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1. Bevezetés 

A környezetszennyezés, különösen a vízi környezet szennyezése napjaink egyik 

legfontosabb problémája. Az emberiség technikai, technológiai fejlődése és a népesség 

gyarapodása együtt jár a természetes környezet megváltoztatásával és a környezeti elemek 

kizsákmányolásával. Az emberi tevékenység hatására a környezeti rendszerek tulajdonságai 

folyamatosan módosulnak és ezek a változások gyakran előre nem várt reakciókat 

eredményeznek, amelyek hosszú távú következményekkel járnak. A vízi környezetben 

bekövetkező szennyezések közvetlenül vagy közvetve hatnak a víz fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságaira, ezáltal a vízkészletek és a vízi ökoszisztéma állapotára. Vízszennyezésnek 

tekintünk minden olyan külső hatást, amely oly módon befolyásolja a felszíni és felszín alatti 

vizeink minőségét, hogy a víz alkalmassága a benne zajló természetes folyamatok 

biztosítására és az emberi használatra csökken vagy megszűnik. 

A felszíni és a felszín alatti vizeink védelme érdekében megfelelő szabályozás, 

állapotfelmérés és rendszeres vízminőség-vizsgálat (monitoring) szükséges, hogy a 

környezetszennyező hatásokat minimalizáljuk, illetve megszűntessük, a már bekövetkezett 

káros környezeti változásokat visszafordítsuk és a természetes vizeinket lehetőség szerint 

rehabilitáljuk.  

Magyarországon az 1960-as évek végén kezdődött a felszíni vizek rendszeres 

vízminőségi vizsgálata, kezdetben azonban ez csak a vízkémiai paraméterek mérését 

jelentette. Az 1970-es években a vízkémiai vizsgálatok kiegészültek a vízben lebegő 

élőlények vizsgálatával (algaszám, klorofill-a tartalom), majd a 80-as évektől a négy 

tulajdonságcsoportra épülő biológiai vízminősítést alkalmazták. 2004-ben, az Európai 

Unióhoz való csatlakozást követően Magyarországnak is meg kellett felelni a Víz 

Keretirányelv (VKI, 2000/60 EK) előírásainak és elvárásainak. A felszíni vizek VKI szerinti 

osztályozásának két pillére az ökológiai és a kémiai állapot, ezáltal a minősítési rendszer az 

ökoszisztémák állapotának és az emberi tevékenységnek egymásra hatását tükrözi.  

A felszíni vizek monitoringja a VKI előírásai szerint kiterjed az ökológiai és a kémiai 

állapot szempontjából indikatív elemek meghatározására. A monitorozás új elemei a korábbi 

gyakorlathoz képest, hogy vizsgálni kell a kémiai paramétereket és a hidromorfológiai 

viszonyokat is, valamint fontos szerepet kap benne az ökológia, bizonyos élőlény-együttesek 

vizsgálata.  
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Ilyen élőlény-együttesek a biofilmek, más néven perifiton közösségek, amelyek a 

vízbe merülő objektumokon megtelepedő és fejlődő élőlények – döntő részben algák és 

baktériumok – közösségei, amelyek alkalmasak egy adott vízi környezet jellemzésére, illetve 

a vízi környezetet ért szennyezések kimutatására. Ahhoz, hogy a biofilmeket biomonitorozási 

célra használhassuk fel, nélkülözhetetlen a kolonizációs folyamat (a perifiton közösség 

kialakulásának folyamata) ismerete, a kolonizációt befolyásoló tényezők vizsgálata, valamint 

egyes szennyezőanyagok perifiton közösségekre gyakorolt hatásainak tanulmányozása. 

Doktori munkám során az MTA Duna Kutató Intézetének és az ELTE TTK 

Mikrobiológiai Tanszékének munkatársaival együttműködve vizsgáltam a Velencei-tóban – 

mint antropogén szennyezésektől gyakorlatilag mentesnek tekinthető víztestben – fejlődött 

biofilmeket. Az általunk kihelyezett alzatokon fejlődött perifiton közösségeket algológiai, 

bakteriológiai és elemanalitikai vizsgálatoknak vetettük alá. Az elemanalitikai vizsgálatokat 

megfelelő mintaelőkészítést követően totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektroszkópiával 

(TXRF) végeztem. A TXRF-módszer előnye, hogy a mintában lévő elemek mindegyike 

egyetlen mérés során detektálható a nátriumtól (Z=11) az uránig (Z=92) és a minta vékony 

rétegének köszönhetően a mintamátrix nem okoz zavaró hatásokat. További előnye ennek az 

analitikai módszernek, hogy a mennyiségi meghatározás elvégzéséhez igen kis 

mintamennyiség elegendő, valamint az automata mintaadagolásnak és a viszonylag rövid 

integrálási időknek köszönhetően nagyszámú minta analízise rövid idő alatt elvégezhető. 

Kísérleteink megtervezésekor célunk az volt, hogy tanulmányozzuk a kolonizációs 

folyamatok idő- és alzatfüggését, valamint meghatározzuk a monitorálásra felhasználható 

biofilmek kialakulásához szükséges időtartamot, illetve a mintázáshoz ideálisan alkalmazható 

alzatot a Velencei-tó esetében.  

Kutatásaink másik felében modellkísérleteket végeztünk két szervetlen 

nyomszennyező – az ólom és a nikkel – okozta vízszennyezés perifiton közösségekre 

gyakorolt hatásainak tanulmányozása céljából, melynek során vizsgáltuk a két szervetlen 

nyomszennyező akkumulációját a Velencei-tóban fejlődött biofilmekben, valamint a nikkel- 

és az ólomkezelés hatásait a biomasszára, az alga- és baktériumközösségre, illetve az 

elemkoncentrációkra.  

Ezzel párhuzamosan a kolonizációs folyamatok kezdeti szakaszának tanulmányozása 

céljából a biológiai vizsgálatok kiegészítésére a korábbi kísérleteink során vizsgált elemek 

meghatározásának lehetőségével foglalkoztam totálreflexiós röntgenfluoreszcens módszer 

direkt alkalmazásával.  
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Vajda János: Nádas tavon  
 

„Fönn az égen ragyogó nap.  

Csillanó tükrén a tónak,  

Mint az árnyék leng a csónak,  

A levegő meg sem lebben,  

Minden alszik…. és a lelkem  

Ring egy méla sejtelemben” 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Vízminőség, monitoring, szabályozás 

2.1.1. Vízminőség, vízminősítés 

Felföldy megfogalmazásában a vízminőség a víz tulajdonságainak összessége, ami az 

élővilág és az élettelen környezet közötti anyagcsere következményeként írható le. [1] 

A vízminőség fogalmát statikus és dinamikus megközelítésben is vizsgálhatjuk. 

Statikus szempontból a vízminőség a víz fizikai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai és 

radiológiai tulajdonságainak összessége. Ezeket a tulajdonságokat befolyásolja a víz 

természetes körforgása és az ún. társadalmi körforgás (a társadalom termelő, fogyasztó 

tevékenysége). Miután mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek örökös mozgásban vannak, 

egy-egy újabb folyamat hatására egy-egy újabb egyensúlyi állapot alakul ki. Ez a vízminőség 

dinamikus megközelítése. [2] 

A vízminősítés a vizek minőségének megítélésére irányuló szervezett tevékenység. A 

vízminősítés két fő feladata a pillanatnyi vízminőségi állapot összevetése a vízminőségi 

követelményekkel és a vízminőségi helyzet egységes megítélése. [3] 

Magyarországon a felszíni vizek rendszeres vízminőség ellenőrzése 1968-ban 

kezdődött, nagy folyóink és tavaink esetében havi gyakorisággal vizsgálták az alábbi 

paramétereket:  

 az oxigénforgalom mutatói: oldott oxigén, oxigéntelítettség, biológiai oxigénigény 

(BOI5), kémiai oxigénigény (KOI), kénhidrogén-tartalom, szaprobiológiai állapot 

 ásványianyag-tartalom mutatói: Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, összes keménység, 

száraz maradék 

 különleges mutatók: levegő- és vízhőmérséklet, pH, vezetőképesség, zavarosság, 

PO4
3-, NO2

-, NO3
-, NH4

+, fenolindex, oldott Fe és Mn, olaj, szag, szín, Coli-érték, 

cianidok, szulfidok, kórokozó csírák, káros anyagok (Ag, As, B, Cd, Cr, Cr(VI), 

Co, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) 

Az MSZ 10-172 /1-83 szabvány meghatározta a felszíni vízminősítési törzshálózati állomások 

pontos helyét és számát (250 állomás + 287 egyéb mintavételi hely), a mintavételi 

gyakoriságot, a vizsgálandó komponensek körét és a 3 osztályos minősítési rendszerekhez 

tartozó határértékeket. 1994-től a vízminősítés a felszíni vizek állapotértékelésére hivatott 

MSZ 12749:1993 szabvány szerint történt. A szabvány 150 db törzshálózati mintavételi 

helyet határozott meg, valamint az egyes mintavételi helyeken alkalmazandó éves mintavételi 
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gyakoriságot és a vizsgálandó paraméterek körét. A vizsgálandó változókat öt főcsoportba és 

négy alcsoportba sorolták: 

 A csoport: oxigénháztartás jellemzői 

 B csoport: nitrogén- és foszforháztartás jellemzői 

 C csoport: mikrobiológiai jellemzők 

 D csoport: mikroszennyezők és toxicitás: 

 D1 alcsoport: szervetlen mikroszennyezők 

 D2 alcsoport: szerves mikroszennyezők 

 D3 alcsoport: toxicitás 

 D4 alcsoport: radioaktív anyagok 

 E csoport: egyéb jellemzők 

Ezekbe a fő- és alcsoportokba 76 fizikai, kémiai és biológiai változó tartozott, amelyek 

alapján ötosztályos vízminősítést vezettek be határértékrendszer alapján.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozást (2004) követően Magyarországnak is meg 

kellett felelnie a Víz Keretirányelv (VKI, 2000/60 EK) előírásainak és elvárásainak.  

