelel az 
adott hullámhossz K/S értékének , csak S-et 
rendszerint külön mérjük) egyenesen arányos a teljes 
ETL elektron-feldolgozási idejével (τ).

Ha a megvilágítási intenzitás nagyon alacsony, 
akkor a P-E görbe kezdeti szakaszának linearitása 
miatt a fotoszintézis sebessége egyenesen arányos a 
műszer fényerejével. Ekkor a spektrum amplitúdója a 
következő formulába egyszerűsíthető, ha a műszer 
fényerejét konstans paraméternek tekintjük:

 
lim

Em!0
S = k · !B

 (4.8)

Kis fényerő e setén tehát a spektrum 
amplitúdója a P-E görbe kezdeti meredekségével 
arányos , vag y is a fotosz intéz is legnag yobb 
hatékonyságát méri. A kinetikai integrál hasonló 
körülmények mellett az alábbi alakot veszi fel:

 
lim

Em!0
K = k · !B · "

 (4.9) 

Az αBτ szorzat a telítési fényintenzitás 
képletében szerepel, azonban direkt jelentéssel nem 
rendelkezik, tehát alacsony megvilágítás mellett a 
kinetikai integrál eredménye közvetlenül nem 
használható.

Ha a műszer fényereje elég nagy ahhoz, hogy a 
P-E görbe telített szakaszára essen, akkor a mérések 
eredményei másképpen értelmezhetők. Fénytelítés 
mellett a fotoszintézis sebessége már csak a maximális 
kapacitástól függ. A spektrum amplitúdó ekkor:

 
lim

Em!"
S = k · PB

M  (4.10)  

Vagyis telítési megvilágítás mellett a KF 
spektrum amplitúdója a fotoszintézis maximális 
sebességével arányos. A kinetikai integrál ugyanígy 
átalakítva:
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lim

Em!"
K = k · ! · 2q

 (4.11)

Tehát a kinetikai integrál telítési fényen a 
fotoszintetikus egységekben egyszerre tárolható 
elektronok számával arányos, azaz – ha adott számú 
PQ molekulát feltételezünk minden fotoszintetikus 
egységre – a kinetikai integrálból meghatározható a 
fotoszintetikus egységek száma. Ez azért fontos, mert 
ez a legkevésbé áttételes mérési módszer, amivel a KF 
spektroszkópiát a fitoplankton-biomassza becslésére 
lehet használni (3. táblázat).  

A nagyon kicsi és a telítési intenzitás közötti 
megvilágítás tartományában az előbbiekhez hasonló 
egyszerűsítések nem alkalmazhatók, mivel ott a P-E 
görbe nemlineáris tulajdonságai uralkodnak. Ebben a 
tartományban csak a (4.6) és (4.7) egyenletek 
használhatók. További bonyolító tényező, hogy az 
egyes algafajok fotoszintetikus jellemzői eltérőek, sőt 
még egy faj esetén is változnak a körülményektől 
függően, így a telítési fényerő, illetve a P-E görbe 
lineáris kezdeti szakaszán való tartózkodás nem 
mindig határozható meg egyértelműen, ha kevert fajú 
fitoplankton-mintával dolgozunk. Előfordulhat ugyanis 
olyan eset, amikor egyes fajok már telítési fényen 
vannak (például a közismerten alacsony fénytelítési 
állandójú kékalgák), míg mások ugyanakkor még a 
köztes tartományban helyezkednek el. Ezért az 
ismertetett egyszerűsítések csak rendkívül kicsi, illetve 
nagy fényerő mellett alkalmazhatóak. 

A KF spektroszkóp fényereje

A KF spektroszkóp készítői nem határozták 
meg a műszer lámpájának intenzitását, úgyhogy erre 

csak következtetni lehet a mérési eredmények 
jellegéből. Egyértelműen telítési intenzitáson a 
spektrum amplitúdó a fotoszintézis legnagyobb 
sebességével arányos, ami viszont csak korlátozottan 
függ a megvilágítás hullámhosszától. Így ebben az 
esetben nem lehetne a spektrum-amplitúdó 
h u l l á m h o s s z s z e r i n t i v á l t o z á s a a l a p j á n 
megkülönböztetni az egyes algacsoportokat. A 
gyakorlatban viszont lehet, úgyhogy ezt a hipotézist el 
kell vetni. Nagyon kicsi fényerő mellett a spektrum 
amplitúdó a P-E görbe meredekségével, míg a kinetikai 
integrál a meredekség és τ szorzatával arányos. Ekkor 
– mivel τ enzimatikus folyamatokat jellemez – a 
spektrum amplitúdó egyáltalán nem, a kinetikai 
integrál pedig fokozottan függne a hőmérséklettől. 
Tapasztalataink alapján viszont ennek pont az 
ellenkezője igaz, tehát ez a feltételezés sem állja meg a 
helyét. Mindezek alapján az általunk alkalmazott KF 
spektroszkóp fényereje valahol a köztes tartományban 
helyezkedhet el, vagyis a korábban ismertetett 
egyszerűsítések itt nem alkalmazhatók.

A KF módszer alkalmazhatósága

A KF spektroszkóp megalkotásának eredeti 
célja a fitoplankton összetételének és biomasszájának 
mérése volt (Gerhardt és Bodemer, 2000). Mind a 
gyakorlati alkalmazás, mind az elméleti vizsgálat 
kimutatta azonban, hogy jelenlegi formájában a KF 
spektroszkóp nem közvetlenül fitoplankton- 
biomasszát, hanem egy, a biomasszától és az algák 
fotoszintézisétől is függő aktivitást mér (Istvánovics et 
al., 2005). Ugyan mindkét mérési módszer esetében 
függ az eredmény az aktív fotoszintetikus egységek (és 
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3. táblázat: A késleltetett fluoreszcencia mérések értelmezése a mérési fényintenzitás függvényében.

!B

! · 2q

PB
M

!

PB

Mérési módszer Mért paraméter Jelentés

Spektrum amplitúdó alacsony fényen Pigment- és csoportösszetétel

Kinetikai integrál telítési fényen Biomassza, klorofill

Spektrum amplitúdó telítési fényen Fotoszintetikus kapacitás

Kin. integrál / spekt. amplitúdó ETL periódusidő

Spektrum amplitúdó külső fényen Aktuális fotoszintézis



így az aktív PSII-k) számától, amely a Gerhardt és 
Bodemer (2000) által biomassza indikátorként 
bevezetett „fotoszintetikusan aktív klorofill” 
megfelelője, viszont emellett nemlineárisan függ még a 
funkcionális abszorpciós keresztmetszettől és az egy 
foton feldolgozásához szükséges időtől is. Ez 
megerősíti azt a következtetést , hogy a KF 
spektroszkópia jelenlegi formájában az akár 
tízpercenkénti mérési gyakoriság ellenére is csak napi 
léptéken – a napfelkelte előtti spektrum adatokat 
felhasználva – képes követni a biomassza dinamikáját.

Maga a módszer viszont alkalmas arra, hogy 
megfelelő beállításokkal sokkal direktebb módon 
kövesse a biomassza változását, és emellett még a 
fontosabb fotoszintetikus paraméterek alakulását is 
érthetően regisztrálja. A műszer továbbfejlesztésével a 
megvilágítás fényerejét automatikusan változtathatóvá 
lehetne alakítani, ami kiaknázhatóvá tenné ezeket a 
lehetőségeket. A spektrum mérések alkalmával a 
fényerőt az összetétel meghatározásához még 
elviselhető mértékre csökkentve pontosan meg lehetne 
határozni az egyes pigmentek arányát, és ezzel az 
összetételt. A kinetikai méréseket a lehetséges 
legnagyobb intenzitáson végezve pontosan lehetne 

becsülni a biomassza dinamikáját a fotoszintetikus 
egységek számának változásán keresztül, akár a kinti 
fényviszonyoktól függetlenül is. Ezzel a biomassza 
mérés jelenleg egy napos felbontását akár a 
sokszorosára is lehetne növelni. Az ilyen kinetikai 
mérések kezdeti intenzitása jellemezné a fotoszintézis 
maximális sebességének változását is, tehát ugyanilyen 
nagy felbontással a fontos fotoszintetikus paraméterek 
is követhetőek lennének. 

Összefoglalás

A késleltetett fluoreszcencia komplex, a 
fotoszintézishez kötődő jelenség, ezért értelmezésénél 
figyelembe kell venni a fotoszintézis sajátosságait is. A 
kidolgozott egyszerű modell segítségével is 
k imutatható , hog y a műszer meg v i lág í tá s i 
intenzitásától függően a különböző KF mérési 
eljárások eredményei más és más fotoszintetikus 
jellemzők indikátorai. A késleltetett fluoreszencia 
technológia helyes alkalmazásához tehát feltétlenül 
olyan műszerre van szükség, amely képes változtatni a 
megvilágítás fényerejét, így az eredeti berendezéstől 
eltérően akár 4-5 percenként is megmérheti a 
fitoplankton mennyiségét.
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5. Online KF spektroszkópia a gyakorlatban

A regensburgi késleltetett fluoreszcencia 
spektroszkóp különböző korai prototípusait 
jellemzően laboratóriumi műszerként használták. A 
„Phytoplankton online” elnevezésű, az Európai Unió 5. 
keretprogramja által finanszírozott projekt keretein 
belül került sor először a technológia terepi 
alkalmazásra.

Mérési program

A Balaton Keszthelyi-medencéjében 2001-től 
végeztünk méréseket. Keszthely város szélén, a parttól 
mintegy 100 méterre, a tóban létesítettünk 
automatikus mérőállomást (17. ábra). A területen 
kiülepedési zóna található, ahol finom szemcséjű, nagy 
foszfortartalmú üledék és cianobaktérium akinéták 
rakódnak le (Gorzó, 1991; Csermák és Máté, 2004). A 
mérési időszak egybeesett egy több évig tartó aszályos 
periódussal, az állomás mellett a kezdetben 1,5 
méteres vízmélység tavasszal 1 méterre, nyáron 
rendszerint 70-80 cm-re apadt. 2001-ben a területen 
még alig volt hínár, de a vízszint csökkenésével 
fokozatosan elszaporodtak a magasabb rendű 
vízinövények (főleg a Najas marina). 2004 nyarán a 
mérőállomás környékén a hínárborítottság elérte a 
85%-ot. A mérőállomás partközeli elhelyezésének 
nyilvánvaló korlátai vannak, ha a medence nyíltvizének 
minőségét szeretnénk vizsgálni. Összehasonlítottuk 
saját eredményeinket a medence közepén mért 
adatokkal és kielégítő egyezést találtunk, vagyis 
adataink többnyire megfelelően jel lemzik a 

Keszthelyi-medence vízminőségét.

Automata mérések
A mérések minden évben március közepén, a 

jég elolvadása után kezdődtek, és október közepéig 
tartottak. Az állomáson meteorológiai szenzorokat 
helyeztünk el, amelyek 10 másodperces felbontásban 
mérték a globál-sugárzást, a szél irányát és sebességét 
(a víz felett kb. 5 m-es magasságban), valamint a víz 
hőmérsékletét 5 különböző mélységben. Az adatokból 
képzett 15 perces átlagokat tároltuk el az állomás 
adatrögzítő berendezésében, és használtuk fel az 
elemzésekben.  A vízalatti fényklíma jellemzése 
céljából a víz zavarosságát is mértük fényszórás 
érzékelőkkel ( WetL abs , USA) 5 különböző 
mélységben, melyek közül az egyik néhány 
centiméterrel az üledék fölött helyezkedett el. A 
leolvasó berendezés  másodpercenkénti kérdezte le a 
szenzorok adatait.

2001-ben és 2002 nyarán a KF spektrométer 
laboratóriumi prototípusát használtuk automatikus 
üzemmódban. A vízoszlop közepéről beépített 
perisztaltikus szivattyúval óránként vett mintát a 
spektrométer, majd mérte a spektrumot. A 
berendezést hetente két alkalommal kézi savazással 
tisztítottuk. 2002 őszétől már az eredetileg is 
automatikus üzemmódra szánt prototípust használtuk. 
A z ú j rend szerhez sa ját fe j l e sz té sű , ip ar i 
folyamat-vezérlő számítógép irányította mintavevő 
egységet csatoltunk. A  mintavevő 4 darab, 3 
különböző mélységben (a vízfelszínénél, a vízoszlop 
közepén, valamint közvetlenül az üledék felett) 
elhelyezett centrifugál-szivattyú segítségével 3 
különböző edénybe szállította a vizet (az egyik edényt 
két szivattyú szolgálta ki). A sötét-adaptációs kamrákat 
is kicseréltük, méretük 1-ről 2 literre nőtt, valamint 
lapos aljukat kúpos váltotta fel, hogy kiszivattyúzás 
után minél kevesebb víz és üledék maradjon bennük. A 
spektrométer és a mintavevő összehangolt vezérlését 
személyi számítógépre bíztuk. A mérési ciklust úgy 
állítottuk be, hogy a több sötét-adaptációs kamra által 
nyújtott lehetőséget kihasználva az egyes spektrum 
mérések időben átlapolva zajlottak. Így sikerült a 
korábbi egy óránkéntivel és a mérések időtartamából 
következő 16-17 percenkéntivel szemben 6-7 
percenkénti mérési gyakoriságot elérnünk. A vízoszlop 
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közepébő l vett minták kinetikai méréseinek 
gyakoriságát is a korábbi napi egy alkalomról minden 
mérési ciklusra, vagyis 40 percenkéntire sűrítettük. 
Egy mérési ciklus mind a négy mintavételi pont 
spektrum méréséből, valamint a kinetikai mérésből 
állt, tehát mintegy 55 percig tartott. Tíz mérési 
ciklusonként automata tisztítás következett, amelyet 
híg (8%-os) sósavas öblítés, majd 2 l tóvízzel végzett 
mosás alkotott.  

Kézi mérések
Az automatikus mérések mellett kéz i 

módszerrel is gyűjtöttünk adatokat. A vízoszlop 
közepéből hetente mindig ugyanabban az időben 
begyűjtött mintákból (többek között) a-klorofill 
mérést végeztünk. 2001-ben és 2002-ben a klorofill 
koncentrációt spektrofotométerrel mértük, majd 
korrigáltuk a feopigmentek mennyiségével (Golterman 
és Clymo, 1971). 2003-tól viszont már egy TD700 
típusú fuorimétert (Turner Designs, Sunnyvale CA, 
USA) használtunk a feopigmentekből származó 
interferenciát lecsökkentő, savazást kiiktató optikai 
csomaggal (US EPA 445. módszer). A fluorimétert 
spenótból származó a-k lorofil l s tandarddal 
(Sigma-Aldrich, St. Louis MO, USA) kalibráltuk. A 
műszer stabilitását minden mérési napon vörös 
standarddal ( Turner Designs) el lenőr iztük .  
Ugyanekkor a teljes vízoszlopból vett integrált 
mintában Padisák Judit hagyományos módszerrel 
megszámolta az algákat és becsülte a faj- 
csoportonkénti volumetrikus biomasszát.

