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BEVEZETÉS: A 2016 őszén indult, GINOP-2.3.2-15-2016-00004 számú pályázat célkitűzéseinek megfelelően, lehetőség nyílt

a Balaton, illetve a befolyóiból származó víz- és üledékminták vizsgálatára mikrobiológiai és ökotoxikológiai szempontból.

EREDMÉNYEK

• A klasszikus mikrobiológiai módszerekkel végzett tenyésztéses vizsgálatok 

sejtszámeredményein egyértelműen megmutatkozik a legnagyobb befolyó 

hatása, a Zala folyótól távolodva csökkennek a keresztszelvényeken 

mérhető sejtszámok a Balatonon vett mintákból (2. sz. ábra). 

• A Balatonból és befolyóiból vett mintákból kialakított törzsgyűjtemény 456 

tagot számlál, ahol 280 esetben a fajszintű azonosítás is megtörtént. Köztük 

14 olyan faj van (Aeromonas sp., Citrobacter sp., Flavobacterium sp., 

Pseudomonas sp., Serratia sp., Shewanella sp.), amelyek szakirodalmi 

adatok szerint összefüggésben lehetnek halbetegségek kialakulásával, és 

3 izolátum új fajjelöltnek számít.

• Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei szerint ösztrogén- és 

androgénhatást sem a vízminták, sem az iszapminták nem mutattak. 

Az Aliivibrio fischeri ISO 11348-1 szabvány szerint elvégzett tesztekben 

egyik vízmintánál sem észleltünk akut citotoxicitást, azonban hét 

befolyóból származó, a kiágazó Sióból és egy balatoni strandon vett 

iszapminta esetében koncentrációfüggő hatást tapasztaltunk, utóbbi két 

esetben a minták toxikusnak bizonyultak, a lehetséges okok feltárása 

folyamatban van.

A BALATON VÍZGYŰJTŐ MIKROBIOLÓGIAI ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATA (1)

ANYAG ÉS MÓDSZER

• Felszíni víz és üledék mintavétel a Balatonon (15 mintavételi pont) és a befolyóin (25 

mintavételi pont) – 1.sz. ábra

• Klasszikus mikrobiológiai vizsgálatok:

tenyésztés a szaprofita, halpatogén, bizonyos fakultatív patogén (Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter fajok) mikrobaközösségek feltérképezése céljából
(TGE-1, Endo, Aeromonas, Leeds Acinetobacter Medium táptalajok + MSZ 21470-77:1998)

Jellegzetes, morfológiailag különböző telepek 

tisztító szélesztés  faj szintű azonosítás 16S rDNS alapon

Törzsfenntartás: -80°C –on

• Ökotoxikológiai vizsgálatok:

- Aliivibrio fischeri ISO 11348-1 szabvány

- BLYES, BLYAS Saccharomyces cerevisiae alapú 

bioriporter teszt

Köszönetnyilvánítás: GINOP-2.3.2-15-2016-00004 

számú pályázat.

1Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Szent István Egyetem, 

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
2Regionális Egyetemi Tudásközpont, Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Lemezöntés

Aliivibrio fischeri BLYES

Víz és üledék mintavétel az irmapusztai elfolyónál

2 sz. ábra: Sejtszám eredmények a 2017.06.27-én, Balatonból vett 

vízmintákból

Balaton befolyóin vett minták

1-Szőlősi-séd; BSZ-Balatonszepezd; 8-Egervíz (71-es 

út); 9-Tapolca-patak, Tapolca város szennyvíztisztító 

után; 11-Lesence-patak (71-es út); 11/A-Kétöles-patak 

(71-es út); 11/B-Tapolca-patak (71-es út), 13-Zala -

Zeg (Zala folyó, Zalaegerszeg), 14/A-Zalaapáti (Zala-

folyó); 15-Kis-Balaton 4T; 16-Keszthelyi 

szennyvíztisztító alatt (Gyöngyös-patak); 17-Zala-folyó 

(torkolat); 18-Nyugati-övcsatorna (Balatonkeresztúr); 

19-Sári-csatorna; 21-Boronkai-patak (Marcali tározó, 

kifolyó után); 22-Nagyberek; 23-Balatonfenyvesi 

nyomó árok; 28-Pogányvölgyi-víz; 29-Pogányvölgyi-víz 

(Fonyód); 30-Zardavári keleti kifolyó (Balatonboglár); 

31-Jamai-patak (Balatonboglár); 32-Irmapusztai elfolyó 

(Balatonlelle); 35-Kőröshegyi-séd, Balatonföldvár; 36-

Endrédi-patak; S1-Sió-csatorna, Siófok; 

Balatonon szelvényesen vett minták

A1-A5, SZ1-SZ5, Z1-Z5
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1. sz. ábra: Mintavételi pontok a Balatonon és befolyóin