 

2.1.2. A Víz Keretirányelv 

A Víz Keretirányelv, amely a legjelentősebb törvényhozói eszköz a vízminőség-

védelemben, 2000. december 22-én lépett életbe. Ezáltal létrejött egy egységes vízvédelmi 

politika, amely országhatárokon túlnyúlva megteremti a jogi keretet a felszíni és felszín alatti 

vizek védelmének megvalósítására [4].  A VKI a vízzel kapcsolatos korábbi irányelvek 

célkitűzéseit integrálja. Az előírásokat az egyes tagországok saját joganyagaikba beépítik, 

azok így válnak végrehajtandóvá. Magyarország ezt a jogharmonizációt 2004-ben 

maradéktalanul teljesítette. A VKI célként fogalmazta meg, hogy a felszíni és felszín alatti 

vizeket meghatározott határidőre „jó állapotba” kell hozni, és a jó állapotot fenn kell tartani. 

A jó állapot a vízfolyások és az állóvizek esetében a jó ökológiai és kémiai állapotot jelenti, 

tehát a víz jó állapotúnak akkor tekinthető, ha a minősége megfelel a használat által szabott 

körülményeknek (pl. ivóvízellátás, öntözés, rekreáció, stb.), illetve a természetes élőhelyek 

működését nem zavarják az ember által okozott változások. Ezek alapján egyértelműen 

kijelöli a vizsgálandó változók körét, amely jóval bővebb, mint amit korábban a magyar 

vízminősítő rendszerben alkalmaztak. 

A Víz Keretirányelv egységes szemléletű, ökológiai alapú, a vízi ökoszisztémák 

védelmét hangsúlyozó minősítési rendszert vezetett be (a VKI V. melléklete és a végrehajtást 
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segítő útmutatók ezt pontosan rögzítik) [5]. Előírásait és elvárásait víztesteken keresztül 

érvényesíti. A víztestek a VKI végrehajtásának legkisebb egységei, ezekből épülnek fel a 

részvízgyűjtők és a tengeri torkolattal rendelkező vízgyűjtők. A vizek állapotértékelése, a 

monitorozás működtetése és a környezeti célok elérése ebben a léptékben történik [6]. 

Magyarországon négyféle víztest került kijelölésre: 

 természetes felszíni vizek (393 vízfolyás és 75 állóvíz víztestek), 

 erősen módosított víztestek: olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az 

emberi tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak, 

fenntartásuk azonban e megváltozott formában több szempont alapján is indokolt, 

 természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges víztestek 

(476 erősen módosított és mesterséges vízfolyás, 221 erősen módosított és 

mesterséges állóvíz víztest került kijelölésre), 

 felszín alatti víztestek. 

A VKI szerint a felszíni vizek osztályozásának két pillére az ökológiai és a kémiai 

állapot [7]. A jó ökológiai állapotot az antropogén szennyezésektől, hatásoktól kvázi 

mentesnek tekinthető ún. referencia állapothoz („zavartalan állapot”) kell viszonyítani, a 

kémiai állapotot pedig határértékekkel definiáljuk.  

Az ökológiai állapot minősítése ötosztályos skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, 

rossz) történik, meghatározásához az alábbi minőségi elemeket kell figyelembe venni: 

 öt élőlénycsoportra vonatkozó biológiai jellemzők: 

  fitoplankton (lebegő életmódot folytató algák) 

  fitobenton (aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képező élőlények 

  makrofiton (makroszkópikus lágyszárú vízi növények) 

  makrozoobenton (fenéklakó makroszkópikus vízi gerinctelenek) 

  halak. 

 fizikai-kémiai elemek: hőmérsékleti viszonyok, átlátszóság, oxigén-háztartás jellemzői 

(oldott O2, KOI, BOI), sótartalom (fajlagos vezetőképesség), tápanyag-kínálat 

(összes P, összes N, szerves N, PO4
3-, NO3

-, NH4
+, a-klorofill) és savasodási állapot 

(pH, lúgosság), 

 egyéb specifikus szennyezőanyagok (pl. szervetlen nyomszennyezők), 

 hidromorfológiai jellemzők (hosszirányú átjárhatóság, vízszintek és 

sebességviszonyok, keresztirányú átjárhatóság és a parti sáv állapota, 

mederviszonyok, felszín alatti vizekkel való kapcsolat). 
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Az általános fizikai és kémiai paraméterek köre, melyekre a korábbi minősítő rendszer 

támaszkodott, jelentős mértékben háttérbe szorult. A minősítés során azt kell vizsgálni, hogy a 

fizikai-kémiai állapot alátámasztja-e a biológiai alapokon történt besorolást. A minősítésnek 

vannak egységes, kötelezően előírt elemei, például a veszélyes anyagokra vonatkozó 

környezetminőségi határértékek (EQS = environmental quality standard), amelyet az Európai 

Unió egységesen megállapított és jogi értelemben kötelezővé tett; és vannak a tagállamok 

által kidolgozott elemei, például a biológiai vizsgálatok értékelési rendszerében az adott 

élőlénycsoportra kidolgozott indexek. Az összesített állapotértékelés során az integrált 

állapotot mindig az határozza meg a két tényező közül, amelyik a rosszabb minősítést jelenti 

(„egy rossz, mind rossz” elv). Mivel a VKI nem csak a vizek állapotának értékelését, hanem 

az állapot javítását is megköveteli, a minősítés nem egyszerű tényközlés, hanem a jogilag 

kötelezően végrehajtandó cselekvések meghatározója is. 

A VKI célja tehát a jó állapot fenntartása és az emberi igényeket kielégítő vízhasználat 

megvalósítása úgy, hogy az a lehető legkisebb beavatkozást jelentse az ökoszisztémák 

működésébe. Hatálya minden olyan emberi tevékenységre kiterjed, amely jelentős mértékben 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a vizek állapotát és így akadályozhatja a vizek jó állapotának 

elérését, illetve megőrzését. A Víz Keretirányelv a vizek állapotának ellenőrzése céljából 

monitoring kötelezettséget ír elő. 

 

2.1.3. A VKI szerinti monitoring 

A VKI szerinti monitoring egy többszintű megfigyelő rendszer, amelyben elkülönül az 

állapotértékelés, a kivizsgálás és a beavatkozások hatásvizsgálata. A felszíni vizek esetében a 

monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából indikatív elemek 

meghatározására [8, 9]. Új elemei a korábbi gyakorlathoz képest, hogy vizsgálni kell a kémiai 

paramétereket és a hidromorfológiai viszonyokat is, valamint fontos szerepet kap benne az 

ökológia, bizonyos élőlény-együttesek vizsgálata. A felszíni vizek monitoringja öt 

élőlénycsoport (fitoplankton, fitobenton, makrofiton, makrozoobenton, halak) vizsgálatát írja 

elő, tehát a vízi életközösségek egészét nézi, nem pedig egy kiragadott csoportot. 

A VKI szerinti monitoring-rendszer háromszintű: lehet feltáró, operatív és felügyeleti 

jellegű, és a monitoring során kapott eredményeket adatbázisokban, térinformatikai 

rendszerekben kell rögzíteni. 

A feltáró monitorozás céljai: 

 a víztestek minősítéséhez szükséges információ biztosítása, 

 további monitoring programok megalapozása, 
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 hosszú távú hatások okozta állapotváltozások (= trendek) kimutatása, 

 nemzetközi információcseréhez kapcsolódó monitoring program (pl. kétoldalú határvízi 

egyezmények). 

A feltáró monitoringot a tagállamoknak legalább egyéves időszakra kell kiterjeszteniük és 

ezalatt az összes biológiai, hidromorfológiai és fizikai-kémiai paramétert mérni kell. A 

monitorozást ki kell terjeszteni a víztest vízgyűjtőjén vagy részvízgyűjtőjén bevezetésre 

kerülő szennyezőanyagokra. 

Operatív monitorozást a kockázatos víztestek és a mesterséges víztestek esetében kell 

végezni. Kockázatos víztestnek az minősül, amely esetében megállapították annak kockázatát, 

hogy a VKI által kitűzött határidőre nem teljesülnek a jó állapotra irányuló környezeti 

célkitűzések. Az operatív monitorozás célja: 

 a kockázatosság igazolása és a kockázatos víztestek minősítése, 

 intézkedési programok előkészítése a kockázatosság okainak tisztázásával, illetve a 

beavatkozások hatásainak pontosításával, 

 intézkedések hatásainak ellenőrzése. 

A felügyeleti monitoringra speciális esetekben van szükség, amikor a 

környezetvédelmi célkitűzések el nem érésének, illetve a határértékek túllépésének okai nem 

ismertek (ismerethiány esetén) vagy rendkívüli esemény, baleset következményeinek 

kivizsgálására (haváriák feltárása). 

A Víz Keretirányelv monitoringra vonatkozó tagállami kötelezettségének teljesítése 

érdekében Magyarországon elkészült a 31/2004 (XII.30.) KvVM rendelet, amely a felszíni 

vizek állapotára vonatkozó jellemzők monitorozásának rendjét szabályozza, tartalmazza a 

vizsgálandó paraméterek listáját és a vizsgálatok gyakoriságát (1.táblázat). 