A mérési adatok feldolgozása

A KF spektroszkóp által regisztrált adatokat 
(spektrumok és kinetikák) fel kell dolgozni, hogy a 
fitoplankton-monitorozás során várt információhoz 
(alga mennyiség és összetétel) hozzájuthassunk. A 
kinetikai mérések érzéketlensége miatt mind az 
összetételt, mind a fitoplankton mennyiségét a 
spektrum mérésekből próbáltuk meghatározni. A KF 
módszer újdonsága miatt a kiszámolt eredmények 
önmagukban még nem elfogadhatóak, át kell őket 
konvertálni a limnológiában szokásosan használt 
egységekre (jellemzően klorofill koncentrációra).

Dekonvolúció
A KF spektrum mérés hullámhosszonkénti 

amplitúdójából becsülhető a fitoplankton-minta 

csoport-összetétele. Ehhez kalibrációs spektrumokra 
van szükség, amelyek az adott algacsoport egységnyi 
biomasszához tartozó KF aktivitását adják meg. A 
biomassza normalizálására azért van szükség, hogy az 
egyes csoportok spektrumból kiszámított aránya 
tükrözze részesedésüket az összes biomasszából. A 
spektroszkóphoz készített eredeti kalibrációs 
spektrumokban a csoport tiszta összetételét és a 
biomassza normalizálást sem sikerült a készítőknek 
megoldaniuk, ezért pótlólagos kalibrációra volt 
szükség (a részletekről lásd: Istvánovics et al., 2005).

A spektrum felbontása a dekonvolúciónak 
nevezett eljárással történik. Feltételezzük, hogy a teljes 
spektrum (S) az egyes csoportok kalibrációs 
spektrumainak (si) lineáris kombinációja, ahol az egyes 
csoportokhoz tartozó szorzótényezők (ci)megadják a 
csoport mennyiségét:

 
S =

!

i

si · ci

 (5.1)  

ahol i=cianobaktériumok, klorofitonok , 
kromofitonok és kriptfitonok (az üledék spektruma 
annyira különböző az algákétól, hogy nem befolyásolja 
érdemben a dekonvolúció eredményét). Mivel az 
eredeti KF spektroszkóp 400 és 730 nm között 2 
nm-enkénti hullámhosszokon méri a késleltetett 
fluoreszcencia intenzitását, 166 egyenlettel és 4 
változóval van dolgunk, vagyis a megoldandó 
egyenletrendszer túlhatározott. A kalibrációs 
spektrumok tökéletlensége és a mérés során jelentkező 
hibák miatt reménytelen az egyenletrendszer pontos 
megoldása, így a mért és a számított spektrum közötti 
eltérést kell a megoldás során minimalizálni. A 
spektrométer készítői az eltérés leírására az abszolút 
hibák összegzését, a minimalizálásra pedig egy, a mért 
és a számított spektrum közötti korrelációt 
maximalizáló iterációs algoritmust alkalmaztak. A 
korreláció maximalizálása a gyakorlatban nem vált be, 
mivel az a kisebb eltérésekre nem eléggé érzékeny, így 
az iteráció többnyire szabad szemmel még zavarónak 
tűnő különbségeket tartalmazó megoldásoknál állt 
meg.

A d e k o n v o l ú c i ó m ó d s z e r é t e m i a t t 
megváltoztattuk, de az összehasonlíthatóság miatt az 
abszolút eltérést mint hibadefiníciót megtartottuk. A 
teljes spektrumra vonatkozó relatív hiba (erel) a mért és 
a számított spektrum intenzitása (αm és αsz) közötti 
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abszolút hibák összege, normalizálva a spektrum 
beütéseinek összegével:

 
erel =

!730
!=400 |!m ! !sz|
!730

!=400 !m  (5.2)

A dekonvolúció feladata tehát erel minimális 
értékéhez tartozó optimális ci csoportmennyiségek 
megtalálása. Ez az optimalizációs feladat kiegészül 
még azzal a megkötéssel, hogy egyik csoport 
mennyisége sem lehet kisebb, mint 0. Az (5.1) egyenlet 
linearitása miatt közvetlen megoldást jelenthetne a 
Gauss transzformáció, de az nem abszolút, hanem 
négyzetes hibafüggvényt feltételez, így megoldása jelen 
esetre nem optimális. 

Végül egy hibrid módszert alkalmaztunk. 
Először Gauss transzformációval előállítottuk a 
négyzetes hiba esetén legjobb megoldást. Ezután ebből 
a p o ntb ó l k i i n d u l v a N el d e r é s Me a d - fé l e 
Szimplex-keresést (Nelder és Mead, 1965) végeztünk, 
amely néhány száz iteráción belül eljutott az 
optimumhoz. A kezdőpont „intelligens” kijelölésével 
sikerült garantálni, hogy az iterációs eljárás ellenére 
viszonylag gyorsan eljutunk az optimumba. Az új 
dekonvolúciós eljárás kifejlesztésének köszönhetően 
megváltoztathattuk a fotonszámláló sötét-áramának 
kezelését is. Ez  konstans alapként jelentkezik a 
mérésekben, amelyet korábban a spektrum 10 
legalacsonyabb pontjának átlagaként becsültek. Ennek 
az alapvonalnak a magassága 6. elemként bekerült a 
dekonvolúció optimalizálandó tényezői közé, így a 
felbontás szempontjából legmegfelelőbb értékre tudtuk 
mindig beállítani.

A hibás adatok kiszűrése
Ahogy az összetett rendszerekben megszokott, 

a mérések során változatos üzemzavarok léptek fel. 
Hibák szinte folyamatosan előfordultak, de legnagyobb 
gyakorisággal az online prototípus beüzemelése utáni 
évben jelentkeztek, mivel ekkor még nem dolgoztuk ki 
az üzemeltetési protokollt, és a vezérlő program is 
fejlesztési stádiumban volt. A tapasztalatok elemzése 
után a tipikus hibákat a következő osztályokba 
soroltuk: (i) mintavételi hiba miatt nincs víz a 
spektrométerben; (ii) mintavételi hiba miatt mérés 
közben elfogy a víz; (iii) a monokromátor vezérlés 
meghibásodása miatti hullámhossz-eltolódás; (iv) a 
spektrum felbontása bizonytalan a nagy szóródás 
miatt; és (v) a felbontáshoz használt kalibrációs 

spektrumok nem reprezentatívak.
 A mérési periódus alatt majdnem 40  000 

spektrumot regisztráltunk. Ekkora adatmennyiség 
esetén szükséges egy automatikus szűrési eljárás 
kidolgozása, amellyel a hibás, értékelhetetlen 
spektrumok eredményei eltávolíthatók az adatbázisból. 
Ez a dekonvolúció után már csak korlátozottan 
hajtható végre, mert a relatív hiba nagyságából nem 
minden esetben lehet következtetni a felbontás 
hihetőségére. Az (i), (ii) és (iii) hibatípusok nagy 
biztonsággal detektálhatók a spektrum legnagyobb 
intenzitású pontjának helyzetével. A spektrométer 
lámpájának vörös tartományokban intenzívebb 
spektrális eloszlása miatt az eukarióta algáknál a 668 
nm-hez, a cianobaktériumoknál pedig a 630 nm-hez 
tartozó KF intenzitás a legmagasabb. Vegyes mintákra 
kiszámítottuk, hogy a spektrum legmagasabb pontja az 
összetételtől függően 630–632, illetve 656–668 nm-es 
tartományokban lehet. A spektrumok elemzésénél 
megvizsgáltuk, hogy az adott spektrum legmagasabb 
pontja beleesik-e ezekbe a tartományokba, ha pedig 
nem, akkor milyen messze van a legközelebbi érvényes 
tartomány szélétől. A kisebb, a monokromátor 
elhanyagolható pontatlanságaiból eredő eltolódás 
nagyságának határát 10 nm-ben húztuk meg, amivel 
1774 hibás spektrumot sikerült kiszűrni (18. ábra). 

A (iv) hibatípus felismeréséhez egy új mutatót 
vezettünk be. A spektrum pontjainak szóródását 
ug yanazon sp ektr um s imított vá l toz atának 
segítségével vizsgáltuk. A KF spektrumok az 
antennapigmentek nem teljesen diszkrét abszorpciós 
csúcsai és a monokromátor tökéletlensége miatt 
lekerekített csúcsok sorozataiból állnak. Emiatt a 
szomszédos hullámhosszhoz tartozó értékek közötti 
korreláció igen  magas. Erre építve minden 
spektrumnál elkészítettük a spektrum 10 nm 
ablakméretű mozgóátlaggal simított változatát. A 
relatív zajosság (nrel) ezután – a relatív hiba 
kiszámításához hasonlóan – az eredeti (αm) és a 
simított (αs) spektrum közötti abszolút eltérések 
összege, normalizálva a spektrum integráljával:

 
nrel =

!730
!=400 |!m ! !s|
!730

!=400 !m  (5.3)

Mivel a kalibrációs spektrumok sok mérés 
alapján készültek, és többé-kevésbé zajmentesek, ez a 
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szám közelítőleg meghatározza a tökéletesen 
reprezentatív kalibrációs spektrumok alkalmazásával 
elérhető legkisebb relatív hibát. Vagyis ha nrel nagy 
(>5%), akkor nincs esély arra, hogy ennél kisebb, még 
elfogadható eredményt adjon a dekonvolúció, tehát a 
spektrum még felbontás előtt kiszűrhető. Mivel egyes 
algacsoportok kalibrációs spektrumai helyenként igen 
hasonlóak (pl. cianobaktériumok–kriptofitonok, kloro- 
és kromofitonok), a spektrum szóródása bizonytalanná 
teheti a dekonvolúció eredményét (19. ábra). Az 
optimalizációs algoritmus a zajban jelentkező 
mintázatokra is ráilleszti a számított spektrumot, így 
az összetétel becslése torzul. A 2001-ben és 2002-ben 
tapasztalt ilyen típusú nehézségek miatt 2003-tól úgy 
módosítottuk a spektrométer vezérlő programját, hogy 
az 2 nm-es lépések helyett minden nm-en mérjen. A 
m e g d u p l á z o t t f e l b o n t á s ú s p e k t r u m o k a t a 
kompatibilitás miatt a szokásos, csak páros nm-eket 
használó formátumra konvertáltuk úgy, hogy minden 
páros nm-hez az oda, valamint a két szomszédos 
páratlan nm-hez tartozó értékek átlagát írtuk. 
Kiszámítható, hogy az átlagolás eredményeként a 
spektrum szóródása az eredeti érték 3-½-szorosára, 
v a g y i s 5 7 , 7 % - á r a c s ö k k e n . A z á t a l a k í t á s 
eredményeként a jó spektrumoknál korábban szokásos 
3-5% körüli relatív hiba 1-3%-ra esett vissza, amivel 
párhuzamosan a dekonvolúció bizonytalansága is 
csökkent.

Az (v) típusú hiba, vagyis a nem reprezentatív 
kalibrációs spektrumok használata nrel és erel együttes 
felhasználásával detektálható. Mivel mindkét 
mennyiség hasonló módon számítódik, értékük 
közvetlenül összehasonlítható. Ha a felhasznált 
kalibrációs spektrumok jól lefedik a mintában található 
algákat, akkor a dekonvolúció hibájának közel kell 
esnie a relatív zajosság nagyságához. Ha viszont a 
kalibrációs készlet nem megfelelő, akkor erel a 
szisztematikus eltérések miatt jóval nagyobb lesz, mint 
nrel. Bevezetjük a reprezentativitás (R) fogalmát, amely 
a dekonvolúció hibájának és a szóródásnak a 
különbsége:

 R = erel ! nrel  (2.4)

Ez a definíció kissé furcsa, mivel a kisebb 
értékekhez tartozik nagyobb reprezentativitás, de a 
gyakorlatban azért jól használható. A reprezentativitás 
küszöbértékénél olyan számot kellett választanunk, 
amely kellően alacsony, de nem szűri ki a mérési 

e r e d m é n y e k t ö b b s é g é t . E z é r t a z R > 4 % 
reprezentativitású spektrumokat minősítettük hibás 
felbontásúnak, vagyis ezek eredménye kevésbé 
megbízható (az összes adat 28%-a tartozik ebbe a 
kategóriába).

Eredmények és megvitatásuk

A mérési program 4 éve alatt 36  320 
spektrumot mértünk, amelyből 30 704 jutott át a 
fentebb vázolt szűrési eljáráson (85%, 18. ábra). A 
kapott adatsor, amely most már csak a hihetőnek 
minősített KF aktivitást tartalmazza, viszonylag 
szaggatott az első két évben (2001. és 2002.), és 
többé-kevésbé folytonos az utolsó kettőben (2003. és 
2 0 0 4 . , 2 0 . á b r a ) . 2 0 0 1 é s 2 0 0 2 ny a r á n a 
cianobaktériumok jelentős tömegprodukcióját 
észleltük. Ez 2003-ban már csak sokkal kisebb 
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18. ábra: A mért KF spektrumok statisztikai tu-
lajdonságai. A: a hullámhossz-eltolódás eloszlása; B: 
a relatív zajosság sűrűségfüggvénye; C: az illesztés 
hibájának sűrűségfüggvénye. A szürke régió az elfo-
gadhatóság határait jelöli ki (A)-nál és (B)-nél. A (B) 
diagramnál az abszcissza felbontása eltérő az elfoga-
dott és az elutasított tartományokban. A (C) diagram 
csak az elfogadott (erel≤10%) tartományt ábrázolja.



mértékben fordult elő, 2004-ben pedig szinte teljesen 
el is maradt. Ezzel párhuzamosan, az összetételben a 
kromofitonok és a kriptofitonok arányának fokozatos 
növekedése figyelhető meg, főként a cianobaktériumok 
kárára.

Biomassza becslés
A 18. és 19. ábrán jól látszik hogy a KF aktivitás 

rendkívül dinamikus módon változik. Felismerhetőek 
ugyan a fitoplankton biomasszájának változásához 
köthető, több napos léptékű csúcsok, de nagyobb 
időbeli felbontásnál látszik, hogy a görbék egy napon 
belül is szignifikánsan ingadoznak. Közelebbről 
szemlélve feltűnik, hogy a KF aktivitás határozott 
napszakos ritmust mutat. Ez a napszakos ingadozás 
jócskán meghaladja a biomassza változásával még 
megmagyarázható mértéket, mintázata különböző az 
egyes algacsoportokban, lefutásából pedig a 
fotoszintézishez kötődő szoros kapcsolatára 
gyanakodhatunk (részletesen lásd: Honti et al., 2005)
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20. ábra: A KF adatokból számított (szürke vonal) és 
a hagyományos módon mért klorofill (fekete pontok) 
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19. ábra: Spektrumok, amelyek felbontása illusztrálja a dekonvolúció minőségi kategóriáit. Mért spektrum: körök; 
illesztett spektrum: vastag vonal; az egyes algacsoportok spektrumai: vékony vonalak. (A): Jól illeszthető spektrum 
(2004.09.01 00:13) erel=3.6% nrel=1.11%; csoport arányok (103 beütés): kékalga [Cy] 79, zöldalga [Z] 87, kovaalga 
[K] 0, kriptofiton  [Cr] 107, üledék [Ü] 0. (B): Közepesen illeszthető spektrum (2003.07.28 06:29) erel=5.1% 
nrel=1.37%;  Cy 109, Z 99, K 204, Cr 0, Ü 20. (C): A szóródás miatt rosszul illeszthető spektrum (2004.07.24 11:05) 
erel=7.3% nrel=4.58%;  Cy 0, Z 5, K 11, Cr 15, Ü 0. (D): A nem megfelelő kalibrációs spektrumok miatt rosszul 
illeszthető spektrum (2004.10.02 06:03) erel=7.3% nrel=1.08%;  Cy 0, Z 74, K 87, Cr 317, Ü 17.