A VKI szerinti monitoring rendszer bevezetése kötelezővé tette a tagállamok számára 

a biomonitorozást. A megfelelő biomonitoring rendszerek kiépítéséhez szükséges a 

biomonitorozás elvi hátterének, az alkalmazható monitorozási technikáknak és a vizsgálandó 

élőlényeknek, illetve élőlény-közösségeknek a széleskörű ismerete, továbbá a monitorozás 

eredményeit befolyásoló hatások tisztázása. 
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Vizsgálandó elem Gyakoriság/év 6 éves cikluson belül 

Fitoplankton 4 évente 

Fitobenton 2 évente 

Makrofiton 1 évente 

Makrozoobenton 2 évente 

Halak 1 6 évente egyszer 

Hőmérsékleti viszonyok 12 évente 

Oxigénellátottság 12 évente 

Sótartalom 12 évente 

Tápanyaghelyzet 12 évente 

Savasodási helyzet 12 évente 

Elsőbbségi anyagok 12 6 évente egyszer 

Egyéb szennyezőanyagok 12 6 évente egyszer 

 

1.táblázat  A vizsgálandó elemek és a vizsgálatok előírt gyakorisága 

 

2.2. Biomonitoring  

2.2.1. A biomonitoring és a bioindikáció fogalma, típusai és alkalmazása 

Hellawell 1978-ban megfogalmazott definíciója szerint „A monitorozás (monitoring) a 

környezet egy vagy több elemének, térben és időben előre meghatározott időbeosztás szerinti 

és összehasonlító módszereket alkalmazó, meghatározott céllal ismétlődő, a környezet 

változásainak érzékelésére és folyamatos adatgyűjtésre, illetve a kapott eredmények 

értékelésére irányuló tevékenység” [10]. Tehát olyan rendszeres mintavételi, mérési, 

vizsgálati, észlelési folyamatot jelent, amely a környezeti elem(ek) mennyiségi és minőségi 

állapotának megfigyelését, jellemzését, valamint az állapotváltozásának leírását teszi 

lehetővé. A monitoring rendszerek alapkritériumai [11]: 

 kompatibilitás: a különböző helyen és időben végzett méréseknek összevethetőnek kell 

lennie lokális, országos vagy akár nemzetközi szinten. 

 reprezentativitás: mivel a térbeli és időbeli változások nyomonkövetése általában diszkrét 

észlelések sorozatából tevődik össze, ezért a teljes vizsgálati eljárásnak 

reprodukálhatónak kell lennie a mintavételtől az eredmények értékeléséig. 

 folyamatosság: mivel a monitorozás célja a környezeti elem(ek) állapotának, illetve 

állapotváltozásának észlelése, ezáltal a környezeti állapot romlásának korai felismerése és 
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a változási trendek előrejelzése, így a monitorozási tevékenység mindig hosszútávú 

(évekig vagy évtizedekig tart) és összehasonlító módszereket alkalmaz. Az időbeli 

összehasonlításhoz az alapállapot rögzítése szükséges. 

 flexibilitás: a mérési eredmények ismeretében, illetve a mérési módszerek fejlődése 

következtében a monitoring folyamatában szükség lehet változtatásokra. 

 költséghatékonyság: a monitorozás hosszú távú, folyamatos volta miatt a monitoring 

rendszerek kidolgozásánál alapelv, hogy az adott cél érdekében a rendelkezésre álló 

erőforrások mellett a lehető legtöbb információhoz jussunk. 

A biomonitoring (biológiai monitorozás) általános definíciója (US EPA, 1996) szerint 

a szervezetek biológiai jellegű válaszainak felhasználása a környezetben főleg antropogén 

hatásokra bekövetkező változások nyomon követésére. A biológiai monitorozás rendszeres és 

rendszert alkotó tevékenység [12], melynek célja Cairns megfogalmazásában a természetes 

rendszerek biotikus integritásának megőrzése és megvédése, mely magában foglalja a 

megfelelő ellenlépések megtételét is, ha a rendszer veszélyeztetett, vagy már degradálódott 

[13]. A biotikus integritás egy olyan kiegyensúlyozott, integrált, alkalmazkodóképes társulás 

megtartásának a képessége, melynek struktúrája, diverzitása, működése megfelel az adott 

területre jellemző természetes élőhelynek [14]. Ennek megfelelően biológiai integritásnak a 

közösség szerkezetének és működésének fenntartása nevezhető [15]. A biomonitoring végső 

célja az, hogy adatokat szolgáltasson a környezeti terhelés és az élővilág közötti 

kapcsolatokról hatásosabb környezetvédelmi programok kidolgozása érdekében [16]. 

Biomonitoring technikán egy olyan idő- és térbeli megfigyelőrendszert értünk, amely a 

környezet állapotáról mennyiségi információt ad a múlt és a jelen összehasonlításával, vagyis 

a hangsúly a változáson és annak mérésén van [17, 18, 19]. 

A biomonitorozás elméleti alapja a bioindikáció. Az élő szervezetek a környezet 

hatásaira, mint ingerekre reagálnak. Ezek az ingerek olyan reakciókat váltanak ki, amelyek a 

környezet állapotáról, változásáról és a terheléséről információt adnak [16]. A válaszreakciók 

a biológiai szerveződés különböző szintjein (makromolekulák, sejtek, szervek, szervezetek, 

populációk, társulások) tanulmányozhatók: 

 biokémiai és élettani reakciók 

 anatómiai, morfológiai, életmód- vagy viselkedésbeli mintáktól való eltérés 

 populációk összetételében és eloszlásában történő változások 

 szerkezeti és funkcióbeli változások az ökoszisztéma szintjén 

 tájléptékű változások. 
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Ebben a megközelítésben a biológiai monitorozás különböző aspektusokba sorolható 

[20]. A bioakkumuláció monitorozása során a bioindikátorban felhalmozódott anyagok 

koncentrációját mérjük. A kutatók között nincs egyetértés abban, hogy a szennyező anyagok 

élőlényekben történő felhalmozódásának analitikai mérését biomonitorozásnak tekinthetjük-e, 

vagy ez biológiai jellegű kémiai analízis. Egyre inkább elfogadott az a megközelítés, hogy 

mivel a bioakkumuláció monitorozása során a szennyező anyagok mennyiségét közvetlenül 

az élőlények szervezetében mérjük, így közvetlen biomonitorozásnak tekinthető. Ezzel 

szemben a közvetett biomonitorozás során a környezetben bekövetkező változások követése 

indirekt módon, az élőlények, vagy élőlénycsoportok válaszreakciójának vizsgálatával valósul 

meg. A közvetett biomonitorozás megvalósulhat az egyedek környezeti terhelésre adott 

fiziológiai válaszreakcióinak nyomonkövetésével (toxicitás monitorozása) vagy az 

ökoszisztémák épségének vizsgálatával, például fajösszetétel, diverzitás, indikátorfajok 

jelenléte, vagy hiánya stb. (szünbiológiai monitorozás). 

A biomonitorozás másik megközelítése alapján megkülönböztetünk passzív és aktív 

biomonitoring technikákat [21]. A passzív biomonitorozás során az adott területen élő 

szervezeteket használjuk fel a vizsgálatok elvégzésére. Ilyen technikákat széles körben 

alkalmaznak [22, 23, 24, 25], mert kivitelezésük egyszerű és költséghatékonyak. Az aktív 

biomonitorozás során a „szennyezetlen”, kontroll környezetből származó egyedeket a 

vizsgálandó környezetbe helyezzük át meghatározott expozíciós időre [26, 27, 28]. Az aktív 

biomonitoring technikák alkalmazása kevésbé elterjedt, mint a passzív technikáké. Hátrányuk, 

hogy az áthelyezés során a szervezetek károsodást szenvedhetnek, ami befolyásolja a mérési 

eredményeket. A vízi környezet biomonitoringja esetében az aktív technikákat lényegesen 

nagyobb számban alkalmazzák. 

Biológiai indikátoroknak azokat a szervezeteket, vagy társulásokat tekintjük, amelyek 

előfordulása, vitalitása vagy reakciója valamilyen terhelés hatására megfigyelhető módon 

megváltozik [16, 29]. A jelzőfajok vagy –társulások olyan bioindikátorok vagy 

indikátortársulások, amelyek bizonyos környezeti tényezők hatását előfordulásukkal vagy 

hiányukkal jelzik. Pozitív jelzőfajok azok, amelyek egyedszám-növekedéssel reagálnak a 

környezet változására; míg a negatív jelzőfajok az egyedszám jelentős csökkenésével, 

szélsőséges esetben teljes eltűnésükkel jelzik bizonyos környezeti tényezők változását. 

Társulások esetében a fajösszetétel, a diverzitás változása a válaszreakció a környezeti 

terhelésre. A monitorfajok vagy –társulások olyan élőlények vagy élőlénycsoportok, amelyek 

a környezeti terhelésre olyan reakciókkal válaszolnak, amelyek minőségi és mennyiségi 
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meghatározásra alkalmasak. Az akkumulációs monitorfajok bizonyos szennyezőanyagokat 

képesek felhalmozni a szervezetükben károsodás nélkül. 

 A biomonitoring technikák előnye, hogy az élőlényeket, vagy élőlény-csoportokat érő 

környezeti terhelésről (pl. szennyezőanyagról) és az élőlényekben, vagy élőlény-csoportokban 

előidézett hatásról integrált képet ad, valamint a szervezeteket érő környezeti terhelések 

együttes hatását mutatja, továbbá a vízminőség hosszabb távú alakulását tükrözi [30]. A 

biomonitoring technikák időbeli és hatást integráló képessége összetett módon tükrözi vissza 

a környezetben lévő szennyezőanyagok, illetve az azok felvételét befolyásoló környezeti 

tényezők együttes hatását. A biomonitorozás hátránya is éppen az időbeli és hatást integráló 

tulajdonságának a következménye: az értékelés gyakran nehézségekbe ütközik [20].  

A biológiai monitorozás azt képes megmondani, hogy egy adott környezeti hatásra egy 

adott élőlénnyel, vagy élőlény-csoporttal valami történik, de annak megválaszolására, hogy 

pontosan mi, analitikai vizsgálatok szükségesek. 

A biomonitorozás gyakorlati alkalmazása során kulcsfontosságú a vizsgálandó 

környezetben a megfelelő élőlény, vagy élőlénycsoport kiválasztása és a kitűzött céloknak 

megfelelő méréstechnika használata. Ezek kiválasztásánál teljesülnie kell az alábbi 

követelményeknek [31, 32]: 

 a kiválasztott faj, vagy közösség elterjedt és rendszeresen megtalálható legyen a 

vizsgálandó környezetben 

 a kiválasztott faj, vagy közösség megfelelő mennyiségben, könnyen begyűjthető legyen 

 a kiválasztott faj, vagy közösség jó akkumulációs képességekkel rendelkezzen 

 a kiválasztott faj, vagy közösség a kisebb terhelésekre toleráns legyen  

 a vizsgálatra kiválasztott paraméter, vagy változása (azaz az adott faj, illetve közösség 

válasza) a környezeti hatással (pl. szennyezőanyaggal) egyértelműen kapcsolatba 

hozható legyen  

 a kiválasztott paraméter, vagy változása mennyiségileg mérhető legyen 

 a kiválasztott méréstechnika megfelelő érzékenységű legyen az adott paraméternek, 

vagy változásának a mérésére. 