A határozott napszakos ritmus felveti a KF 
spektroszkópia biomassza monitorozásra való 
használhatóságának kérdését, hiszen ha a KF aktivitás 
egyéb tényezőktől is függ, akkor ehhez ki kell szűrni 
belőle a biomassza változástól független hatásokat. (A 
KF aktivitást befolyásoló egyéb tényezőkkel a 4. fejezet 
foglalkozik.) A napi ritmusok közös, minden csoportra 
jellemző vonása a sötétben jelentkező relaxációs 
kinetika, amelynek lefutási sebessége különböző. A 
nappal tapasztalható mintázat megfigyeléseink szerint 
erősen függ a megvilágítási viszonyoktól (például a 
fénygátlás is kimutatható benne: Honti et al., 2005). 
Éppen ezért a biomassza becslésére közvetlenül a 
napfelkelte előtti órák adatait használtuk fel. Ezekben – 
a többórás „sötét-adaptáció” miatt – már csökken az 
előző napi megvilágítás „emléke”, az algák 
többé-kevésbé standard körülmények között vannak. 

A KF eredmények akkor válthatóak át 
hagyományos biomassza mértékegységre, ha pl. adott 
mennyiségű klorofillban kifejezett biomassza 

általánosan megfeleltethető valamekkora spektrum 
integrál nagyságnak. A spektrométer készítői a 
kalibrációs spektrumok felvételénél feltételezték, hogy 
mindegyik algacsoportnál alkalmazhatják a Chlorella 
sp. mintára igaz spektrum integrál–klorofill arányt, 
amelyet megmértek (Gerhardt és Bodemer, 1998). 
Ennek fényében az összes kalibrációs spektrumot az 1 
mg chl-a m-3 Chlorella koncentrációnak megfelelő 
szintre normalizálták, azt remélve, hogy a KF mérések 
közvetlenül összevethetőek lesznek a fitoplankton- 
biomassza hagyományos indikátoraként elfogadott 
a-klorofill mérésekkel. 

Az univerzális KF–klorofill konverziós faktor 
feltételezése azonban több okból is hibás. A  
késleltetett fluoreszcencia a II. fotorendszer (PSII) 
antennája által elnyelt fényből képződik (lásd 4. 
fejezet), viszont nemcsak ez a komplexum, hanem az I. 
fotorendszer és a hozzá tartozó antenna is tartalmaz 
klorofillt. Tehát a logikus összevetés a KF és a PSII-k 
száma között vonhatna párhuzamot, azonban ez 
utóbbi közvetlenül nem mérhető. További probléma, 
hogy az egyes algafajok fotoszintetikus apparátusában 
a különböző pigmentek mennyisége és egymáshoz 
viszonyított aránya jelentősen eltérő , sőt a 
körülményektől függően még fajon belül is nagy 
változékonyságot mutat, tehát a klorofill mennyisége 
önmagában sem tekinthető egzakt biomassza- vagy 
PSII-mennyiség indikátornak . A prokarióta 
cianobaktériumoknál ráadásul a PSII-k PSI-hez 
viszonyított mennyisége az eukariótákhoz képest jóval 
alacsonyabb, valamint ennél a csoportnál és az 
eukarióta kriptofita algáknál a fotorendszerek 
antennáiban klorofill helyett fikobiliproteinek 
találhatóak , tovább növelve a PSII–klorofill 
összehasonlítás bizonytalanságát. 

Az alkalmazható KF–klorofill átváltási tényezők 
meghatározásához először kalibráltuk a teljes társulás 
KF integrál–klorofill arányait, hogy a két mérési 
módszer nagyjából egyező eredményt adjon. A 
csoport-specifikus vonások miatt külön kellett 
vá la sztanunk az eukar ióta a lgák , i l le tve a 
cianobaktériumok által dominált időszakokat, hiszen 
ezekben erősen eltérő arányszámokra bukkantunk (21. 
ábra). Azokban az esetekben, ahol a cianobaktériumok 
aránya a KF aktivitásban meghaladta a 15%-ot, 1 mg 
m-3 a-klorofillra 15 700 beütés jutott, míg az ellenkező 
esetben 24 000. A kalibrációnál felhasznált tiszta 
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21. ábra: A KF integrál átváltása klorofillra. A: az 
átváltási faktor a kékalgák részarányának 
függvényében. Körök: az online spektrométer adatai 
(üres köröknél a kékalgák aránya<15%), háromszögek: 
a labor sp. adatai, négyzetek: kihagyott adatok. B: A 
KF integrál, mint a klorofill koncentráció függvénye. 
Üres körök: ha a kékalgák aránya <15%, y=24.0x
+39.8, r2=0.88, n=56. Teli körök: a kékalgák aránya 
>15%, y=15.7x-0.7, r2=0.83, n=26.



algatenyészetek klorofill–KF arányát egyenként 
megvizsgálva is kiderül, hogy az egyes csoportok 
konverziós faktorai jelentősen eltérőek. A korábbi 
Chlorella faktorban kifejezve a klorofitonok, a 
kromofitonok, a Cylindrospermopsis raciborskii 
(cianobaktérium) és a Cryptomonas ovata (kriptofita 
alga) értékei rendre 1,00; 0,68; 0,32 és 0,24 voltak.

A c ianobaktér iumok arány án a lapuló 
regressziós módszert alkalmazva összerajzoltuk a 
klorofillra konvertált KF eredményeket és a kézi 
a-klorofill méréseket (20. ábra). Látható, hogy a két 
módszer a megfigyelési időszak nagy részében közel 
azonos eredményeket adott . A pusztán heti 
mintavétellel viszont jelentősen alulbecsülhettük volna 
a biomassza-csúcsokat. A legnagyobb eltérés a 
m ó d s z e rek k öz ö t t 2 0 0 3 . s z e p te m b e r 9 - é n 
tapasztalható, amikor a kézi klorofill mérés és az 
algaszámlálás jóval nagyobb (az augusztusi csúccsal 
megegyező nagyságú) biomasszát jelzett, míg a KF 
spektrométer csak enyhe növekedést regisztrált. A 
megelőző napokban feltámadt keleti szél és az azt 
követő vihar erősen felkeverte az üledéket, a 
lebegőanyag-koncentráció 9-én elérte a 210 g m-3-t a 
mintavételi ponton. Az üledékkel együtt holt algasejtek 
és pigmentjeik bomlási termékei is felkeveredtek, az 
élő biomassza becslés szempontjából torzítva a 
hagyományos eljárások eredményeit. A KF módszerrel 
azonban ténylegesen csak az élő sejtek mennyiségét 
mérjük, így ez a hatás nem befolyásolta a méréseket. 
A z ü l e d é k f e l k e v e r e d é s e k o r á l t a l á b a n a 
meroplanktonikus kovaalgák mennyisége is megnő 
időszakosan a vízoszlopban (Padisák és Dokulil, 1994), 
amit viszont a KF módszer sikeresen kimutatott. 
Ugyanezen okokból  jelentkeztek szisztematikus 
e l t é r é s e k a m é r é s i m ó d s z e r e k k ö z ö t t a 
biomassza-csúcsok összeomlása utáni időszakokban is 
(22. ábra).  

A KF által becsült csoportösszetétel jól tükrözte 
a fitoplankton-társulás ismert évszakos változásait, 
amely a kovaalgák tavaszi csúcsától a nyári egy-két 
kékalga tömegprodukción keresztül a kriptofita algák 
őszi elszaporodásáig tart. A KF által jelzett 
csoportösszetételt összevetettük a mikroszkópos 
a lga sz ámlálá s ere dményeivel (22 . ábra) . A 
cianobaktériumok arányát általában helyesen 
becsültük, de a klorofitonok valós mennyisége szinte 
mindig kisebb volt a KF mérésekből számítottnál. A 

kromofitonok részarányát v iszont általában 
alulbecsültük, többnyire tavasszal, a kriptofitonok 
javára. Az egyes csoportoknál megmért KF–klorofill 
arányokat felhasználva a csoportösszetétel egyezése 
javult a mikroszkópos eredményekhez mérve. A 
klorofitonok állandó felülbecslése megszűnt, de 
néhány helyen azért maradtak jelentős eltérések. 
Azokban az időszakokban, amikor a kalibrációs 
spektrumok nem eléggé reprezentatívak, az összetétel 
becslésének hibája nagy, a legrosszabb esetekben elérte 
akár a ±40-50%-ot is.    

A dekonvolúció bizonytalansága
A dekonvolúció során az illesztést végző 

optimalizációs eljárás a mérésre rakódó zaj egyes 
szakaszait is a spektrum részének értelmezi, ha ezzel 
jobb illeszkedést érhet el. Emiatt az illeszkedés 
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22. ábra: A KF (vastag vonal) és a mikroszkópos 
számlálás (körök) csoport-adatainak összeha-
sonlítása. A KF adatok csoporttól függő biomassza-
integrál aránnyal készültek, kivéve a zöldalgáknál, 
ahol az univerzális váltószámmal készült eredmény is 
látszik (vékony vonal).



hibájának globális optimuma rendszerint valamivel 
alacsonyabb, mint a zajból eredő tényleges hiba 
nagysága. Következésképpen a dekonvolúciós eljárás 
zajos spektrumok esetén nem feltétlenül a pontos 
összetételt adja eredményül. Minél nagyobb a távolság 
a zaj okozta hibamérték és a dekonvolúció által feltárt 
optimális hiba nagysága között, annál bizonytalanabb a 
vizsgált minta összetételének becslése. 

A bizonytalanság mértékének feltérképezése 
érdekében Monte Carlo szimulációt és laboratóriumi 
méréseket végeztünk különböző összetételű 
spektrumokkal és fitoplankton-együttesekkel. Öt 
különböző fitoplankton-együttest állítottunk össze. A 
két alkalmazott kritérium az volt, hogy (i) a minta  
összetétele többé-kevésbé jellemző legyen a Balatonra, 
valamint (ii) olyan legyen, amelynél a KF mérések 
dekonvolúciója tapasztalataink szerint nem teljesen 
egyértelmű. 

A rendelkezésünkre álló kalibrációs spektrumok 
segítségével, lineáris kombinációval  előállítottuk az 5 
kiválasztott együttes virtuális KF spektrumait. A 

virtuális spektrumokra a valós mérések átlagos 
zajszintjének megfelelő nrel=1,6% véletlenszerű, normál 
eloszlású zajt kevertünk. Monte Carlo-szimulációval, a 
virtuális spektrumra mindig új – az említett nrel 
nagyságnak megfelelő – zajt generálva, elvégeztük a 
zajos spektrumok dekonvolúcióját mind az 5 
együttesre. A virtuális spektrumok használatával 
elérhető, hogy a felbontásnál a kalibrációs spektrumok 
tökéletesen reprezentatívak legyenek, így a kalibrációs 
problémákból adódó szisztematikus eltéréseket 
kiküszöböltük. 

A hozzáadott zaj a felbontás eredményét 
eltávolította a valós összetételtől (4. táblázat). Az 
eltolódás nem követett semmilyen egyszerűen leírható 
szabályt, de a cianobaktériumok arányát sohasem 
becsültük felül. A valós összetétel jellemzően nem a 
feltárt bizonytalansági tartomány közepén, hanem 
aszimmetrikusan helyezkedett el (4. táblázat). 

Az 5 együttest előállítottuk igazi algák tiszta 
tenyészeteiből is. A szükséges keverési arányokat 
(alkalmazható referencia híján) a tiszta tenyészetek 
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4. táblázat: A spektrum felbontás bizonytalanságának vizsgálatához használt algaegyüttesek összetétele. Felső 
blokk: keverési arányok a kísérletben. Középső blokk: ugyanezen arányok alapján előállított virtuális spektrumok 
1.6% zaj hozzáadása utáni dekonvolúciójának eredményei, a bizonytalanság határait Monte-Carlo szimulációval 
jelöltük ki. Alsó blokk: A valós keverékek dekonvolúciójának eredményei, a három párhuzam átlagai ± szórás.

együttes

Faj 1 2 3 4 5

Cylindrospermopsis raciborskii 0 0 10 55 65

Scenedesmus quadricauda 30 10 40 5 10

Cyclotella menenghiniana 35 70 30 25 5

Cryptomonas ovata 35 20 20 15 20

Cylindrospermopsis raciborskii 0.0 (0.0-0.4) 0.1 (0.0-0.9) 8.6 (7.5-10.5) 54.5 (53.2-56.5) 65.3 (63.9-65.9)

Scenedesmus quadricauda 29.7 (28.9-30.3) 10.3 (9.2-10.9) 41.0 (38.0-42.9) 5.7 (2.6-8.0) 9.5 (8.8-11.5)

Cyclotella menenghiniana 35.5 (34.5-36.3) 70.0 (68.7-71.6) 29.2 (26.5-32.3) 22.8 (19.2-25.9) 6.1 (3.5-6.6)

Cryptomonas ovata 35.0 (34.4-35.7) 19.4 (18.0-20.5) 21.1 (19.0-22.9) 16.1 (13.7-18.1) 19.0 (18.3-20.6)

Cylindrospermopsis raciborskii 2.5±4.4 4.8±0.9 7.8±5.9 36.7±7.5 49.6±5.0

Scenedesmus quadricauda 25.8±3.1 9.4±1.3 37.6±5.7 8.3±1.8 9.2±5.5

Cyclotella menenghiniana 28.2±1.8 63.8±3.2 24.6±7.0 25.3±2.3 7.1±1.1



előzetesen felvett spektrumaiból határoztuk meg. 
Mindegyik kevert együttest háromszor mértük le, 
majd a dekonvolúciónál a tiszta tenyészetek 
spektrumait alkalmaztuk kalibrációs spektrumként, 
hogy itt is elkerülhessük a reprezentativitás nem 
megfelelő szintjéből eredő problémákat. Az illesztés 
hibája  2-től 6%-ig terjedt, a nyers spektrumok relatív 
zajossága (nrel) közel volt a Monte Carlo-szimulációnál 
felvetthez, értéke 1,4% volt. A kalibrációs spektrumok 
felbontás alapján számított reprezentativitása a 2. és 3. 
együttesnél volt a legnagyobb, az 5-nél pedig a 
legkisebb. Bár a megismételt mérések minden 
mintánál 40 percen belül  lezajlottak, a számított 
összetételek az azonos együtteseken belül is jelentősen 
szóródtak (4. táblázat, 23. ábra). Az elenyésző 
arányban (0-5%) jelen lévő csoportokat taxonómiai 
hovatartozásuktól függetlenül mindig felülbecsültük. A 
kriptofita algákat általában a cianobaktériumok kárára 
becsültük túl, valamint e csoport felbontása volt a 
legbizonytalanabb. Ha két hasonló alakú kalibrációs 
spektrummal bíró csoport nagyjából azonos arányban 
volt jelen a mintában (pl. a cianobaktériumok és a 
kriptofitonok a 3. együttesben), a felbontás 
bizonytalansága jelentősen megnőtt. 