 

2.2.2. A vízi környezet biomonitorozása 

Az előző fejezetben ismertetett definíciók alapján tehát a vízi környezetet érő hatások 

vizsgálata az őket benépesítő élőlények vagy élőlény-csoportok válaszainak alapján a 

biomonitoring technikák csoportjába tartoznak. Elvben bármely élőlény vagy élőlény-együttes 

és annak bármely tulajdonsága felhasználható biomonitorozásra, de a megfelelő élőlény, vagy 
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élőlénycsoport, a vizsgálandó paraméter(ek) és az alkalmazható méréstechnika 

kiválasztásánál eleget kell tenni az előzőekben felsorolt követelményeknek. 

Tavi ökoszisztémák vizsgálatakor figyelembe kell venni továbbá, hogy a tavak a 

vízgyűjtő felé nyitott rendszerek, így a vízfolyásokkal és a csapadékkal érkező 

szennyezőanyagok a tavakban tartósan megmaradnak. Ezek az anyagok az áramlások, a szél 

okozta vízmozgás és a felkeveredés hatására gyorsan eloszlanak, így nagy 

koncentrációgradiensek nem alakulnak ki. Mivel a tavakból a víz nagyrészt párolgással 

távozik, az elfolyás és vízkivétel általában jóval csekélyebb mértékű, a bejutó 

szennyezőanyagok felhalmozódhatnak a tavi ökoszisztémákban. 

A vízi környezetet érő szennyezőanyagok biomonitorozásában kulcsfontosságú 

szerepe van az adott környezetet benépesítő életközösségeknek [33]. A közösségek környezeti 

terhelésre bekövetkező strukturális és funkcionális változásai, azok minőségi és mennyiségi 

viszonyai által kiválóan alkalmasak biomonitoringra. Egy adott élőlénycsoport struktúrája 

magába foglalja, hogy milyen fajok találhatók az adott közösségben, mennyi a fajok száma, 

mennyi a biomasszájuk és milyen a térbeli eloszlásuk. Az ökoszisztéma strutúrájához ezen 

kívül hozzátartozik még az abiotikus elemek (pl. tápanyagok) mennyisége és eloszlása, 

valamint az élőhely környezeti tényezőinek (pl. hőmérséklet, fényviszonyok, stb.) minősége 

és élőhelyen belüli eloszlása [34].  

A Víz Keretirányelv szerinti monitoring bevezetésével a vízi életközösségek 

monitorozásának szükségessége kapcsán előtérbe került a perifitonkutatás (biofilmkutatás). 

Korábban a perifiton közösségek vizsgálata során csak algológiai paramétereket (egyedszám, 

fajszám, relatív gyakoriság, stb.) határoztak meg. Azonban a közösséget az algákon kívül 

jelentős mennyiségben baktériumok alkotják és ezek a mikroorganizmusok nagy mennyiségű 

extracelluláris polimeranyagot termelnek, így a biofilmek vizsgálata során szükségessé vált 

bakteriológiai és elemanalitikai módszerek alkalmazása. Az algológiai, bakteriológiai és 

elemanlitikai vizsgálatok eredményeinek összevetésével lehetővé válik, hogy a perifiton 

közösségeket megbízhatóan alkalmazzuk felszíni vizek biomonitorozására, a vízi környezet 

állapotának nyomon követésére.  

 

2.2.3. Biofilmek 

2.2.3.1. A biofilmek meghatározása 

A biofilmek – más néven perifiton közösségek – a természetes vizekbe belemerült 

objektumokon (vízi növények, kövek, hidak, stégek stb.) megtelepedő és fejlődő szervezetek 
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közösségei [35]. A bevonat vastagsága néhány mikrométertől több centiméterig terjedhet, a 

biofilm érettségétől és a környezeti körülményektől függően (1.ábra). 

 

   

   

   

1.ábra  Különböző alzatokon kialakult biofilmek 

 

A vízbe merült objektumokat, amelyeken a biofilmek kialakulnak, alzatoknak 

nevezzük. Természetes alzatnak tekintünk minden olyan felületet, amely eredetét vagy 

funkcióját tekintve a természetes vízi környezetben előfordul, vagy előfordulhat. 

Leggyakoribb természetes alzatok a meder alkotóelemei (pl. kövek, sziklák) és a növények 
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(pl. nád, egyéb vízi növények és a part menti növények vízbe nyúló törzse, ágai, stb.). 

Mesterséges alzat minden emberalkotta felület, amely nem a természetes vízi ökoszisztéma 

része, például hidak, stégek lábai, hajófenék, stb. A meghatározásból adódóan tehát 

mesterségesnek kell tekinteni a kísérleti célból vízbe merített alzatokat, bár anyaguk lehet 

természetes eredetű. 

A biofilm tehát egy élőbevonat: háromdimenziós, térben és időben heterogén 

struktúrájú mikrobiális közösség [36]. A perifiton közösségeket döntő részben baktériumok és 

algák alkotják, de előfordulhatnak bennük gombák, protozoák és egyéb szervezetek is. A 

közösség kialakulása több szempontból előnyös a mikroorganizmusok számára: 

 a biofilm ökológiai potenciálja nagyobb, mint a közösséget alkotó egyes fajok 

potenciáljainak összege, 

 a közösségben élő szervezetek kevésbé érzékenyek a környezeti paraméterek változására 

(pl. pH, tápanyag-ellátottság, vízmozgások, stb.), a közösség egyfajta védelmet nyújt az 

élőlények számára, 

 a biofilm helyhez kötöttsége következtében a mikroorganizmusok rögzülnek a számukra 

kedvező mikroélőhelyen, 

 számos élőlénynek a közösség elsődleges életforma, a planktonikus lét csak a 

kedvezőtlen időszakokra jellemző, túlélési lehetőség. 

A biofilmet alkotó mikroorganizmusok a saját maguk által termelt extracelluláris 

polimeranyagokba (EPS-mátrix) ágyazódnak [37], amely a közösség tagjait összetartja és 

egyfajta védelmet nyújt a külső környezeti hatásokkal szemben. Az EPS-mátrix 

poliszacharidokból, fehérjékből, lipidekből, nukleinsavakból és egyéb olyan 

makromolekulákból áll, amelyek a mikrobiális aggregátum sejten belüli terében is 

előfordulnak (2.táblázat) [38, 39, 40]. 

 

Komponens Mennyisége az EPS-mátrixban 

poliszacharidok 40-95 % 

fehérjék < 1-60 % 

nukleinsavak < 1-10 % 

zsírok < 1-40 % 

 

2.táblázat  Az EPS-mátrix összetétele [38] 

 

Az extracelluláris polimeranyagok háromdimenziós, gélszerű, erősen hidratált 

mátrixot alkotnak, amely kitölti a sejtek közötti teret, létrehozva a biofilm szerkezeti és 
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funkcionális egységét [41]. A biofilm belsejében élő mikroorganizmusok anyagcseréjének 

elősegítésére pórusok és csatornák alakulnak ki, amelyben lehetséges a víz és a tápanyagok 

konvektív transzportja. 

Az EPS-mátrix szerkezetét különböző kationok (pl. Ca2+). stabilizálják azáltal, hogy 

kölcsönhatásba lépnek az extracelluláris polimeranyagok különböző funkciós csoportjaival 

(például a karboxil-csoporttal) és makromolekulák hálózatát hozzák létre.  

Az extracelluláris polimeranyagok szénforrásként való felhasználása ma még nyitott 

kérdés. Feltételezhető, hogy az EPS-mátrixot nem bontják le azok a mikroorganizmusok, 

amelyek termelték. Azonban más mikroorganizmusok által lebonthatónak kell lennie a 

biogeokémiai ciklusok miatt. 

 

2.2.3.2. A biofilmek kialakulása 

 A biofilmek tehát a természetes vizekbe belemerült objektumokon kialakuló 

komplex mikroközösségek. A közösség tagjainak alzathoz rögzülése a kolonizáció, amely 

mind természetes, mind mesterséges környezetben mindenütt előforduló folyamat. 

 A kolonizáció kezdeti lépése az ún. kondícionáló film kialakulása, melynek során az 

alzat felületén először makromolekulák tapadnak meg. Ezek a makromolekulák a 

mikroorganizmusok számára koncentrált energiaforrásként szolgálnak. Ezt követően a 

baktériumok kolonizálják a felületet, minden egyes sejt új felületként szolgálva a további 

kolonizáló mikroorganizmusok számára. Az elsődleges megkötődést befolyásolják az alzat 

tulajdonságai, a kemotaxis (az a jelenség, melyben a környezet kémiai összetevői a 

baktériumok és egyéb egysejtűek mozgását váltják ki, például a sejtek a táplálékul szolgáló 

molekulák növekvő koncentrációja irányába mozognak) és a felszín közelében kialakuló 

turbulenciaviszonyok. Az első mikroorganizmusok először gyenge van der Waals-erőkkel 

kötődnek a felülethez, majd sejtadhéziós struktúráikkal rögzülnek. Az első kolonista 

baktériumok előkészítik a többiek letelepedését adhéziós kötőhelyek nyújtásával és 

extracelluláris polimeranyagokat kezdenek termelni, amely kitölti a sejtek közötti teret és 

létrehozza a biofilm szerkezeti és funkcionális egységét. Egyes fajok nem képesek önállóan a 

felülethez rögzülni, de a korai kolonista sejtekhez vagy az EPS-mátrixhoz igen. 

 A baktériumok kolonizációját az algák követik [42], amelyek háromféle módon 

kapcsolódhatnak a felülethez [43]: 

 szorosan tapadó algák: nyél nélkül, vagy igen rövid nyéllel kapcsolódnak a felszínhez 

 fonalas és hosszú nyelű algák 

 mozgékony, planktonikus algák. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kemotaxis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egysejt%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Motilit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Turbulencia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals-er%C5%91
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejtadh%C3%A9zi%C3%B3&action=edit&redlink=1
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 A kolonizáció kezdete után a biofilm növekedése az újabb élőlények betelepülésének 

és a már rögzült sejtek osztódásának a következménye. A biofilmképződés utolsó szakasza az 

érés, amelynek során teljesen kialakul a közösség jellegzetes szerkezete (2.ábra). 

 

 
 

2.ábra  A perifiton közösség szerkezete (pásztázó elektronmikroszkópos kép) 

 

A kolonizáció folyamata tehát több tényezőtől függ. A fényviszonyok, a tápanyag-

ellátottság, az alzattípus, folyók esetében az áramlási sebesség, tavak esetében a szél okozta 

vízmozgások jelentős mértékben befolyásolhatják a kolonizáció kezdeti szakaszát. A 

mikroorganizmusok megtelepedése általában gyors folyamat: egy természetes vízbe mártott 

alzaton 3 óra elteltével már megfigyelhető a baktériumok kolonizációja és 24 óra elteltével 

diverz élőlény-közösség alakul ki [43]. 

 

2.2.3.3. Biofilmek alkalmazása biomonitoring célokra 

 A perifiton közösségek a természetes vízi környezetben a folyadék- és a szilárd fázis 

határán élnek, így alapvető szerepet játszanak a különböző biogeokémiai ciklusokban és a vízi 

ökoszisztémák dinamikájában [44]. Megkötik és akkumulálják a vízben lévő ionokat 

(esszenciális és toxikus ionokat egyaránt), valamint az egyéb szerves és szervetlen 

komponenseket [45]. A vízben lévő oldott anyagok biofilmek által történő akkumulációja 

fontos szerepet játszik a szennyezőanyagok táplálékláncba való bejutásában, mert a perifiton 

rendszerek a vízi ökoszisztémákban a tápláléklánc alapját jelentik.  

Az ionok megkötődése a biofilmekben három különböző helyen történhet: 

 az EPS-mátrix különböző funkciós csoportjai által (pl. –OH, -COOH, -NH2, -SH), 

valamint 
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 a biofilmet alkotó mikroorganizmusok által: 

 a sejt felszínén (sejtfalon, setmembránon) történő adszorpcióval 

 a sejten belüli akkumulációval [46]. 

Az EPS-mátrix általi bioszorpció során az extracelluláris polimeranyagok negatív 

töltésű funkciós csoportjai komplexeket képeznek a pozitív töltésű fémionokkal. [47, 48, 49]. 

Az extracelluláris polimeranyagok megkötő képessége függ az EPS-mátrix fizikai állapotától 

és a víz pH-jától [50]: a fémionok erősebb kötődését a gél struktúra és a magasabb pH segíti 

elő. Az EPS-mátrix fémion-megkötő képességét a polimeranyagok baktériumkultúrákból való 

extrakcióját követően vizsgálták [51, 52]. A fém-EPS komplexek stabilitási állandója a 105-

109 nagyságrendbe esik (Ni > Cu > Cd > Co > Mn > Tl) [53]. 

 A biofilmek fémmegkötő képességében az EPS-mátrix mellett a mikroorganizmusok 

sejten belüli akkumulációja is fontos szerepet játszik. A bioakkumuláció szerepe kettős: 

egyrészt a vízben kis mennyiségben lévő, de az élőlény számára esszenciális elemek 

felhalmozása, másrészt védekező mechanizmus a toxikus elemekkel szemben [54]. Az 

algákban a fémionok sejten belüli, citoplazmában történő megkötésére ún. fitokelatinok 

szolgálnak. A bioakkumuláció jóval hosszabb idő alatt megy végbe, mint a sejtfelszínen 

történő adszorpció vagy az EPS mátrix általi szorpció. A fémionok biofilmeken belüli 

kötődési helye függ a toxikus fémion vízbeli koncentrációjától: a külső koncentráció 

növelésével a sejten belüli akkumuláció mértéke jelentősen nő [55].  

A biofilmek előzőekben felsorolt jellemzőik alapján felhasználhatók egy adott vízi 

környezet jellemzésére és a felszíni vizek szennyezésének jelzésére [56, 57, 58, 59, 60]. A 

perifiton közösségek a biomonitoring gyakorlati alkalmazására vonatkozó követelményeknek 

megfelelnek [61, 62], mivel: 

 a vízi ökoszisztémákban széles körben elterjedtek és rendszeresen megtalálhatóak, 

 rövid életciklusuk következtében gyorsan reagálnak a környezeti hatásokra, 

 jó akkumulációs képességekkel rendelkeznek, 

 a közösséget alkotó mikroorganizmusok eltérő érzékenységűek a különböző 

környezeti hatásokkal szemben, így a közösség változása jelzi a szennyezőanyagok 

jelenlétét, 

 alzathoz rögzült életmódjuk következtében megfelelő mennyiségben, könnyen 

begyűjthetők. 

A 2.2.1 fejezetben leírtak szerint a szennyezések in situ biomonitorozása közvetlen és 

közvetett módon valósulhat meg. Közvetlen biomonitoring a bioakkumuláció mérése, míg a 

közvetett biomonitoring során a szennyezőanyagok élőlényekben, vagy élőlény- 
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közösségekben kiváltott hatását vizsgáljuk. A közvetett biomonitorozás megvalósulhat az 

egyedek biokémiai vagy fiziológiai válaszreakcióinak nyomonkövetésével vagy az élőlény-

közösség szerkezetében, illetve funkciójában bekövetkező válaszreakciók vizsgálatával 

(szünbiológiai monitorozás). 

Sok ökotoxikológiai és környezeti kutatás csak a szünbiológiai szempontból vizsgálja a 

perifiton közösségeket [58, 63, 64, 65]. A közösségben feldúsuló szennyező anyagok 

befolyásolhatják a mikroorganizmusok esszenciális elemfelvételét és anyagcsere-folyamatait, 

ennek következtében a közösségek esszenciális és toxikus elemtartalma is megváltozhat a vízi 

környezet szennyezésének hatására. A perifiton közösségek elemtartalmának vizsgálatára 

azonban viszonylag kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Az elemanalízist a 

szakirodalomban leírt módszerek többsége esetében a biofilmek savas roncsolását követően 

atomspektroszkópiai módszerekkel, például AAS [66, 67, 68], ICP-MS [69] és TXRF [70, 71, 

72, 73] végezték.  

Totálreflexiós röntgenfluoreszcens technika alkalmazásával lehetséges a perifiton 

közösségek roncsolás néküli, direkt analízise [74], azonban a módszernek számos hátránya 

van. A száraz biofilm felületi egyenetlensége következtében a röntgenfotonok szóródása igen 

jelentőssé válik, magas háttérintenzitást eredményezve, ezáltal a kimutatási határok is 

jelentősen megnőnek. Továbbá a szárított biofilm viszonylag vastag és egyenetlen felületű 

rétege következtében a belső standardizáció alkalmazása az analitikai eredmények 

szisztematikus hibáját okozza. Ezért a roncsolást követő TXRF-analízis jóval megbízhatóbb 

eredményeket szolgáltat. 

 

2.3. A Velencei-tó bemutatása 

Magyarország felszíni vizei nagy változatosságot mutatnak. Az ország földrajzi 

helyzetének, domborzatának, klimatikus viszonyainak nagymértékű változatossága 

következtében minden víztípus képviselve van hazánkban. 

Magyarország középső részén, Budapesttől 50 km-re, ÉK-DNY irányban húzódik a 

nádszigetekkel, összefüggő nádasokkal sűrűn tarkított csillogó víztükör, a Velencei-tó. Északi 

partján a magasba nyúló hegyekkel, lankás dombokkal a Velencei-hegység övezi, déli oldalán 

a Mezőföld síksága található. 

http://www.nadap.hu/kiop/content/images/inside/3/velencei-tavi_taj_napfelkelte_elott.jpg
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2.3.1. A Velencei-tó nevének eredete 

A tó nevének eredetét ez ideig nem sikerült tisztázni. A legendák és a reneszánsz 

nagyhírű történetírója, Bonfini szerint névadói a Mátyás király udvarába érkezett olasz 

telepesek voltak. Ők nevezték el az addig Fertőnek nevezett náddal, vízinövényekkel sűrűn 

benőtt tavat Velencei-tónak. 

Ezzel szemben a nyelvtörténészek szerint Velence - maga a tó és a falu - a széljárás 

jelzésére használt ősi halászeszközről, a népiesen velencének nevezett szélzászlóról kapta a 

nevét, amit a tó keleti felében lakók készítettek. [75].  

 

 

 

2.3.2. A Velencei-hegység és a tó kialakulása 

A Velencei-tó és környéke rendkívül változatos táj: hegy, síkság és víz egyaránt 

előfordul itt. A hegyvidék hossza kb. 20 km, szélessége 6-7 km, felszíne a lankás lejtőkkel, 

széles, tágas völgyekkel tagolt dombságra hasonlít. Legmagasabb pontja, a Meleg-hegy 352 

m, de az átlagos magasság alig haladja meg a 200 métert. 

A Velencei-hegység mintegy 300 millió évvel ezelőtt keletkezett: ekkor a hegység fő 

tömegét alkotó gránit magmája a földkéreg rétegei közé nyomult, de nem jutott a felszínre, 

nagy mélységben kihűlt és megszilárdult. A gránitot fedő kristályos palára később 

mészkőtakaró borult. A gránittömböt a szerkezeti mozgások kiemelték, miközben 

feldarabolódott és a takarórészletek nagyrészt lepusztultak, így felszínre került a mélységi 

vulkanizmus anyaga. Kiemelkedés közben a fő szerkezeti vonalak mentén még andezit 

vulkáni anyag is a felszínre tört, kitöltve a csatornákat és a hasadékokat. Végül a kiemelkedő 

http://www.nadap.hu/kiop/content/images/inside/3/velencei-tavi_taj_napfelkelte_elott.jpg
http://www.nadap.hu/kiop/content/notes.htm#11
http://www.nadap.hu/kiop/content/notes.htm#21
http://www.nadap.hu/kiop/content/notes.htm#11
http://www.nadap.hu/kiop/content/images/inside/1/szelmarta_granitszikla.jpg
http://www.nadap.hu/kiop/content/notes.htm#18
http://www.nadap.hu/kiop/content/notes.htm#22
http://www.nadap.hu/kiop/content/images/inside/1/szelmarta_granitszikla.jpg
http://www.nadap.hu/kiop/content/images/inside/1/andezit_kofalban_nadap.jpg
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rög oldalait a Pannon-tenger homokos-agyagos lerakódása borította be kb. 250 m-es 

szintmagasságig. Ennek nagy részét azóta az erózió letarolta; a jégkorszak lösze is csak a 

hegység lábainál halmozódott fel nagyobb mértékben. 