A bizonytalansági vizsgálat eredményeit 
figyelembe véve összehasonlítottuk a terepi 
spektrumok dekonvolúciójának hibáját (erel) és a 
spektrumok relatív zajosságát (nrel). Megfigyeléseink 
szerint a mérési zaj okozza a dekonvolúció során 
tapasztalható bizonytalanság jelentős részét azoknál a 
spektrumoknál, amelyeknél a reprezentativitás nem 
haladja meg a 4%-ot (23. ábra). Efelett az alkalmazott 
k a l i b r á c i ó s s p e k t r u m o k n e m t e k i n t h e t ő k 
megfelelőnek. A terepi méréseink 28%-a esett ebbe a 
nem jól felbontható kategóriába. Tehát a KF mérések 
elemzésénél nem elegendő a felbontás hibájára 
támaszkodni, az eredmények elfogadásához megfelelő 
szintű reprezentativitás is szükséges. 

Mérési gyakoriság
Bár a KF spektrométer megfelelő beállításokkal 

akár 10 percenként is képes egy spektrumot 
megmérni, a legfontosabb biomassza indikátorként 
felhasználható eredmények időbeli sűrűsége ennél 
jóval kisebb (napi 1). A KF aktivitás és a dinamikus 
fotoszintézis szoros kapcsolata miatt (bővebben lásd: 
4. fejezet) a napközbeni mérések eredményei nem 
használhatóak fel erre a célra. Javaslatunk szerint a 

legalább 4 órás sötét-adaptációnak kitett – praktikusan 
éjszakai – minták alkalmasak a fitoplankton 
b i o m a s s z á j á n a k b e c s l é s é r e . M e g p r ó b á l t u k 
megállapítani, hogy ez a mérési gyakoriság – bár jóval 
meghaladja a hagyományos módszerek gyakorlatban 
alkalmazható mértékét – elméletileg elegendő-e a  
dinamika kielégítő követésére. 

A rendelkezésre álló napi felbontású becsült 
biomassza adatsoron Fourier-spektrum analízist 
végeztünk. Az analízis megadja azt a várható 
legnagyobb frekvenciát (és ezzel a várható legkisebb 
periódusidőt), amivel a megfigyelt biomassza 
változások történnek. Ha ez a frekvencia nagyobb az 
alkalmazott mintavételi gyakoriságnál, akkor a 
vizsgálat eredménytelen, hiszen a Fourier-spektrumot 
túl ritkán felvett adatsorból becsültük. Ha kisebb, 
akkor a Fourier-spektrum elfogadható és a mintavételi 
gyakoriság megítélése a Nyquist-tétel (1928) fényében 
történik. A tétel kimondja, hogy (egy szinusz 
komponensekbő l összeál ló) folyamat akkor 
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23. ábra: A kísérleti algaegyüttesek összetétele a méré-
sek alapján (A). Kékalgák: üres kör, zöldalgák: teli kör, 
kovaalgák: üres háromszög, kriptofitonok: teli 
háromszög. Az összes KF spektrum erel és nrel mutatója 
(B). A sötét körök az online, az üresek pedig a labor 
spektrométer termékei. A szürke terület az elfogad-
ható spektrumok tartományát jelöli ki.



r e k o n s t r u á l h a t ó m e g f e l e l ő e n d i s z k r é t 
megfigyelésekből, ha a mintavételi frekvencia legalább 
kétszer akkora, mint a folyamat spektrumában jelen 
lévő legnagyobb frekvencia (vagyis mint a folyamat 
jellemző leggyorsabb változási sebessége). A tételt 
k i t e r j e s z t v e á l t a l á n o s a d a t s o r o k r a , a 
Fourier-spektrumból kiszámítható a szükséges 
mintavételi gyakoriság. 

Három összefüggő , 74-74 és 136 nap 
hosszúságú biomassza idősort választottunk ki a 
2003-2004 időszakból (2003.05.13-2003.08.01, 
2003.08.08-2003.10.21 és 2004.05.26-2004.10.12). 
Kiszámítva ezek Fourier spektrumát megfigyelhető, 
hogy a legnagyobb jellemző frekvencia 0,15 és 0,2 nap-1 
között változik, ami periódusidőben kifejezve 5-6,7 
napot jelent (24. ábra). Tehát a biomassza 
dinamikájának kielégítő követéséhez legalább 2-3 
naponta kell mintát venni, ami hosszú távon – a 
hatalmas munkaerő-igény miatt – eleve kizárja a nem 
automatikus mérési eljárások alkalmazását. Ez az 
eredmény egyezik a fitoplankton duplázódási idejének 
nagyságrendjével (3-5 nap, Reynolds, 2002), tehát 
biológiai szempontból is megalapozottnak tekinthető.

Érzékenység
A KF spektroszkópia érzékenysége az egyik 

kritikus tényező, amely eldönti, hogy a módszer 
alkalmazható-e a mindennapi gyakorlatban. Krause és 
m u n k a t á r s a i ( 1 9 8 2 ) k i m u t a t t á k , h o g y a 
Chlamydomonas reinhardtii KF aktivitása lineárisan 
változott a koncentrációval 4 nagyságrenden keresztül, 

0.01 és 300 mg Chl-a m-3 között. Bodemer és 
munkatársai (2000) hasonló eredményekre jutottak 
ezzel a fajjal 50 és 550 mg Chl-a m-3 között. Ugyanők 
megfelelő minőségű spektrumokat tudtak mérni dunai 
mintákban a 2–230 mg Chl-a m-3 tartományban.

A regensburgi spektroszkópokkal végzett 
méréseinkben a spektrumok zajossága (nrel) 1.2±0.26 % 
volt a 10 mg m-3 feletti a-klorofill koncentrációjú 
mintákban. Az ennél kisebb koncentrációknál a 
fitoplankton mennyiségének csökkenésével a zajosság 
meredeken emelkedett: az 5 mg m-3 alatti a-klorofill 
koncentrációjú mintákban nrel  már elérte a 2.28±0.44% 
mértéket. Tehát, ha csak a fitoplankton mennyiségét 
akarjuk megmérni, az online KF spektroszkópia 
könnyedén alkalmazható még oligotróf vizekre is, 
hiszen a spektrum integrál értékét a zaj csak kis 
mértékben torzítja. Az összetétel mérésénél viszont – 
a felbontás bizonytalanságát bemutató kísérletünk 
alapján (3. táblázat) – elfogadható pontosság csak az 5 
mg m-3 feletti a-klorofill koncentrációjú mintákban 
várható. Az ennél alacsonyabb koncentrációjú 
mintákban a spektrumok zajossága komolyan torzítja a 
4 algacsoport becsült arányát. Ezt a jel-zaj arány 
növelésével lehet megoldani, ami a műszer és a vezérlő 
program megváltoztatásával érhető el.

A késleltetett fluoreszcencia spektroszkóp 
továbbfejlesztése

A késleltetett fluoreszcencia értelmezése még a 
megmérésénél is bonyolultabb dolog. A jelenség 
közvetlenül nem kapcsolható össze semmilyen 
szokásos limnológiai paraméterrel, ami valószínűleg 
nagy szerepet játszott abban, hogy a jelenség korai 
megismerése ellenére mérési módszerként nem  
terjedt el (Prašil, személyes közlés). A 4. fejezet 
rámutatott, hogy a késleltetett fluoreszcencia-jel 
értelmezése függ attól, hogy azt milyen körülmények 
között mértük, míg a 2. fejezet bemutatta a 
regensburgi spektrométer néhány olyan hiányosságát, 
amely tovább nehezíti az adatok értelmezését. Ugyan a  
bemutatott adatfeldolgozási eljárással a regensburgi 
módszerrel felvett adatokat is megfelelően tudtuk 
interpretálni (lásd a jó egyezést a hagyományos 
módszerekkel), de a tapasztalatok alapján a 
spektrométer maga módosításra szorul. 

Gyakorlati KF spektroszkópia

35

3
1

2

Frekvencia [nap-1]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

S
p

e
k
tr

á
lis

 s
!

r!
s
é

g

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

S
p

e
k
tr

á
lis

 s
!

r!
s
é

g

24. ábra: A három kiválasztott időszak biomassza 
adatsorának Fourier-spektrumai. 
2003.05.13-2003.08.01. (1) és 2003.08.08-2003.10.21. 
(2): bal tengely, 2004.05.26-2004.10.12. (3): jobb 
tengely.



Az új spektroszkóp
Elkészítettük a KF spektrométer új prototípusát, 

amelyben a feltárt hiányosságokat igyekeztünk 
kiküszöbölni. Az új berendezés jelentősebb előnyei a 
korábbival szemben:

• A működés teljesen automatizált, így nincs 
szükség külön vezérlő számítógépre és 
monitorra, a gép az összegyűjtött adatokat 
önmaga tárolja. Áramkimaradás vagy szoftveres 
hiba után a berendezés folytatja az előírt 
méréseket. Mindez megkönnyíti az online 
üzemeltetést. 

• A foton-számláló körültekintőbb beépítése 
nyomán a jel-zaj arány jelentősen javult, vagyis 
több értelmezhető mérés készíthető.

• A megvilág ítás fényereje szof tveresen 
változtatható, így lehetőség nyílt a 4. fejezet 
előírásainak megfelelő mérési programokat 
k i d o l g o z n i . A s p e k t r u m m é r é s e k n é l 
kiegyensúlyozott színspektrumú, nem telítési 
megvilágítást, a kinetikai méréseknél pedig 
bizonyosan telítő világítást alkalmazhatunk. 

Első mérések
Az új prototípussal 2006 nyarán mértünk a 

Tisza magyarországi szakaszán. Végighajóztuk a folyót 
a Túr-bukótól a szerb határig , majd vissza 
Vásárosnaményig. Mértük a víz zavarosságát, 
hőmérsékletét és oldott oxigén koncentrációját kb. 
félpercenként, a KF kinetikáját pedig 5 percenként. 
Lefelé hajózva ezzel párhuzamosan félóránként mintát 
vettünk, amiből fluorimetriás módszerrel (lásd 5. 
fejezet) meghatároztuk az a-klorofill koncentrációját. 
A méréssorozat egyik célja volt, hogy az új berendezés 
megbízhatóságát teszteljük, a másik, hogy a kapott 
eredményeket összevessük a párhuzamosan felvett 
extraktív klorofill adatokkal. A megbízhatósági teszt jól 
sikerült, mivel a mérőhajó áramtermelő generátorának 
meghibásodása miatti áramszüneteket leszámítva nem 
maradt ki mérés. A berendezés 10 nap alatt 1174 
alga-biomassza mérést végzett a késleltetett 
fluoreszcencia kinetikájának felvételével (25. ábra). 

Az újfajta (telítési, nem monokromatikus fényen 
végzett) kinetikai mérések eredményei a 4. fejezet 
számításai szerint – ha az ottani feltételezések 
megállják a helyüket – már mentesek a KF korábban 
észlel t napon belül i ingadozásaitól , ami a 

fotoszintetikus paraméterek fénydinamikájából adódik. 
Így az új műszer eredményeinek és az extraktív 
klorofill adatoknak az esetleges egyezése közvetetten 
igazolhatja a 4. fejezet feltételezéseit.

Az emissziós kamra akkori kezdetleges állapota 
még nem tett lehetővé a fitoplankton összetételét 
megmutató spektrum méréseket, így ezeket nem 
építettük be a mérési ciklusba. A kinetikai mérések 
kezdeti amplitúdója megfeleltethető viszont a telítési 
f é ny e n m é r t s p ek t r u m n a k , h i s z e n te l í té s i 
megvilágításban a spektrum nagysága nem függ a 
megvilágítás hullámhosszától. 

A folyásirány szerint lefelé, majd felfelé mért 
kinetikai integrálok (25. ábra) meglepően szoros 
korrelációt mutattak az extraktív klorofill méréssel (26. 
ábra). A telítési spektrum-amplitúdó végig hasonló a 
kinetikai integrálhoz, de a változékonysága valamivel 
nagyobb. 

Az eredmények értékelése
Az új berendezés eredményei és a hagyományos 

módszerrel mért biomassza indikátor közötti jó 
egyezés bizonyítja, hogy az új műszer (a réginél 
nagyobb mértékben) alkalmas a fitoplankton 
mennyiségének mérésére. A 4. fejezetben ismertetett 
modell feltételezései két módon ellenőrizhetőek az 
adatokból: (i) A kinetikai integrálból eltűntek a 
hőmérséklet és a fény változásának nyomán 
bekövetkező ingadozások, vagyis a fotoszintetikus 
egységek számát (ami itt a biomassza indikátora) 
valóban telítési fényen kell mérni. (ii) A kinetikai görbe 
kezdeti intenzitásának és az integrálnak a hányadosa a 
model l szer int a fotosz intet ikus apparátus 
elektron-feldolgozási sebességével arányos. Ezt a 
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25. ábra: Az új spektrométerrel a Tiszán 2006-ban 
telítési fényen mért kinetikai integrál (szürke pontok) 
és a kinetikai görbe kezdőpontja (fekete pontok).



hányadost felrajzolva napszakos periódust figyelhetünk 
meg (27. ábra). A hányados változása (reggel 
magasabb, délben lecsökken, estére újra megnő, 27. 
ábra) megfelel az irodalomban közölt τ dinamikának 
(lásd pl.: Harding et al., 1981).

Közvetlen bizonyítékot a 4. fejezet feltevéseinek 
igazolására a sejten belüli mérések hiánya miatt ugyan 
nem tudunk szerezni, de az eddig összegyűjtött adatok 

mindegyike alátámasztotta a késleltetett fluoreszcencia 
egyszerűsített modelljét.