A harmadidőszakban vastagon keletkezett gránit málladék a jégkorszaki kiemelkedés 

miatt fokozatosan lemállott a lejtőkről, így a kőzet ellenállóbb blokkjai nagy tömbökben ismét 

a felszínre kerültek. Érdekes látvány a kis felületen támaszkodó ingókövek csoportja, amelyek 

messziről úgy néznek ki, mintha inognának, de tökéletes egyensúlyi helyzetük miatt soha nem 

billennek ki egymásból. Sajátos alakjukról gyapjúzsákoknak, illetve kőgombáknak is nevezik 

őket: a sukorói Gyapjaszsák a Meleg-hegy (352 m), a pákozdi Gomba-kő a Sár-hegy (240 m) 

nevezetes pontja. 

A a velencei táj vízrendszere a mai formájára földtörténeti újkor végén alakult ki. A 

Velencei-tó kialakulása a jégkorszak végére tehető, így a tó földtörténeti szempontból fiatal 

képződmény [76, 77]. A tómedence két egymásra merőleges árkos vetődésből keletkezett, 

részben ÉK-DNY-i, részben erre merőleges ÉNY-DK-i süllyedékben, majd ezt az árkos 

mélyedést a pleisztocén viharos szelei tovább mélyítették, később pedig a csapadék és a 

felszíni vizek megtöltötték [78]. A besüllyedést bizonyítja, hogy a tó környékére jellemző 

pannon rétegeket fúrásokkal sikerült kimutatni a tó alatt is. A hegyekből lefolyó 

csapadékvizekkel való feltöltődést tanúsítja a dinnyési Nádas-tó kiszáradt láptalaja alatt 

elterülő, fúrásokkal feltárt fehér mésziszap. Ezt a környező hegységekből a csapadékvíz 

oldotta ki és rakta le. A mésziszap vastagsága, így a lerakódás időtartama is jóval kisebb, mint 

a balatoni Nagyberekben, ahol szintén megtalálták ezt a mésziszapot. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a Velencei-tó medencéje fiatalabb a Balatonénál (amely 20-22.000 

éves), kb. 12-15.000 év lehet [79]. Ezt igazolja a tó iszapjából kinyert pollenek elemzése is 

[80].  

A tó területe a jégkorszakban kb. 60 km2 volt, azaz a mainak közel háromszorosa, és a 

dinnyési Nádas-tavat vagy Fertőt is magában foglalta [81]. A vízszint a mainál kb. 3-4 

méterrel volt magasabb. Ezt a tényt a tó déli partjától 300-400 méterre vonuló (a mai partnál 

6-8 méterrel magasabb) kavicsturzás bizonyítja, mely jégkorszaki csigákat, kagylókat 

tartalmaz és a tó hullámai alakították ki. Ez a magasabb part a tó északi oldalán is 

megtalálható.  

A jégkorszakot követő holocénben a tó területe a feltöltődés hatására csökkent. A 

feltöltődés a Nádas-tavon déli irányban végigfolyó Császár-vizet, a tó fő táplálóját kelet felé, 

a mai Velencei-tóba térítette. A tó fölös vizének lefolyását egy természetes vízfolyás tette 

lehetővé, amely ettől nyugatra, Sárkeresztúr határában torkollott a Sárvízbe. 
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A kutatások azt támasztják alá, hogy a tavat keletkezése óta mindig sekély víz 

borította, ez azonban a mindenkori csapadék és hőmérséklet viszonyoktól függően erősen 

ingadozott. A jelentős időszakos vízszint-ingadozás visszatérő jelenség volt a Velencei-tó 

életében. Nagy a valószínűsége annak, hogy a tómeder többször – az elmúlt másfél 

évezredben 14-szer, legutóbb 1863-66 között – került közel a teljes kiszáradáshoz: vízének 

nagy része elpárolgott, területe igen jelentősen lecsökkent. Azonban csapadékosabb 

esztendőkben a tó kiáradt, több száz hektárnyi területet öntve el. A feltárások szerint a tónak 

az 1400-as évektől kezdve nyolc nagy áradása volt, az utolsó 1963-ban a hirtelen hóolvadás 

eredményeképp. A parti területeket elöntő áradásai miatt a déli part birokosai többször 

követelték a tó lecsapolását: először 1787-ben, majd ezt követően négy-ötévenként, újra meg 

újra beadványokkal ostromolták a vármegyét ez ügyben. Követelésüknek engedve 1792-ben 

részletes tervet készítettek a lecsapolásra, de a kiviteli munkák csak egy kezdetleges lecsapoló 

árok elkészítéséig jutottak el. 

Az áradások gyakorisága és a kiszáradás mind sürgetőbbé tették a vízszint 

szabályozását. A tó eredeti, természetes állapotára a nádasos, fertő jelleg volt jellemző: 

területének csaknem 60 %-át nádas borította, vízjárása meglehetősen szélsőséges volt, a 

tavaszi nagyvizeket, kiöntéseket alacsony nyári vízállások követték. A tó jellegzetes mozaikos 

képet mutatott: a nádasokkal és úszólápokkal elválasztott területek eltérő vízminőséget 

mutattak.  

A Velencei-tó életében jelentős változást hozott a vasút megépítése 1861-ben, amivel 

elvágták egymástól a tavat és a Dinnyési-fertőt, valamint az 1880-ban megkezdett múlt 

századi vízrendezés.A Nádas-tavat lecsapolták, majd a XX. század első éveiben kialakították 

a tó vizének levezetésére szolgáló Dinnyés-Kajtori csatornát, amely a kitorkollásnál egy 

bukóval szabályozható.  

A tó természetes eutrofizációja az 1950-es évektől, a rekreációs célú használat 

növekedésével felgyorsult. Az 1960-as évek végén kidolgoztak egy regionális rendezési tervet 

a Velencei-tóra és környékére (1009/1969. (III.28.) számú Kormányhatározat). Ebben 

rendelkeztek többek között a part- és mederszabályozás feladatairól, a vízszinttartás 

megvalósításáról és a regionális ivóvíz- és csatornahálózat kiépítéséről. 1971-ben elfogadásra 

került a Velencei-tavi fejlesztési program, melynek legfontosabb célja volt a tó rehabilitációja, 

a vízminőség javítása és a tó alkalmassá tétele üdülési célokra. Dinnyésnél vízszintszabályozó 

zsilipet építettek a Dinnyés–Kajtori-csatornára, majd víztározót létesítettek a Császár-vízen 

Zámolynál (1971) és Pátkánál (1974). A tó medrét sok helyen kikotorták és a kotrási iszapból 

szigeteket (Cserepes- és Velence-sziget) létesítettek. A munka eredményeként megnőtt a tó 
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szabad vízfelülete, egészségesebbek lettek a nádasok, megszűnt az elmocsarasodás veszélye, 

így a Velencei-tó vízminősége alig egy évtized alatt egy teljes kategóriát javult [82]. Emellett 

sajnos a partvonal nagy részét feltöltötték és beton partvédőművel látták el, így az eredeti, 

természetes tópart sok helyen eltűnt. 

 

2.3.3. A Velencei-tó jelenlegi paraméterei 

A Velencei-tó teljes vízgyűjtő területe, mely a Vértes- hegység DK-i lejtőjére, a 

Mezőföld É-i részére és a Velencei-hegységre terjed ki, 602,4 km2 (3.ábra). A vízgyűjtő 

terület három fő részre tagolódik. Legnagyobb része - 383 km2 - a Császár-víz vízgyűjtője, 

melynek felső, kb. 75 km2-nyi karsztos területe részben inaktív. A Velencei-tó második 

legfőbb táplálója a Vereb-Pázmándi-vízfolyás, melyhez 105 km2-nyi vízgyűjtő terület 

tartozik, míg a fennmaradó közvetlen vízgyűjtő terület 114,3 km2 nagyságú. A tóba ömlő 

vízfolyások közül egyedül a Császár-víz állandó vízfolyás [77]. 

 
 

3. ábra  A Velencei-tó vízgyűjtő területe 
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A Velencei-tó hossza 10,8 km, átlagos szélessége 2,3 km (szélessége 1,5-3,3 km 

között változik). Vizének mélysége 1,5-2 méter, víztömegét 40 - 45 millió m3-re becsülik. 

Partvonalának hossza 28,5 km. Területe a 160 cm-es vízállásnál (az agárdi vízmérce 

,,0"=102,6 mBf pontjához mérten) 24,2 km2, ebből nyílt összefüggő vízfelület 14 km2. 

A tó geometriai adatait a 3. táblázat tartalmazza [81]. 

 

Vízállás/cm Terület/km2 Nyílt víz/km2 Nádasok/km2 Térfogat/m3 Átlagos mélység/m 

140 24,03 14,01 10,02 40.850.000 1,70 

150 24,11 14,05 10,06 43.398.000 1,80 

160 24,17 14,05 10,12 45.681.000 1,89 

170 24,23 14,05 10,18 48.218.000 1,99 

 

3.táblázat  A Velencei-tó geometriai adatai (1996-os felmérés) 

 

2.3.4. A Velencei-tó időjárási jellemzői 

A Velencei-tó környezete viszonylag kiegyensúlyozott éghajlatú és időjárású területen 

fekszik. A tó térsége a sokéves adatok alapján az ország napfényben gazdag tájai közé 

tartozik, ezért a „napfény tava” elnevezéssel is illetik. A napfénytartam sokéves átlagban 

meghaladja az évi 2000 órát. Az éves átlagos hőmérséklet 10,4 oC, a nyári hónapokban az 

átlaghőmérséklet 20,6 oC. A tó vízhőmérséklete a sekély vízmélység miatt gyorsan követi a 

levegő hőmérséklet-változásait. Az évi átlagos vízhőmérséklet 10,8 oC, a nyári hónapokban az 

átlagos vízhőmérséklet 20,5 oC.  