A fentiek alapján kijelenthető , hogy a 
regensburgi spektroszkóp az állandó – közepes 
intenzitású – megvilágítás miatt nehezen értelmezhető 
adatokat állít elő. Ennek köszönhető az a számtalan 
nehezítő tényező (pl. a napi ritmus megjelenése), 
aminek a kiküszöbölésével a fejezet első része 
fo g l a l koz o t t . A z ú j b e re n d e z é s s e l v i s z o nt 
kihasználhatjuk a késleltetett fluoreszcencia 
mérésének előnyeit, a mérési helyszínen  néhány 
percenként automatikusan mérhetjük a fitoplankton 
mennyiségét, összetételét és fotoszintézisének 
alakulását. 

Összefoglalás

A regensburgi késleltetett fluoreszcencia 
spektroszkóp (Gerhardt és Bodemer, 2000) 
spektrumainak értékelésénél 5 különféle hibatípus 
különböztethető meg. Ezek automatikus szűrésére 
módszereket dolgoztunk ki, amelyek lehetővé teszik az 
online mérés során képződő nagyszámú adat kezelését. 
A spektrumok feldolgozásánál különválasztható a 
mérési pontatlanságból és a nem megfelelő kalibrációs 
spektrumokkal való felbontásból származó hiba. A 
spektrum-felbontás pontatlansága tehát önmagában 
nem elegendő mutatója egy spektrum minőségének, 
mint ahogyan azt Gerhardt és Bodemer (2000) 
állították. A mérés során a jelekre rakódó zaj 
nagymértékben befolyásolja a csoportösszetétel 
meghatározásának pontosságát, így az a műszert 
vezérlő program megváltoztatásával (több méréssel, 
majd átlagolással csökkentve a szóródást) jelentősen 
javítható volt. A balatoni mérések adatait feldolgozva 
kimutatható volt, hogy a késleltetett fluoreszcencia 
spektroszkópia a Gerhardt által kidolgozott 
formájában csak napi léptéken képes a fitoplankton 
b ioma ssz ájának köve té s ére . A re gensburg i 
spektroszkóppal szerzett gyakorlati tapasztalatok és az 
előző fejezetben ismertetett elméleti megfontolások 
alapján elkészítettük a továbbfejlesztett késleltetett 
fluoreszcencia spektroszkópot, amely kiküszöböli a 
feltárt problémákat. Az új műszert sikeresen teszteltük 
egy tiszai méréssorozat alkalmával. Az eredmények 
alátámasztották az új műszer kifejlesztésénél 
figyelembe vett hipotéziseket és tapasztalatokat.
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6. Populációdinamikai modellezés

A fitoplankton-közösségek szezonálisan olyan 
v á l t o z á s o k o n m e n n e k k e r e s z t ü l , a m e l y e k 
összehasonlíthatók a szárazföldi ökoszisztémák 
évtizedek alatt lezajló szukcessziójával (Reynolds, 
1997). A szukcesszió szűkebb értelmezésben autogén 
folyamat, amely során a résztvevő fajokat a társulás 
metabolizmusából eredő környezeti változások 
szelektálják és a fajok közötti interspecifikus 
kölcsönhatások . A külső környezeti kényszerek 
jelentik az összes többi olyan hatást, amelyet a 
fitoplankton nem tud befolyásolni. Bizonyos határok 
között a külső kényszereket a társulás hatékonyan 
elnyeli a fajösszetétel vagy a gyakoriság megváltozása 
nélkül. Az ezen határokon túli kényszerek azonban 
zavaró tényezőként hatnak a fitoplankton fejlődésére. 
A zavarási események megváltoztatják a társulás 
szerkezetét a szukcessziós folyamat megszakításával, 
időleges megfordításával (reverzió) vagy eltérítésével 
(shift). Tehát a megjósolhatatlan ütemben, hirtelen 
érkező zavarások közötti időszakok határozzák meg az 
autogén szukcesszió kiteljesedésére rendelkezésére álló 
időtartamot és az egyensúlyi (ekvilibrium) állapotok 
elérésének valószínűségét (Naselli-Flores et al., 2003).

Connell (1978) köztes sűrűségű zavarásokról 
alkotott elmélete (IDH – Intermediate Disturbance 
Hypothesis) szerint a megfelelő frekvencia- 
tartományban érkező zavarás az ökoszisztémák 
fajgazdagságának elsődleges fenntartója. Ez a 
frekvenciatartomány azonban nem az abszolút idő 
skáláján értelmezendő. Reynolds (1997) kimutatta, 
hogy meghatározásakor figyelembe kell venni a 
vizsgált társulásokat alkotó élőlények jellemző 
generációs idejét. Ezzel a módosítással az IDH 
sikeresen alkalmazható a fitoplankton-ökológiában is 
(Reynolds, 1988; Padisák et al., 1993; Padisák, 1993; 
Sommer, 1995). Azonban - ahogy Juhász-Nagy (1993) 
megjegyzi - a zavarások a természetben önmagukban 
n e m m é r h e t ő k , j e l e n l é t ü k r e á l t a l á b a n a 
következményekből, a társulás megváltozásából 
visszafelé következtetünk: ha valami, a szukcesszióval 
megmagyarázhatatlan változás történik, akkor 
feltételezzük , hogy zavaró esemény történt . 
Mindemellett csak néhány elméleti tanulmány 

próbálta meg feloldani ezt az önmagába záródó 
okfejtést (Reynolds, 1997; Elliott et al., 2001). Ez nem 
csoda, ha figyelembe vesszük azokat a nehézségeket, 
amelyek a környezeti stabilitás és a zavarások 
meghatározásánál jelentkeznek. Egy dolog azonban 
biztos : bármilyen i lyen jel legű próbálkozás 
sikertelenségre van ítélve, ha a környezet dinamikáját a 
fitoplankton generációs idejénél ritkább felbontásban 
vizsgálják. A Balatonból származó napi biomassza 
idősorok Fourier-spektrum analízise alapján a 
fitoplankton karakterisztikus időléptéke néhány nap 
(Istvánovics et al., 2005). Következésképpen a 
környezet változását ebben a tóban legalább napi 
léptéken kell vizsgálni.

A nagy, sekély tavak – a mély, rétegzett tavakkal 
szemben – különösen gyorsan változó környezetet 
biztosítanak a fitoplankton számára, ahol a társulás 
fejlődésének különböző nyomvonalait nehéz 
elkülöníteni az üledék gyakori felkeveredése miatt. 
Terepi mérések és elméleti vizsgálatok felfedték, hogy 
az üledék felkeveredése döntő zavaró tényező, úgy a 
Balatonban (Padisák et al., 1988, 1990; Padisák, 1993), 
mint más sekély tavakban (Padisák et al., 2003). Az itt 
bemutatandó modellvizsgálat célja, hogy (többek 
között) a késleltetett fluoreszcencia spektroszkóppal a 
Balatonban gyűjtött terepi adatokat felhasználva 
megállapítsuk: a fitoplankton-változás mely mintázatai 
megjósolhatóak és leírhatóak a hagyományos 
algamodellezés kelléktáránál (a Balatonra lásd pl.: 
Kutas és Herodek, 1986; van Straten, 1986) egyszerűbb 
ö ssze f üggé s ek s e g í t s é gé ve l , i l l e tve melyek 
tulajdoníthatók a véletlenszerű zavarásoknak.

Módszertan

Adatbázisba rendeztük a következő változók 
n a p i á t l a g á t : f é n y k i o l t á s ( K d ) , v í z a l a t t i 
fotoszintetikusan aktív sugárzás, vízhőmérséklet, a P 
és N formák külső terhelése, a fitoplankton 
biomasszája és összetétele, dominancia viszonyai. A 
több mélységben mért változókat (hőmérséklet, 
fénykioltás, fitoplankton) nemcsak naponta, hanem 
mélység szerint is átlagoltuk. A fitoplankton 
dominancia idősora 5 kategóriát tartalmazott: a KF 
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módszerrel megkülönböztethető 4 algacsoport mellett 
definiáltunk egy „bizonytalan” osztályt is. Akkor 
tekintettünk valamely csoportot dominánsnak, ha 
biomasszája legalább 10%-kal meghaladta minden más 
csoport biomasszáját. Ha ez a kritérium nem teljesült, 
akkor minősítettük a dominanciát „bizonytalannak”. 
Nyilvánvaló, hogy a fitoplankton KF módszer által 
megengedett felbontása a diverzitási tengely mentén 
gyenge a mikroszkópos algaszámláláshoz képest, az 
időtengely menti felbontása viszont lényegesen jobb. A 
külső terhelést a NYUDUVIZIG Kis-Balaton 
Üzemmérnöksége bocsátotta rendelkezésünkre és az a 
Zala fenékpusztai szelvényére vonatkozik. Clement 
(2000) szerint ez a terhelés a Keszthelyi-medence 
összes külső terhelésének 90-95%-a körül mozog. A 
fitoplankton faji összetételére vonatkozó adatokat 
Padisák Judit bocsátotta rendelkezésünkre.

Eredmények

A sekély, eutróf tavakra jellemző fitoplankton- 
dinamikát figyeltünk meg 2003-ban (28. ábra). Három 
nagyobb biomassza-csúcs alakult ki: (i) a tavaszi 
kovaalgáké március végén; (ii) július elején az 
Aphanizomenon flos-aquae, az A. klebahnii és a 
Planktothrix agardhii vegyes csúcsa, valamint (iii) 
augusztus közepén a Cylindospermopsis raciborskii-é. 
A nyáron jelentkező két, egymást követő kékalga-csúcs 
természetes jelenségnek számít a Balatonban, melynek 
fő oka a szubtrópusi eredetű C. raciborskii magas 
hőigénye (Padisák és Istvánovics, 1987; Padisák és 
Reynolds, 1998). A nagyobb csúcsok mellett végig az 
ősz folyamán feltűntek a kova- és kriptofita algák 
kisebb csúcsai is. 

Mivel adatsorunkat egy ponton rögzítettük, 
ezért nem szűrhető ki belőle a térbeli egyenlőtlen 
eloszlás és az áramlások okozta biomassza 
ingadozások hatása. A Balaton medencéiben Shanahan 
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28. ábra: Az egyes algacsoportok biomasszájának vál-
tozása és a domináns csoport 2003-ban (A), és 2004-
ben (B). A szaggatott dobozok a kedvező életterek le-
határolásához használt biomasszacsúcsokat jelzik.

5. táblázat: A környezeti változók (napi adat) és a 
fitoplankton tápanyagellátottságának (heti adat) át-
laga ± szórás 2003-ban és 2004-ben.

Változó 2003 2004

Tavasz (márciustól májusig)

Fénykioltási tényező (m-1) 2.9±1.9 2.2±1.8

Vízhőmérséklet (˚C) 14.0±6.3 15.5±2.9

Vízhozam (m3 s-1) 4.8±2.4 11.6±4.9

Külső NO3 terhelés (mg N m2 nap-1) 8.3±10.0 10.2±7.4

Külső foszfát terhelés (mg P m2 nap-1) 0.57±0.43 0.7±0.62

Belső foszfát terhelés (mg P m2 nap-1) 1.32±0.99 0.78±0.63

Fajlagos P többlet (µg P [µg Chl  a]-1) 0.70±0.23 0.98±0.61

Fajlagos N tartalom (µg N [µg Chl  a]-1) 19.1±4.2 22.7±12.9

Késő nyár (júliustól augusztusig)

Fénykioltási tényező (m-1) 2.5±1.2 1.1±1.0

Vízhőmérséklet (˚C) 25.9±1.9 23.8±2.3

Vízhozam (m3 s-1) 0.4±0.2 2.8±1.5

Külső NO3 terhelés (mg N m2 nap-1) 0.08±0.05 0.8±0.58

Külső foszfát terhelés (mg P m2 nap-1) 0.15±0.1 1.78±0.79

Belső foszfát terhelés (mg P m2 nap-1) 1.11±0.5 0.44±0.47

Fajlagos P többlet (µg P [µg Chl  a]-1) 0.53±0.15 1.3±0.36

Fajlagos N tartalom (µg N [µg Chl  a]-1) 13.0±4.9 18.6±6.3



és munkatársai (1986), valamint Shanahan és 
Harleman (1986) vizsgálták a hidrodinamikai hatások 
szerepét a vízminőség és a trofitás alakulására. A kor 
sz ámítá ste chnika i lehetősége i t k iha sz nálv a 
megállapították, hogy a teljesen elkevert szegmentált 
modellnél az 1D megközelítés ugyan jobban leírja a 
tóban kialakuló hosszirányú gradienst, de az egyes 
medencékben a medence-átlagoktól való eltérés nem 
volt jelentős. Luettich és munkatársai (1990) a 
felkeveredés vizsgálatánál arra a következtetésre 
jutottak, hogy a Balaton általában jól elkevert 
környezetnek számít. Reynolds és munkatársai (1993) 
azonban kimutatták, hogy a Balatonban is lehetséges 
lokális algavirágzás kialakulása. Napjainkban a 
számítástechnikai lehetőségek már megengedik az 
aggregálás nélküli 2D hidrodinamikai-transzport 
modellek kifejlesztését. Ebben a tágykörben a 
Balatonra kiemelkedő eredményeket ért el Koncsos 
László (2001) és Józsa János (2002). A 2D modellek jól 
tükrözik a hidromorfológia változásaiból és a területi 
inhomogenitásból eredő hatásokat, azonban a 
medencék nyíltvízének átlagos vízminősége –az 
ökológiai folyamatok időléptékéből származó 
kiegyenlítő hatás miatt – jól jellemezhető a területi 
átlaggal. Mivel a jelen kutatás célja alapvetően az 
újszerű automatikus monitoring lehetőségeinek 
feltárása, így a továbbiakban a Keszthelyi-medence 
elkevert állapotát tételezzük fel, de ma már fennáll a 
l e h e t ő s é g e a z e r e d m é n y e k r é s z l e t e s 
hidrodinamikai-transzport modellbe illesztésére. 

A környezeti feltételek 2004. során gyökeresen 
eltértek az előző éviektől (5. táblázat). Tavasszal a Zala 
bő vízhozama megnövelte a külső tápanyagterhelést, 
de alacsonyabb szinten egész nyáron keresztül volt 
tápanyag-utánpótlás. A vízoszlop stabilitása 2004 
nyarán és őszén megnövekedett a makrofiták 
árnyékoló és turbulencia-csillapító hatása miatt, de a 
napon belüli hőmérsékletváltozás még ekkor is 
jelentősen meghaladta a mélység mentén észlelhető 
különbségeket. Ezek már 2003-ban is jelen voltak 
korlátozott mennyiségben, de a következő évre a 
v í z fe lü le t 85%-át b eb or í tották . A z át lagos 
vízhőmérséklet 2004 nyarán jelentősen alacsonyabb 
volt az előző évhez képest. 

A hínárok (főleg Najas marina) előretörése 
nyomán a 2004-es fitoplankton-dinamika a Balatonra 
általában nem jellemző minta szerint alakult (28. ábra). 

A tavaszi kovaalgák elnyúló csúcsa és a nyári szokásos 
kékalga-csúcs elmaradása a tó mezotróf állapotú 
régióira emlékeztetett. Ugyanakkor az ostorosalgák 
július végétől ősz közepéig tartó szinte folyamatos 
dominanciája kivételesnek számított (cf. Padisák, 
1994).

A biomassza nagysága és a domináns csoport 
kiléte jellemző mintázatot követett: (i) a nagyobb 
biomassza-csúcsok tisztán elváltak egymástól, 
közöttük alacsony biomasszájú időszakok helyezkedtek 
el; (ii) az egyes biomassza-csúcsokban végig egyetlen 
algacsoport volt a domináns; (iii) a köztes alacsony 
biomassz ájú p er ió dusokban i s meg jelentek 
csúcs-kezdemények, azonban ezek összeomlottak, 
még mielőtt jelentősebb nagyságot érhettek volna el, 
így ezen időszakokban a domináns csoport gyakran 
változott. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a jól 
elkülöníthető, magas biomasszájú csúcsok speciális 
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29. ábra: A környezetállapot mozgása a Kd–T térben 
2003-ban (A) és 2004-ben (B), a domináns csoport 
feltüntetésével. Kd: napi átlagos fénykioltás, T: napi és 
mélység menti átlaghőmérséklet. Teli körök: kékalgák, 
teli háromszögek: zöldalgák, üres körök: kovaalgák, 
üres háromszögek: ostorosalgák. A számozott terüle-
tek az egyes funkcionális csoportok jellemző életterét 
jelzik. 1: alkalmazkodó R strategisták, 2: kezdeti szuk-
cessziós fázis, 3: stressztűrő S fajok, 4: meroplankton.



eseményekhez kötődhetnek, míg ezek között alacsony 
biomasszájú, kaotikus időszakok helyezkednek el, ahol 
a különböző csoportok vetélkednek egymással és/vagy 
a kevéssé optimális környezettel.

A biomassza-csúcsok kialakulásáért felelős, az 
adott algacsoport számára szelekciós előnyt biztosító 
környezetállapotok beazonosításához első lépésben két 
indikátort vettünk figyelembe: a vízhőmérsékletet és a 
fénykioltási tényező értékét. Ezek közül a naponta és 
mélység mentén átlagolt vízhőmérséklet használata 
kézenfekvő, a második tényező azonban némi 
magyarázatra szorul. A fénykioltási tényező átlagos 
napi értéke (Kd) jellemzi a vízalatti fényviszonyokat. 
Ugyan mértünk felszíni globál-sugárzást, a hínárok 
árnyékoló hatását viszont nem tudtuk megmérni, így a 
két évre kiterjedő adatsorunk inhomogén volt. A 
jelentős felkeveredésnek köszönhetően Kd értéke 1 és 
15 m-1 között változott. A megfelelő változás a vízalatti 
fényintenzitásban – ami exp(-Kd)-vel arányos – 6 
nagyságrend, míg a felszíni sugárzás változékonysága – 
amellyel a vízalatti fény lineáris kapcsolatban van – 
legfeljebb 25-szörös volt. Tehát a fénykioltási tényező 
nemcsak a vízalatti fényklíma elsődleges indikátora, 
hanem az üledék felkeveredésének is.

A napi értékeket a 2 dimenziós (T, -Kd) 
koordinátarendszerben feltüntetve kirajzolódott a 
környezet által a mérések során követett nyomvonal 
(29. ábra). A hőmérséklet évszakos változása miatt a 
nyomvonal tavasszal és ősszel határozott irányokban 
halad, nyáron viszont bonyolult, csomószerű alakot 
vesz fel minden észlelhető irányítottság nélkül. Az 

egyes napok domináns algacsoportjait elhelyeztük a 
T– Kd térben (29. ábra). Elhelyezkedésük megegyezett 
a csoportok jellemző tagjainak fiziológiai igényeivel, és 
tükrözte a fizikai környezet stabilitásával szembeni 
eltérő érzékenységüket (Padisák et al., 1988, 1990; 
Padisák, 1994; Reynolds, 1997). A tavaszi kromofiták 
(kovaalgák) tipikus alkalmazkodó stratégisták (S fajok), 
amelyek tolerálják az alacsony hőmérsékletet, és 
igénylik a kiülepedésüket megakadályozó erős 
turbulenciát és ezzel kapcsolatban fénytelítési 
paraméterük alacsony (árnyéktűrők). A korai 
szukcessziós fázisban kloro- és kromofitonok voltak 
jelen közepesen magas vízhőmérséklet és kicsi, illetve 
közepes fénykioltás mellett. A nyári cianobaktérium 
csúcsok, különösen a C. raciborskii csúcsa magas 
vízhőmérsékleten alakult ki, miközben az alacsony 
turbulencia megteremtette a lebegőképesség nyújtotta 
előnyük kiaknázását. A cianobaktériumok mellett a 
kompetitív (C) kromofiták (Ceratium hirundinella) 
tipikus tagjai a Balaton késő nyári kvázi-egyensúlyi 
társulásainak. A felkeveredések során az üledékből 
számos meroplanktonikus kovaalga és jelentős 
mennyiségű tápanyag jut a v ízoszlopba . A 
megnövekedett tápanyagkészletet felhasználva a 
vízoszlopban élő apró kriptofitonok (amelyek R fajok) 
a felkeveredéssel egyidejűleg gyors szaporodásnak 
indulnak.

Számos meroplanktonikus kovaalga csak a 
felkeveredések során jut az üledékből a vízoszlopba, 
amelyek során egyidejűleg az apró kriptofita algák is 
elszaporodnak. 

A 2003-ban felismert jelentősebb algacsúcsok 
(28. ábra)  helyzetét a 30. ábrán is megadtuk. Az egyes 
csoportok számára kedvező életteret azon napok 
környezeti viszonyaival jellemezhetjük, amelyeken a 
csúcs-alkotó csoport zavartalanul és jelentős 
mértékben növekedett. Ezen körülmények között az 
adott csoport nyilvánvaló előnyt élvezett minden más 
csoporttal szemben. A fizikai korlátok terében a 
különböző biomassza-csúcsokat lehetővé tevő alterek 
világosan elkülönültek egymástól, és a környezet által 
bejárt tér peremén helyezkedtek el (30. ábra). Az 
utóbbi megfigyelés jelzi, hogy a csúcsok kialakulásának 
egyik előfeltétele a környezet egyirányú és viszonylag 
állandó szelekciós hatása. Leszögezhetjük, hogy a 
biomassza-csúcsok kivételes események, melyek a 
környezeti változók speciális „együttállására” 
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30. ábra: A környezetállapot által 2003-ban bejárt 
tér, és a nagyobb biomassza-csúcsok helyzete. A jelölé-
sek megegyeznek a 27. ábráéval. A két kékalga csúcs 
nem válik el élesen egymástól. A szürke terület az „át-
lagos” környezetállapotot jelzi, hangsúlyozva a 



korlátozódnak. Ilyenkor valamely csoport néhány faja 
lehetőséget kap a tartós növekedésre. Az ilyen 
környezeti állapotok azonban átmenetiek és ritkák.

A biomassza-csúcsok előrejelzése egyszerű küszöb-
modellel

A fitoplankton é vszakos dinamikájára 
vonatkozó megfigyeléseink és hipotéziseink 
egyezésének vizsgálatára egyszerű küszöb-modellt 
szerkesztettünk (31. ábra). Nyilvánvaló, hogy a 
részletesen bemutatott két fizikai korlát (30. ábra) csak 
a niche-tér kétdimenziós leképezését jelenti, így nem 
elegendő ahhoz, hogy az egyes csúcsok életterét teljes 
mértékben (a teljes sokdimenziós niche hipertérre 
vonatkozóan) elkülönítsük egymástól. Így például a 
2003-as tavaszi kovaalga csúcs felfutása és összeomlása 
idején a környezeti változók útja csaknem teljesen 
szimmetrikus volt a T-Kd koordinátarendszerben. 
Ebből következik, hogy további környezeti változókat 
is be kellett vonnunk az életterek lehatárolásába.

Számos változóval próbálkoztunk, melyek közül 
a következő kettőt találtuk alkalmazhatónak: Az első a 
megelőző két hét legalacsonyabb vízhőmérséklete 
(Tmin) volt, összhangban azzal, hogy a N2-kötő 
cianobaktériumok rendkívül érzékenyek a hőmérséklet 
hirtelen változására.  Ez a változó tükrözi azt a 
gyakorlati tapasztalatot is, hogy a cianobaktérium 
csúcsok kialakulását 2-3 hetes nyugodt, csendes 
időszak előzi meg (Gorzó, 1987; Padisák, 1994). Az 
Aphanizomenon és Anabaena fajoktól eltérően a 
szubtrópusi C. raciborskii akinétái szokatlanul magas 

és szűk hőmérséklet-tartományban (22 - 24 ˚C) 
csíráznak, és a növekedés 18˚C alatt teljesen leáll 
(Shafik et al., 1997). Ezt a különbséget a modellben a 
cianobaktérium csoportra vonatkozó két eltérő Tmin 
érték fejezi ki (6. táblázat). 

Közismert , hogy az egyes algacsúcsok 
növekedésében fontos diszkriminatív tényező a 
tápanyag-ellátottság. A Balatonban a szilícium 
koncentrációja mindig magas, így még a nagy kovaalga 
csúcsok kialakulásakor sem válik korlátozóvá 
(V.-Balogh, személyes közlés). Kémiai és fiziológiai 
méréseink szerint a tavaszi árhullámok elmaradásakor, 
mint 2003-ban is, a tavaszi kovaalgákat erősen 
korlátozza a rendelkezésre álló nitrogén. A tavaszi 
csúcs összeomlását korábbi (Istvánovics és Herodek, 
1985; 1995) vizsgálatok a nitrogén hiányának 
tulajdonították. Ezzel összhangban a másik kitüntetett 
környezeti tényező a fajlagos külső nitrát-terhelés volt.

Nyáron a P és a N is korlátozhatja az algák 
növekedését, rendszerint azonban a szélsőséges P 
hiány jellemző, és a tó eltartóképességét ez a tápanyag 
határozza meg (Istvánovics és Herodek, 1985; 1995; 
Istvánovics és Somlyódy, 2001). Ez volt a helyzet 
2003-ban is. Ugyanakkor 2004 nyarán nem találtunk P 
hiányra utaló jeleket, ekkor a fény korlátozhatta 
leggyakrabban a szaporodást (4. táblázat). Noha a 
külső és belső P terhelés napi idősora (Istvánovics et 
al., 2004) is rendelkezésünkre állt, ezek a változók nem 
segítették az egyes csoportok életterének jobb 
elválasztását. Az ok az algák jelentős P raktározó 
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31. ábra: A küszöb-modell koncepciója.

6. táblázat: A különböző csoportok elszaporodását 
befolyásoló logikai szabályok 13 darab 2003-as nap 
alapján. T (˚C) a vízhőmérsklet, Tmin (˚C) az elmúlt 2 
hét legalacsonyabb vízhőmérséklete, LNO3 (mg N m2 
nap-1) a fajlagos külső nitrát-terhelés, Kd (m-1) a fény-
kioltási állandó

Csoport Feltétel Növekedési 
ráta (nap-1)

Tavaszi kromofitonok 
(kovaalgák)

6.5<T<12.5
LNO3>13

0.74

Kora nyári kékalgák Tmin>23.7 0.15

Késő nyári kékalgák Tmin>25.5 0.40

Meroplankton T>10.0
Kd>5.6

–



képessége lehet, amely miatt a külső P utánpótlás 
változására áttételekkel és késleltetéssel válaszolnak.

Az előbbiek alapján négydimenziós (T, Kd, Tmin, 
külső nitrát terhelés) niche teret hoztunk létre, 
amelyben egyszerű bináris szabályok írták le a 
2003-ban megfigyelt négy algacsúcs (28. ábra) 
életterét. A szabályok felállításához az ismertetett 
módon felhasználtuk a fitoplankton-ökológia 
tudásanyagát és saját adatainkat (5. táblázat). A tavaszi 
kovaalgák növekedése a külső nitrát terheléstől és a 
vízhőmérséklettől függött. A nyári cianobaktériumok 
csak meghatározott Tmin küszöb fölött növekedtek. E 
csúcsok növekedési rátáját napi adatainkból 
számoltuk. A meroplankton csúcsok az üledék 
felkeveredésekor jelentkeztek (nagy Kd) meghatározott 
hőmérsékleti tartományban. Ebben az esetben 
feltételeztük, hogy a küszöböt meghaladó mértékű 
felkeveredés naponta 1 mg Chl-a m-3 értékkel növelte a 
biomasszát, ha pedig a szükségesnél kisebb volt a 
felkeveredés, akkor a vízben tartózkodó biomassza 0,1 
nap-1 sebességgel csökkent.

A csúcsokat elválasztó, gyakran gyors szerkezeti 
változásokkal jellemezhető, alacsony biomasszájú 
időszakokban (28. ábra) mért biomasszát a 

fitoplankton „alapállapotának” tekintettük. Az 
egyszerűség kedvéért ebben az állapotban minden 
csoportnak ugyanakkora biomasszát tulajdonítottunk. 
Amikor a környezet állapota belépett valamely 
algacsoport szabályaink által lehatárolt életterébe, a 
csoport azonnal teljes sebességgel nőni kezdett (31. 
ábra). Amint a környezet kilépett az alkalmas 
élettérből, a növekedés leállt és megindult a csoport 
hanyatlása az alapállapot felé. Mivel a csúcsok 
növekedése és összeomlása közel szimmetrikus volt, a 
pusztulási rátát azonosnak vettük a növekedési rátával. 
Ezt a feltevést Sommer (1981) megfigyelései is 
alátámasztják. A küszöb-modell elvét a 28. ábra 
grafikusan  szemlélteti.

A szimuláció jól reprodukálta a mérési 
eredményeket (32. ábra). Noha a modell paramétereit 
a 2003-as adatokat felhasználva állítottuk be (5. 
táblázat), az a következő években is helyesen jelezte a 
jelentősebb nyári cianobaktérium csúcsok elmaradását 
(32. ábra). Ez alapján arra következtetünk, hogy a 
cianobaktériumok szempontjából döntő fontosságú 
volt, hogy 2004 nyara viszonylag hűvös volt (4. 
táblázat).

A szukcesszió és a zavarás szerepe a fitoplankton 
szerkezeti változásában

Egyszerű modellünk a környezeti dinamikát 
nevezetes események szűk tartományára redukálja: az 
alkalmas életterek határának átlépésére (31. ábra). Ez 
az egyszerűsítés lehetővé tette annak igazolását, hogy a 
csúcsok kialakulása könnyen megjósolható, 
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32. ábra: A modell által szimulált és a mért bio-
massza összevetése 2003-ra (A) és 2004-re (B). 

sokdimenziós környezeti tér

környezeti instabilitás = napi haladás

környezetállapot

33. ábra: A környezeti instabilitás definíciója.



ugyanakkor semmiféle támpontot nem nyújtott a 
fitoplankton-dinamika komplexitásának leírásához az 
alapállapotban, holott a vizsgált időszaknak csaknem 
80%-ára ez volt jellemző (26. és 32. ábra). Az 
alapállapotnak ez a tartós fennmaradása igazolja 
Reynolds (1997) meglátását, miszerint a fitoplankton  
rendkívül barátságtalan élőhelyet népesít be. Annak 
érdekében, hogy a környezeti dinamikának a 
fitoplankton összetételére gyakorolt hatását 
felmérhessük, a szerkezeti stabilitást a környezet 
változékonyságának függvényében vizsgáltuk. Első 
lépésként a környezeti, illetve a társulásszerkezeti 
stabilitás/változás alkalmas mutatóit kellett 
megtalálnunk.