Az uralkodó szélirány észak-nyugati, szélsebesség sokéves átlaga 2,7 m/sec. 
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2.3.5. A Velencei-tó növényvilága 

A Velencei-tóban gazdag növényvilág alakult ki a zsombékosok, a parti nádasok, a 

mélyvízi nádasok és a nyílt vizek útvesztőjében. A tó flórájának uralkodó növénye a nád 

(Phragmites australis), illetve a bodnározó- és a keskenylevelű gyékény (Typha latifolia, T. 

angustifolia). Napjainkban a tó területéből kb. 14 km2 a nyílt víz és kb. 10 km2 a nádas. A 

csaknem kör alakú nádszigetek, a valóságos "náderdőt" alkotó, összefüggő nádasok és a part 

menti zsombékosok adják meg a Velencei-tó igazi karakterét. A nyílt vízen lévő kerek 

nádcsoportokat a halászok „babáknak” hívták. A népnyelv találékonyságát és humorát 

tanúsítja a tó nádasainak elnevezése: valamennyinek saját neve volt és van még ma is, de 

azokat már csak kevesen ismerik. 

A vízi tisztásokon a sok hínár közt (pl. süllőhínár-fajok – Myriophyllum) gyakori a 

kellemetlen érintésű csillárkamoszat (Chara vulgaris) és az érdes tócsagaz (borzhínár = 

Ceratophyllum demersum). Egyedülálló tavi jelenség a közönséges rence (Utricularia 

vulgaris), mely húsevő növény: a víz alatti hajtásain levő apró hólyagokhoz kerülő 

mikroszkopikus méretű állatokat, apró rákokat megemészti. A nyílt vizeken gyakoriak a 

békaszőlő-fajok (Potamogeton), a vizes, áradásos parton pedig a magas virágfüzérű füzény-

félék. A tó úszólápjaiban több tőzegmoha faj védett (Sphragnum sp.), pl. a lápi csalán (Urtica 

kioviensis) és a mocsári- vagy tőzegpáfrány (Thelypteris palustris). Ugyanitt nyaranta a 

dekoratív mocsári tisztesfű (Stachis palustris) bíborló virágai díszlenek. Itt rejtőzködik az 

egész Velencei-térség legritkább növénye, a fokozottan védett, ún. vöröskönyves 

hagymaburok-orchidea (Liparis loeselii). 

Ahol a part még érintetlen, vagy kevésbé bolygatott, legtöbbször sziki növényzet 

található. Gyakori a kékeslilás virágú sziki őszirózsa (Aster tripolium), a sovány (vagy sziki) 

csenkesz, sziki üröm (Artemisia santonicum), ritkuló viszont a parányi egérfarkfű (Myosurus 

minimus). A zsióka (Bolboschoenus maritimus) a szikes mocsarakban, vízszegélyeken 

gyakori, a bárányparéj (Camphorosma annua) és az orvosi székfű (Matricaria chamomilla) az 

erősen szikes foltokon fordul elő. 

A zsombékosok dísze tavasszal a sárga virágú mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), az 

aromás illatú vízi menta (Mentha aquatica), valamint a káka-, szittyófélék. Veszélyeztetett a 

vidrafű (Menyanthes trifoliata) és a parti szittyó (Juncus maritimus). Ez utóbbi itt, valamint 

Hévízen és a Fertő-tónál fordul elő hazánkban, így különöen védett. Ma már 

veszélyeztetettnek számít a téli sás (Cladium mariscus) is. A partközeli mocsarak, vízelvezető 

árkok növénye a virágkáka (Butomus umbellatus), és a mocsári kosbor (Orchis laxiflora). 
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Kiemelt természeti értéket képvisel a mocsárközeli szárazabb gyepekben rejtőzködő 

pókbangó (Ophrys sphegodes). 

 

2.3.6. A Velencei-tó állatvilága 

A Velencei-tó kivételes természeti adottságai közé tartozik, hogy vize rendkívül 

gazdag halakban. A tóban élő halak legnagyobb részét a keszegek adják, leggyakoribb a 

dévér- és a vörösszárnyú keszeg. Gyakran előforduló őshonos faj a szélhajtó küsz, a 

vadponty, a compó és az aranykárász. Őshonos ragadozó a harcsa, a csuka és a süllő. A 

Velencei-tó védett halfajai a réti csík és a vágócsík. Hermann Ottó 13 halfajt számolt itt össze. 

A tó felületének csaknem harmadát nádasok borítják, több ezer vízimadárnak nyújtva 

ideális fészkelő- és búvóhelyet. Az 1940-es években 29 a tó környezetében költő 

vízimadárfajt tartottak nyilván, számuk mára mintegy 40. Szinte minden évben újabb fajok 

telepednek meg elsősorban a Fertő mocsarában. Megfigyelésükre hozták létre a tó nyugati 

végében a Chernel István madárvártát, amely az 1928-ban létrehozott, de a II. világháborúban 

elpusztult madármegfigyelő állomás méltó utóda és tudományos munkára is lehetőséget ad.  

A nádasokban otthon vannak a hófehér nagykócsagok, a szürke gémek és a kanalas 

gémek, a nádi tanyákon vízityúkok, kormos szerkők, guvatok, lilefélék költenek. A nyílt vízen 

csapatosan úsznak a különböző récefélék: barát-, böjti-, csörgő-, kanalas-, üstökös-, tőkés-, 

kendermagos- és cigányréce. A búbos vöcsköt tavasszal pompás nászruhája teszi feltűnővé. 

Már sokszor február végén nagy csapatokban érkeznek a bíbicek és a seregélyek. A rejtett 

nádszigetek otthont adnak a nádi énekesmadaraknak is: a nádirigónak, a poszátának, a nádi 

tücsökmadárnak, a barkós cinegének, a kékbegynek, vagy a nagyhangú, már a gémfélék 

családjába tartozó bölömbikának legtöbbször csak a hangját lehet hallani. Jellegzetes repülő 

madarak: a dankasirályok, a gulipánok, a széki gólyák (gólyatöcs) és a barna rétihéja. A táj 

gyakori jellemzői a télen-nyáron zajosan gágogó nyárilúd-csapatok. 

A tó ritka madarainak nyugalmát rezervátum biztosítja, ahol 420 hektáron élhetnek, 

költhetnek, fészkelhetnek nyugodt körülmények között a szárnyas lakók.  

A madarak mellett figyelemreméltó a part ősnádasaiban élő apró állatok - törpeegerek, 

cickányok – nagy száma a tóparti állatvilágban. A nádasokban, a partok mentén gyakran 

tűnnek fel a vízisiklók, a különféle békák és gőték, s a lomha mocsári teknősök.  
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2.3.7. A Velencei-tó gazdasági jelentősége 

A Velencei-tó és környéke hajdan a nádvágók és a halászok birodalma volt. Halászat 

ma már nincs a tavon, azonban nádvágás, nádfeldolgozás még ma is folyik. A Velencei-tavi 

nád keresett exportcikk, a levágott kévék nagy részét Nyugat-Európába szállítják, tetőfedő 

nádnak, illetve nádszövetként.  

A Velencei-tó, mint turisztikai terület az 1930-as években indult fejlődésnek. A 

turisták és a nyaralók számára kedvező a száraz nyári időjárás és az országos átlagot 

meghaladó a napsütéses órák száma. A strandokon a víz hőmérséklete 22-26 oC fok között 

ingadozik júliusban és augusztusban. Egy-egy hétvégi kánikula alkalmával a strandolók 

száma a kétszázezret is meghaladja. 

 

2.3.8. A Velencei-tó monitorozása 

Az 1960-as évektől megvalósuló tószabályozási munkálatok (zsilipek kiépítése, 

nádirtás, iszapkotrás, partszabályozás stb.) kettős célt szolgáltak. Egyrészt a tó rekreációját 

természetvédelmi szempontok alapján, az eutrofizáció megfékezését és a vízminőség javítását 

a tó egyedi növény- és állatvilágának megőrzése mellett. A tószabályozási munkálatok célja 

másrészt a társadalmi igényeknek megfelelően a Velencei-tó üdülőtóvá formálása. A munka 

eredményeként megszűnt az elmocsarasodás veszélye, megnőtt a tó szabad vízfelülete és 

vízminősége alig egy évtized alatt egy teljes kategóriát javult. A rekreáció 

következményeinek nyomon követésére szükség volt a Velencei-tó monitorozására, a 

vízminőség rendszeres ellenőrzésére. A fizikai és kémiai paraméterek mérése mellett a 

székesfehérvári Környezetvédelmi Felügyelőség irányításával 1997-től megkezdődött a tavon 

a biomonitorozás. 1999-től rendszeresen elvégezték a nádon kialakult perifiton-közösségek 

algológiai vizsgálatát is. Ezekbe a monitorozó vizsgálatokba kapcsolódott be 

kutatócsoportunk 2001-ben: az algológiai vizsgálatok mellett bakteriológiai és elemanalitikai 

vizsgálatokat végeztünk természetes és mesterséges alzatokon kialakult biofilmeken, hogy 

meghatározzuk a perifiton-közösségek biomonitorálásra való alkalmazásának feltételeit 

(megfelelő alzat kiválasztása, a szükséges monitorozási időtartam meghatározása, stb.). 