A környezet instabilitását (ISe) a környezeti 
állapotok (e) közötti napi átmenetnek a T – Kd térben 
megfigyelhető hosszúságaként definiáltuk (33. ábra). 
Értékét a két pont közötti euklidészi távolsággal 
fejezhetjük ki:

 ISe =
!

(Tt ! Tt!1)
2 +

"
Kdt !Kdt!1

#2

 (7.1)

ahol t a vizsgált nap. Minél kisebb a két nap 
környezeti pozíciója közötti távolság, annál stabilabb a 
környezet. ISe nagy értéke jelentős instabilitást jelez, 
amely bizonyos határ fölött zavarásként hat a 
fitoplanktonra. A távolságok eloszlását figyelembe véve 
(34. ábra) a legnagyobb 15%-nyi instabilitás-értéket 
tekintettük zavarásnak. Definíciónk szerint tehát az ISe 
>2,5 érték minősült zavarásnak. A (7.1) egyenlet 
formailag azonos súlyt ad T és Kd változásának, az 
utóbbi tényező 2,5 értékkel való változása azonban a 
vízalatti fényviszonyoknak a felkeveredés/kiülepedés 
miatt bekövetkező 12-szeres változását takarja. 
Minthogy azonban a 2,5˚C hőmérsékletváltozás a 
vizsgálati időszakban megfigyelt teljes hőmérséklet-
tartománynak nagyjából 10%-át jelenti, miközben a 
fény esetében ez az arány csupán 0,001%, ISe sokkal 
inkább a felkeveredés és a fényviszonyok függvénye, 
mint a hőmérsékleté. 2003-ban gyakoribbak voltak a 
zavarások, mint 2004-ben, és ezek az események szinte 
mindig azonnali dominancia-váltást idéztek elő (35. 
ábra).

A társulásszerkezeti változásokat egy rendkívül 
érzékeny és egy robusztusabb mutatóval írtuk le. Az 
e l s ő e s e tb e n a R e y n o l d s ( 1 9 9 7 ) j av a s o l t a 
társulásváltozási sebességet (σs, nap-1) becsültük az 
egyes algacsoportok napi relatív biomassza 
változásának összegeként:
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34. ábra: A környezeti instabilitás (A) és a társulás-
változás (B) értékeinek eloszlása. A szaggatott vonalak 
a zavarás, illetve a társulás lényeges megváltozásának 
definiálásához kijelölt határértékeket jelzik.
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35. ábra: A fitoplankton dinamikája és a környezeti 
instabilitás 2003-ban (A) és 2004-ben (B). 2003 eseté-
ben a társulásváltozás és RI is fel van tüntetve.
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ahol B (mg Chl-a m-3) az összbiomassza, bi (mg 
Chl-a m-3) a négy algacsoport biomasszája, t pedig a 
vizsgált nap. A mutató eloszlását (34. ábra) és a KF 
módszer bizonytalanságait (Istvánovics et al., 2005) 
figyelembe véve σs <0,15 nap-1 értékben határoztuk 
meg a hibaküszöböt.

A robusztusabb mutató becsléséhez a négy 
algacsoportot relatív biomasszájuk sorrendjébe 
rendeztük minden mérési napon. Változásnak 
tekintettük, ha valamely csoport egyik napról a 
másikra előre- vagy visszaugrott. A helyezési mutatót 
(RI) egyszerű bináris változóként definiáltuk. Értéke 0, 
ha a csoportok sorrendje nem változott, és 1, ha 
bármilyen változás történt. A társulásváltozás 
sebessége az egyes csoportok viszonylag csekély nettó 
növekedésére vagy csökkenésére is érzékeny, de 
előfordulhat, hogy ezek a változások túlságosan 
c s e k é l y e k a h e l y e z é s e k m ó d o s í t á s á h o z . 
Következésképp RI lényegesen kevésbé érzékeny 
mutató, amely inkább a társulás stabilitásának, mint 
változásának jellemzésére alkalmas.

A zavarások hatását feltárandó vizsgáltuk a 
társulásváltozás sebessége (σs >0,15 nap-1), illetve a 

társulás stabilitása (RI ) és ISe közötti összefüggést (33. 
és 36. ábra). Feltételeztük, hogy ha egy ISe >2,5 
eseményt követően a zavarás napját is beleértve három 
napon belül megváltozott a fitoplankton összetétele, 
akkor ezt a változást az említett zavarás váltotta ki. 
Mindkét mutató értékei azt jelezték, hogy az általunk 
definiált zavarást az esetek döntő többségében 
szerkeze t i át a l akul á s köve tte . A z ér zékel t 
társulásszerkezeti változások enyhe többségében a 
kiváltó ok nem zavarás volt (36. ábra). Nem zárhatjuk 
ki, hogy alkalmanként ilyenkor is zavarás állt a változás 
hátterében, hiszen nem vizsgáltunk minden környezeti 
változót, de zavarásnak nem minősíthető külső 
hatások is megváltoztathatták a társulás fejlődésének 
irányát, mint a vizsgálatban elhanyagolt horizontális 
transzport vagy az interspecifikus kölcsönhatások, 
például a zooplankton elszaporodása és szelektív 
algafogyasztása, vagy más szelektív veszteségi 
folyamatok, például vírusfertőzés. A zavarástól 
független (vagy annak látszó) szerkezeti változások 
zöme nyáron fordult elő (35. ábra). Ez az időzítés 
valószínűsíti, hogy a változásokat tényleg nem zavarás 
váltotta ki, azok az autogén szukcesszió velejárói 
voltak. Eme bizonytalanságok ellenére levonhatjuk a 
következtetést, hogy a zavarás és az autogén 
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36. ábra: A társulásban bekövetkező változások és a zavarásként észlelt események összevetése 2003-ra (felül) és 
2004-re (alul). A bal oldali panel magyarázza az egyes mátrix-mezők jelentését. A kördiagramok területe arányos 
a kategóriába eső elemszámmal.



folyamatok közel azonos mértékben alakították a 
fitoplankton szerkezetét.

Mindkét társulási mutatónk azt jelezte, hogy a 
leggyakoribb eset a stabil összetételű társulások 
jelenléte volt (36. ábra), ez feltételezhetően a működő 
ökoszisztémákban jellemzően így van. A társulások 
nagyon is dinamikusan változó környezetben (vö. 29. 
ábra) voltak képesek megőrizni stabilitásukat, 
hatékonyan közömbösítve a külső fluktuációkat. Ez 
jelentős szerkezeti rugalmasságra vall, miközben a 
környezeti ingadozások rendszerint ilyenkor is 
megakadályozták a jelentős biomassza növekedést. 

A szerkezeti stabilitás esetei ritkán fordultak elő 
hosszabb egybefüggő időszakokban (35. ábra). 
Meglepő módon 2003-ban és 2004-ben is tavasszal 
figyeltük meg a leghosszabb ilyen időszakot. Ennek 
kettős magyarázata lehet. (i) A legerőteljesebb és 
leggyakoribb zavarások ősszel alakultak ki, melyek 
számos kicsi, változatos összetételű biomassza-csúcsot 
eredményeztek. (ii) A társulásszerkezeti változás 
sebessége a vízhőmérséklettel nőtt (37. ábra), jelezve, 
hogy egyre több faj szabadult fel e tényező kedvezőtlen 
szintjének nyomása alól. Ennek következtében 
tavasszal a belülről meghatározott összetételbeli 
változások túlzottan lassúak voltak az zavarásmentes 
időszakok hosszához viszonyítva.

A stabil szerkezetű társulások időben széttagolt 
előfordulása azt mutatja, hogy a Balaton – más 
mérsékelt övi sekély tavakhoz hasonlóan – egyik 
algacsoport számára sem nyújtott hosszabb ideig 
kedvező létfeltételeket. Ez fontos különbség a mély 

tavakhoz képest, ahol a hőrétegezettséggel fellépő 
viszonylagos környezeti stabilitás sokkal kevésbé 
zavart szukcessziós sorozatok fejlődését teszi lehetővé, 
és ahol ilymódon gyakran kialakul valamely kompetitív 
(C) algafaj tartós fölénye (Reynolds, 1997). Ez a sekély 
és mély tavak közötti különbség magyarázhatja Padisák 
és munkatársai (2003) megfigyelését, amely szerint a 
fitoplankton Sommer és munkatársai (1993; Appendix) 
által definiált késő nyári egyensúlyi állapota viszonylag 
ritkán (80 esetből 17-ben) alakult ki a vizsgált sekély 
tavakban.

Kevés olyan, feltehetően hibás eset fordult elő, 
amikor a zavarást nem követte a fitoplankton 
szerkezeti változása (36. ábra). Az alacsony esetszám 
jelzi megközelítésünk előnyeit, és azt, hogy nemcsak 
szükséges (vö. Juhász-Nagy, 1993; Reynolds, 1997), de 
lehetséges is a zavarás független mérésével próbálkozni 
a fitoplankton-dinamika jobb megértése érdekében.

Munkánk a tápanyagellátottság hatásait 
közvetlen módon nem vizsgálta, noha jól ismert ennek 
kulcsszerepe az algák dinamikájában. Közvetett 
módon azonban a tápanyag ellátottság hatása szerepel 
leírásunkban. Egyfelől az autogén szukcesszió 
mozgatórugója a források, köztük a rendelkezésre álló 
tápanyagkészlet fokozatos kimerülése. Másfelől a 
felkeveredés kiváltotta zavarás a belső tápanyag, 
elsősorban P terhelés növekedésével jár együtt. 
Egyelőre sajnos a rendszerben rejlő számos késleltetés 
és áttétel lehetetlenné teszi a tápanyagellátottság 
változásainak napi skálán történő leírását. A 
tisztánlátás érdekében azonban ismét le kell 

Populációdinamikai modell

46

M Á M J J A Sz O Á M J J A Sz

30

20

10

0

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

2003 2004

!
s

T
 [
˚C

]

37. ábra: A társulás-változás (σs) és a vízoszlop mentén átlagolt napi hőmérséklet (T) értékei a mérési időszak 
alatt. Pöttyök: vízhőmérséklet, szürke vonal: σs, vastag vonal: σs-re fektetett mozgóátlag.



szögeznünk, hogy a tápanyagok hatását közvetett 
módon leírásunk még akkor is tartalmazza, ha a 
zavarásokat csupán a fizikai korlátok kétdimenziós 
terében definiáltuk.

Összefoglalás

(i) A fitoplankton és az algák létfeltételeit 
meghatározó környezeti változók valós dinamikájának 
megismeréséhez egyaránt nagy időbeli felbontású 
online monitorozó rendszerekre van szükségünk. A 
részletes idősorok egyfelől mélységében feltárják az 
ökológiai rendszer hihetetlen bonyolultságát, másfelől 
lehetővé teszik a fitoplankton-dinamika megjósolható 
vonásainak körülhatárolását.

(ii) Azok a környezeti állapotok, melyek 
meghatározott fajok vagy csoportok számára lehetővé 
teszik biomasszájuk számottevő gyarapítását, a 
korlátozó tényezők terének peremén helyezkednek el 
és erős, egyirányú szelekciós nyomást gyakorolnak az 
algákra. Következésképp a biomassza-csúcsok ritkán 
kialakuló, kivételes események, és a fitoplankton az idő 
csaknem 80%-át alacsony biomasszával és nagy 
diverzitással jellemezhető állapotban tölti.

(iii) A biomassza-csúcsok kialakulását és 
összeomlását a csúcsalkotó funkcionális csoportok 

élőhelyének környezeti korlátai alapján egyszerű 
küszöb-modellel sikerült leírnunk. A csúcsok tehát jól 
előrejelezhetőek. Az alapállapotban ugyanakkor 
megjósolhatatlan a dominancia viszonyok és a 
biomassza változékonysága.

(iv) A zavarások számszerűsítésére javasolt, a 
környezet instabilitásának becslésén alapuló 
módszerünk meglehetősen sikeres volt. Az azonosított 
zavarások döntő többsége mérhető szerkezeti változást 
okozott a fitoplanktonban, noha algaidősorunk csupán 
4 csoport biomassza adatait tartalmazta. Kimutattuk, 
hogy az autogén folyamatok és a zavarás közel 
egyforma mértékben alakította a fitoplankton 
összetételét.

(v) A sekély tavak dinamikus környezete 
általában súlyos korlát a fitoplankton egyensúlyi 
állapotának kialakulása és ezen állapot tartóssága előtt. 
A fentiekkel egybevetve ez azt is jelenti, hogy sekély 
tavak fitoplanktonjának viselkedése sokkal kevésbé 
jelezhető előre, mint mély tavaké, illetve hogy a 
v ízminőség-szabályozás cél ja ira általánosan 
alkalmazott determinisztikus alga-modellek az 
előbbiekben nem kellően pontosak, csak korlátozottan 
alkalmazhatóak.

Populációdinamikai modell

47



7. Tézisek

1. A fitoplankton fénytelítésének folyamata leírható egy sorbanállási rendszer 
segítségével. [1]

1.1 A fitoplankton fotoszintetikus apparátusa megfeleltethető egy olyan több kiszolgálós 
sorbanállási rendszernek, amelyben a beérkező vevőket párosával szolgálják ki és 
legfeljebb 2-en állhatnak a sorban. Ez a rendszer M/M(2)/q/q+2 típusú Kendall (1953) 
besorolása szerint, ahol q az egy fotoszintetikus egységre jutó plasztokinon molekulák 
száma.

1.2 Az állandó megvilágításban mérhető fotoszintézis mértékét a sorbanállási rendszert 
leíró Markov lánc stacionárius valószínűségeiből lehet kiszámítani.

1.3 A kettős kiszolgálás miatt a modellt leíró Markov lánc átlapoló kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik, így az állapotainak stacionárius valószínűségei iteratív módszerrel, a relatív 
nagyságukat felhasználva határozhatók meg.

1.4 A modell a limnológiában használt korábbi folyamat alapú megközelítésekkel 
szemben még az empirikus összefüggéseknél is jobban illeszthető kísérleti 
eredményekre.

2. A késleltetett fluoreszcencia a megvilágítás erejétől függően más és más 
fotoszintetikus paraméterek indikátora. [2]

2.1 A késleltetett fluoreszcencia (KF) intenzitása nemlineáris módon függ a megvilágítás 
intenzitásától. 

2.2 A fitoplankton fénytelítéséhez képest alacsony megvilágítás esetén a  KF kezdeti 
intenzitása, vagyis a spektrum mérések amplitúdója a fényelnyelő pigmentek arányával, 
telítési fényen pedig a fotoszintézis maximális sebességével arányos. 

2.3 A KF teljes kinetikájának integrálja telítési fényen a fotoszintetikus egységek 
számával arányos.

3. A késleltetett fluoreszcencia módszere, az eddigi mellőzöttsége ellenére alkalmas a 
fitoplankton populációdinamikájának és fotoszintézisének automatikus mérésére. [2]

3.1 Az automatikus fitoplankton-monitoring segítségével eddig nem látott részletességű 
képet kaphatunk az ökoszisztéma működéséről. Gerhardt és Bodemer (2000) 
spektroszkópjával napi, a továbbfejlesztett késleltetett fluoreszcencia spektroszkóppal 
pedig akár 4-5 perces gyakorisággal lehet megmérni a fitoplankton biomasszáját és 
összetételét.

3.2 Változtatható fényerőt alkalmazó késleltetett fluoreszcencia spektroszkóppal a 
limnológiában használt fontosabb fotoszintetikus paraméterek dinamikája mérhető.
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4. A késleltetett fluoreszcencia spektrum mérések dekonvolúciója esetén külön kell 
választani a mérés szóródásából, illetve a nem reprezentatív kalibrációs spektrumok 
használatából eredő hibát. [3]

4.1 Az automatikus késleltetett fluoreszcencia méréssel előállítható nagy adatmennyiség 
(egy műszerrel több 10 000 mérés szezononként) szükségessé teszi, hogy az 
adatokminőségének ellenőrzését és az eredmények kiszámítását szintén automatikus 
módszerrel végezzük.
 
4.2 Gerhardt és Bodemer (2000) feltételezésével ellentétben a dekonvolúció hibája 
önmagában nem elégséges egy késleltetett fluoreszcencia spektrum minőségének és az 
eredmény megbízhatóságának értékeléséhez. 

4.3 A relatív zajosság és a reprezentativitás mérőszámainak kiszámításával a kétféle hiba 
különválasztható, automatikus eljárással kiszűrhetőek a hibás, illetve a jó minőségű, de 
rossz kalibrációs készlettel felbontott spektrumok.

5. Az online monitoring segítségével megkülönböztethetőek a fitoplankton 
populációdinamikájának megjósolható lefolyású és kaotikus fejlődési szakaszai. [4]

5.1 A fitoplankton generációs idejénél jóval nagyobb időbeli felbontású (vagyis legalább 
napi sűrűségű) monitoring adatsorokon elkülöníthető a megjósolható viselkedésű 
biomassza dinamika a véletlenszerű zavarási események és az autogén folyamatok 
okozta változásoktól.

6. A fitoplankton-biomassza szezonális alakulása olyan küszöb-modellel is sikeresen 
szimulálható, amely az idő jelentős részét kitevő alapállapotban lejátszódó 
folyamatokat csak drasztikus egyszerűsítésekkel írja le. [4]

6.1 Az online monitoring segítségével előállított nagy időbeli felbontású adatsorok 
megerősítették, hogy a Balatonban a fitoplankton a vegetációs szezon döntő hányadát 
alacsony biomasszával és nagy diverzitással jellemezhető alapállapotban tölti. 

6.2 Ezek az időszakok azonban nem befolyásolják az emberi szempontból érdekesebbnek 
tartott biomassza csúcsok kialakulásának menetét, amely egyszerű logikai feltételeken 
alapuló küszöbmodellel sikeresen leírható.
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1. Függelék: Jelölések és rövidítések

Jel Név Mértékegység

b csoport biomassza [mg Chl m3]
B össz-biomassza [mg Chl m3]
E fényintenzitás [foton m-2 s-1]
Ek telítési fényintenzitás [foton m-2 s-1]
erel a késleltetett fluoreszcencia spektrum dekonvolúció hibája [%]
ETL elektron transzport-lánc
I elektron keletkezési sebesség a PSU-ban [e- s-1]
ISe környezeti instabilitás [–]
K kinetikai integrál [beütés]
Kd vízalatti fénykioltási tényező [m-1]
KF késleltetett fluoreszcencia
LNO3 fajlagos külső nitrátterhelés [mg N m2 nap-1]
N a PSU lehetséges állapotainak száma [–]
ni a redukált PQ molekulák száma az i-edik állapotban [–]
nrel a késleltetett fluoreszcencia spektrum szóródása [%]
p valószínűség [–]
PU az egy PSU-ra eső fotoszintézis [mol O2 s-1]
PMB egységnyi biomasszára jutó fotoszintézis  [mol O2 (mol Chl)-1 s-1]
PQ plasztokinon
PSU fotoszintetikus egység
q az egy PSU-ra jutó PQ molekulák száma [–]
r a késleltetett fluoreszcencia keletkezésének valószínűsége [–]
R a dekonvolúcióhoz használt kalibrációs készlet reprezentativitása  [%]
RC reakció centrum
RI helyezési mutató [–]
s az egyéb disszipáció valószínűsége [–]
S a késleltetett fluoreszcencia spektrum amplitúdója [beütés s-1]
T átlagos napi vízhőmérséklet a teljes vízoszlopban [˚C]
Tmin az elmúlt 14 nap legkisebb vízhőmérséklete [˚C]
αB a PB–E görbe kezdeti meredeksége [mol O2 m2 foton-1 (mol Chl)-1]
κ az egységnyi biomasszára jutó PSU-k száma [mol PSU (mol Chl)-1]
π relatív valószínűség [–]
σPSU a PSU funkcionális abszorpciós keresztmetszete [m2]
σS társulásváltozási sebesség [nap-1]
τ a PQ turnover ideje [s-1]
φc a fotoszintézis biokémiai hatásfoka [mol O2 elektron-1]
ΦRC a fotoszintézis kvantum hatásfoka [e- foton-1]
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2. Függelék: A PSU átmenetvalószínűségei és az állapotok 
stacionárius eloszlása

Átmenetvalószínűségek

Az átmenetvalószínűségek határozzák meg egy 
Markov-folyamat állapotai között lehetséges 
kapcsolatokat . Ha bizonyos átmenetek nem 
fordulhatnak elő, a folyamat leírása jelentősen 
egyszerűsíthető. Tételezzünk fel egy végtelenül rövid 
dt időintervallumot és Poisson eloszású foton 
becsapódást. Ekkor annak a valószínűsége, hogy 
pontosan 1 foton csapódik be a PSU-ra dt alatt:

 
(Idt)1

1! e!Idt ! Idt  (F.1)

ahol e!Idt közelítőleg 1. Azok az esetek, ahol dt alatt 
kettő, netán több foton érkezik, elhanyagolhatóak, 
hiszen a valószínűségeik az időintervallum hosszának 
második, illetve magasabb hatványával arányosak.  

Ha a kiinduló állapotban n darab oxidált 
állapotú PQ molekula van a PSU-ban, akkor annak a 
valószínűsége, hogy egyik sem redukálódik dt alatt:

 
!
1! dt

!

"n " 1! ndt
!  (F.2)

Ez a becslés a binomiális tételen alapul, az 
egynél magasabb hatványú dt-t tartalmazó tagok 
elhanyagolásával. Az (F.2) egyenlet szerint annak a 
valószínűsége, hogy legalább 1 PQ redukálódik dt 
alatt:

 ndt
!  (F.3)

Mivel egynél több PQ redukálódásának 
valószínűsége szintén dt magasabb hatványaival 
arányos, ezért az (F.3) egyenlet értelmezhető a 
pontosan egy PQ redukálódási valószínűség 
becsléseként.

Miután a fenti módon meghatároztuk az elemi 
események valószínűségeit, most már kiszámíthatóak a 
rendszer állapotai közötti átmenetek valószínűségei is. 
Felhasználva, hogy a fotonok érkezése független a PQ 
molekulák redukálódásától, annak a valószínűsége, 
hogy egy foton becsapódik, és közben egy PQ sem 
redukálódik:

 Idt
!
1! ndt

!

"
= Idt! nIdt2

! " Idt (F.4)

Annak a valószínűsége, hogy egy foton- 
becsapódás sem történik, és egy PQ redukálódik:

 (1! Idt) ndt
! = ndt

! !
nIdt2

! " ndt
!  (F.5)

A kombinált esemény (egy foton-becsapódás és 
egy PQ redukció) bekövetkezése rendkívül 
valószínűtlen, mivel:

 Idt · ndt
! = nIdt2

! ! 0 (F.6)

Az eddigiek alapján tehát két valószínűen 
bekövetkező átmenet létezik egy általános állapotból: 
egy foton becsapódás (+1 az állapot-indexben) vagy 
egy PQ redukció (-2 az állapot-indexben).

Stacionárius eloszlás

A PSU Markov folyamat ergodikus, mivel a 
beágyazott Markov lánc ergodikus. Az ergodikus 
folyamatoknál létezik egy olyan stacionárius eloszlás, 
amely független a rendszer történetétő l , és 
meghatározza az állapotvalószínűségek hosszú idejű 
átlagát. A stacionárius eloszlás teszi lehetővé, hogy 
meghatározzuk a PSU elektron-feldolgozási sebességét 
folyamatos megvilágítás esetén. 

Legyen pi annak a valószínűsége, hogy a 
rendszer éppen az i-edik állapotban van. Figyelembe 
véve a lehetséges állapot-átmeneteket, annak a 
valószínűsége, hogy a rendszer dt idő elteltével éppen 
az i-edik állapotban van:

 
pi(t + dt) = pi + pi!1Idt + pi+2ni+2

dt

!
!

 
!pi

!
Idt + ni

dt

!

"

 (F.7)

ahol ni jelöli az oxidált PQ molekulák számát az adott 
állapotban. A pi valószínűség megváltozása dt idő alatt:

 dpi = pi(t + dt)! pi(t) =

 
= pi!1Idt + pi+2ni+2

dt

!
! pi

!
Idt + ni

dt

!

"

 (F.8)

Az (F.8) egyenletet osztva dt-vel megkapjuk a pi 
sztochasztikus egyensúlyát kifejező egyenletet:
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dpi

dt
= pi!1I + pi+2

ni+2

!
! pi

!
I +

ni

!

"

 (F.9)

Egy Markov-folyamat M generátor mátrixa 
tar ta lmaz za a rendszer átmenetsebességeit 
(Waldmann és Stocker, 2004). Ezek a tényezők az 
átmenetvalószínűségek egyensúlyát kifejező egyenletek 
paraméterei úgy, hogy: 

 p’ = pT · M (F.10)

ahol p az állapotvalószínűségek vektora, p’ pedig 
ennek a vektornak az idő szerinti deriváltja. A 
generátor mátrix elemeit tehát az (F.9) egyenlet alapján 
határozhatjuk meg (7. táblázat).

Folytonos fényben a pi állapotvalószínűségek 
konvergálnak a stacionárius eloszláshoz. Ha a PSU 
turnover idejét (τ) 5 ms-nak feltételezzük, az 
állapotvalószínűségek stabilizálódásához szükséges idő 
nem több néhány másodpercnél. Ez az időtartam 
nagyságrendekkel rövidebb a fotoszintézis mérésénél 
használt inkubációs időknél, vagyis számolhatunk úgy, 
hogy a PSU folytonos fényben azonnal eléri az 
egyensúlyi állapotot.

A stacionárius eloszlás meghatározásához az 
(F.10) egyenletet kell megoldani steady state-re:

 pT · M = 0 (F.11)

Felhasználva, hogy az M mátrix erősen hiányos, 
az (F.11) egyenlet analitikusan is megoldható. Az egyes 
állapotok relatív valószínűsége (πi) egy iterációs 
módszerrel számítható ki. A teljesen telített állapot 

(i=N-1) használható referencia-állapotnak:

 !N!1 = 1  (F.12)

Erre az állapotra a sztochasztikus egyensúly 
feltétele:

 
dpN!1

dt
= IpN!2 !

nN!1

!
pN!1 = 0

 (F.13)

Ezt átrendezve megkaphatjuk az i=N-2 állapot 
relatív valószínűségét:

 !N!2 =
nN!1

I"
!N!1 =

q

I"  (F.14)

Ugyanezt megismételve az N-2 állapotra 
megkapjuk az N-3 állapot relatív valószínűségét:

 
!N!3 =

!
1 +

nN!2

I"

"
!N!2 =

q

I"
!N!2  (F.15)

A további állapotokra (i=N-4-től 0-ig) a 
következő általános összefüggés érvényes:

 
!i =

!
1 +

ni+1

I"

"
!i+1 !

ni+3

I"
!i+3  (F.16)

Az állapotvalószínűségek összegének 1-nek kell 
lennie, tehát a kiszámított relatív valószínűségeket 
ennek fényében skálázni kel l . A z abszolút 
állapotvalószínűségek tehát a következő képlettel 
számíthatók:

 
pi =

!i!N!1
j=0 !j  (F.17)

Irodalomjegyzék
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7. táblázat: A PSU Markov-folyamat generátor mátrixa.
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3. Függelék: A Q modell számítása

Adott a megvilágítás erőssége E=40 [µmol foton m-2 s-1] és a 3 szükséges paraméter: PM=10 [µmol O2 (µmol 
Chl)-1 h-1], Ek=50 [µmol foton m-2 s-1] és q=6.

A PSU Markov folyamat állapotainak száma ekkor N=2q+3=15. A πi relatív valószínűségek az (F.12)-től 
(F.16)-ig terjedő egyenletekkel számíthatók. Az (F.17) egyenlet alapján a pi abszolút valószínűségek a relatív 
valószínűségekkel arányosak úgy, hogy összegük 1 legyen. Végül a fotoszintézis sebessége a (3.10) egyenlet alapján: 
P=10 · 0.7192=7.192 µmol O2 (µmol Chl)-1 h-1. A számítás részletei a 8. táblázatban láthatóak.
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8. táblázat: A fotoszintézis sebességének kiszámítása a megadott példa adataival.

Állapot № ni
Egyenlet 

πi-hez πi pi pi ni q-1

14 6 0.12 1.0000 0.1010 0.1010
13 6 0.13 0.6250 0.0631 0.0631
12 6 0.14 1.0156 0.1026 0.1026
11 5 0.15 1.0254 0.1035 0.0863
10 5 0.16 1.1688 0.1180 0.0984
9 4 0.16 1.1428 0.1154 0.0769
8 4 . 1.0849 0.1096 0.0730
7 3 . 0.9282 0.0937 0.0469
6 3 . 0.7421 0.0749 0.0375
5 2 . 0.5220 0.0527 0.0176
4 2 . 0.3407 0.0344 0.0115
3 1 . 0.1797 0.0181 0.0030
2 1 . 0.0897 0.0091 0.0015
1 0 . 0.0281 0.0028 0.0000
0 0 . 0.0093 0.0009 0.0000

Összesen: 9.9024 1.0000 0.7192