 

2.4. A biofilm-minták elemanalitikai vizsgálata 

2.4.1. Mintavétel, mintaelőkészítés 

Biológiai minták elemösszetételének meghatározásához nem elég egy megfelelő 

pontossággal és precizitással rendelkező analitikai technikát választani, mert a sokféle 
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hibalehetőség miatt a mintavétel és a mintaelőkészítés is nagyfokú körültekintést igényel. A 

problémát gyakran nem a biológiai minta fizikai-kémiai tulajdonságai jelentik, hanem a 

koncentráció-tartomány, amelyben a vizsgálandó elemek az adott mintában előfordulnak 

(gyakran ng/g, illetve pg/g nagyságrendben). Kis elemkoncentrációk mérése esetén problémát 

okozhatnak a mátrix által okozott zavaró hatások és a mintavétel, illetve mintaelőkészítés 

során esetlegesen bekövetkező szennyeződések. A mátrixhatások okozta hibák 

kiküszöbölésére számos lehetőség van, például a mátrix elválasztása a mérendő elemektől, a 

dúsítás, matematikai korrekciók alkalmazása, vagy olyan analitikai módszer kiválasztása, 

amelynél a mátrixeffektus elhanyagolható. A mintavétel és a mintaelőkészítés során 

esetlegesen bekövetkező szennyezések elkerülése érdekében megfelelő tisztaságú vegyszerek 

és eszközök alkalmazása, valamint körültekintő munkavégzés szükséges. 

A biofilm-minták előkészítése során az első lépés a tömegállandóságig való szárítás. A 

tömegállandóságig való szárítás lehetővé teszi, hogy a mintákat a további feldolgozás előtt 

tároljuk anélkül, hogy az összetételük a mikrobiális folyamatok következtében megváltozzon. 

Nagyszámú minta esetében ez nagyon fontos, mert a mintaelőkészítés további lépésében az 

egy nap alatt feldolgozható minta mennyisége limitált. Másrészt a tömegállandóságig szárított 

minta tömege (száraz tömeg) egy olyan konstans referenciaérték, melyre vonatkoztatva 

szokás megadni az analitikai eredményt (az elemkoncentrációkat). A biofilmek szárítására a 

leggyakrabban használt módszer a vákuumban történő fagyasztva szárítás, mert így már a 

szárítás közben sincs lehetőség a minták mikrobiális átalakulására és a levegő oxigénjének 

negatív hatásai is kizárhatók. 

A mintaelőkészítés következő lépése a biofilm-minták esetében a mikrohullámmal 

támogatott savas roncsolás. Kis mintamennyiség esetén a teljes mintát felhasználjuk a 

roncsoláshoz, nagyobb mintamennyiségeknél azonban szükséges a minta homogenizálása, 

hogy a vizsgált mintarészlet reprezentatív legyen. 

Roncsolás során a szilárd mintákat oldatfázisúvá alakítjuk, miközben eltávolítjuk az 

esetlegesen zavaró szerves mátrixot. A szennyezések elkerülése érdekében nagytisztaságú 

savakkal, valamint tiszta, kisavazott edényekben végezzük a roncsolást. További hiba lehet a 

mintaelőkészítés során az elemveszteség, ennek kizárására zárt rendszerben, kémiailag 

ellenálló anyagú (pl. teflon, kvarc) feltáró edényben roncsolunk. A kvarc feltáróedények 

használata előnyösebb, mert kisebb mértékben hajlamosak a memória-effektusra, mint a 

teflonból készültek. 
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2.4.2. Elemanalitika 

Az oldatfázisba vitt biofilm-minták elemtartalmának meghatározására megfelelő 

analitikai módszer szükséges. Biológiai minták elemanalitikai vizsgálatánál gondot jelenthet a 

meghatározandó elemek kis koncentrációja, ezért megfelelő érzékenységű módszert kell 

választani. További korlátot jelenthet a rendelkezésre álló minta ks mennyisége. A 

legáltalánosabban alkalmazott spektroszkópiai módszerek az atomabszorpciós spektrometria 

(AAS), az induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS), valamint a 

röntgenfluoreszcens spektrometria (XRF). Mivel nincs olyan analitikai technika, amely 

minden elemre egyformán alkalmazható lenne, ezért a vizsgálandó minta és a 

meghatározandó elemek ismeretében kell a számunkra megfelelő mérési módszert 

kiválasztani.  

Kutatócsoportunk, az ELTE Növényélettani Tanszék munkatársaival együttműködve, 

több éve alkalmazza a totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometriát növények (uborka, 

nyárfa) esszenciális és toxikus elemtartalmának meghatározására, ezért a biofilm-minták 

esetében is ezt az analitikai módszert alkalmaztuk. 

 

2.4.2.1. A röntgenfluoreszcens spektrometria kialakulása 

1895-ben Röntgen egy addig ismeretlen sugárzást fedezett fel, amelyet „X-

sugaraknak” nevezett el [83]. A röntgenfluoreszcens spektrometria alapjait Moseley fektette 

le 1913-ban: felismerte a karakterisztikus röntgensugarak hullámhossza és az őket emittáló 

elemek rendszáma közötti összefüggést. Ugyanebben az évben Coolidge megszerkesztette az 

első izzókatódos röntgencsövet, amely hasonló volt a mai spektrométerekben használt 

csövekhez. A röntgensugarak párhuzamosítását Soller oldotta meg 1924-ben. Az 1940-es 

évek közepétől kezdték gyártani az első hullámhossz-diszperzív röntgenspektrométereket.. 

A totálreflexió jelenségét Compton már 1923-ban leírta [84, 85]: azt tapasztalta, hogy 

sík felületen egy bizonyos értéknél ( 0.1) kisebb szög alatt beeső röntgensugárzás esetén a 

reflektivitás nagymértékben megnő. Ezt a jelenséget Yoneda és Horiuchi alkalmazta először 

analízisre 1971-ben [86]. Egy polírozott felületű kvarclapra vékony rétegben ( 1m) felvitt 

mintára a primer, gerjesztő röntgensugárzást súrlódó beeséssel ( 0.1) bocsátották (4.ábra). 

Ez a kísérleti elrendezés azzal az előnnyel járt, hogy a minta vékony rétegének 

köszönhetően a mátrixeffektus gyakorlatilag elhanyagolhatóvá vált, ugyanakkor a minta 

atomjainak gerjesztésében mind az elsődleges, mind pedig a reflektált röntgenfotonok is részt 

vettek. További előnyt jelent, hogy a „felesleges”, a mintával kölcsönhatásba nem lépett 
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primer röntgenfotonok nem jutnak a detektorba, így a jel/háttér arány jelentősen megnő a 

klasszikus elrendezésű XRF berendezésekhez viszonyítva. A Yoneda és Horiuchi által leírt 

módszer továbbfejlesztése a totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria. A TXRF-

analízis elméleti hátterét, a készülék felépítését, valamint a módszer alkalmazásának 

feltételeit, lehetőségeit és előnyeit a témában megjelent tanulmányok [87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93] alapján foglaltam össze. 

beeső sugár reflektált sugár

kvarclemez

Si(Li)

detektor

minta

4’

 

4.ábra A totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrométer sematikus felépítése 

 

 

2.4.2.2. A röntgensugárzás előállítása és tulajdonságai 

Röntgensugárzásnak nevezzük az elektromágneses sugárzás 0,01-10 nm 

hullámhosszúságú tartományát. A röntgenfotonok energiája keV tartományba esik (0,1-100 

keV), mivel az energia és hullámhossz fordítottan arányos:  


hc
E   

ahol h a Planck-állandó (4.135710-18 keVs), c a fénysebesség (2.9979108 m/s),  a 

sugárzás hullámhossza és E a fotonenergia. 

 Röntgensugárzás előállítására általában Coolidge-típusú röntgencsöveket használnak. 

Ez egy henger alakú vákuumcső, amelyben egy W-szál szolgál izzó katódként. Az anód 

anyaga rendszerint egy nagy rendszámú, jó hővezető, magas olvadáspontú fém (gyakran Cr, 

Cu, Co, Mo, W, stb). Az izzókatódból kilépő elektronok felgyorsulnak a katód és az anód 

között létrehozott nagy elektromos potenciálkülönbség hatására és az anódba csapódva 

elveszítik a kinetikus energiájukat. A kinetikus energiának körülbelül 0,1 %-a eredményez 

röntgensugárzást, a nagy része hővé alakul, ezért szükséges a röntgencsövek folyamatos 
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hűtése (vízhűtés). A feszültség általában 10-60 kV között változtatható, az áramerősség pedig 

10-50 mA, így a teljesítmény kW nagyságrendbe esik. 

 A gyors elektronokkal való bombázáskor kétféle röntgensugárzás keletkezik: fékezési 

és karakterisztikus. A fékezési (vagy folytonos) sugárzás az anódba ütköző elektronok 

fékeződésének a következménye. Ez egy folytonos spektrumú sugárzás, amelynek egy adott 

hullámhosszértéknél (amikor a gerjesztő elektronok energiája az anód anyagára jellemző 

kritikus értéket meghaladja) nullára csökken az intenzitása. 

Karakterisztikus röntgensugárzás akkor keletkezik, ha a gerjesztő elektron hatására egy 

elektron eltávozik a belső elektronhéjakról, majd az elektronvakancia egy külső héjról 

pótlódik és az energiakülönbség röntgensugárzás formájában emittálódik. Mivel az 

elektronhéjakon lévő elektronok diszkrét energiával rendelkeznek, a karakterisztikus sugárzás 

spektruma vonalakból áll, amely szuperponálódik a folytonos spektrumra. Az atomi 

elektronok energiája az alábbi összefüggéssel írható le: 
2

2

n

hRZ
En   

ahol R a Rydberg-állandó (3.291015 s-1), n a főkvantumszám, Z pedig az elem rendszáma. 

 

2.4.2.3. A röntgensugár-anyag kölcsönhatások 

A röntgensugárzás egy anyagba belépve különféle kölcsönhatásokba lép az atomi 

elektronokkal és ennek eredményeként az intenzitása csökken. Az intenzitáscsökkenést a 

Lambert-Beer törvény írjí le, melynek integrális alakja: 


















 dNdN 




exp)( 0  

Ahol N0 az anyagba belépő fotonok száma, N(d) a d vastagságú (cm) anyagból kilépő fotonok 

száma és  az anyag sűrűsége (g/cm3). A (/) mennyiség a tömegabszorpciós együttható 

(cm2/g), a fotonok energiájának és az anyag elemi összetételének a függvénye. A (/) additív 

az anyag komponenseire nézve: 
ii

i

teljes

c 

























 

Ahol ci az i-edik elem mennyisége az anyagban és (/)i az i-edik elem tömegabszorpciós 

együtthatója. 

 Az anyagon áthaladó röntgensugárzás látszólagos abszorpcióját három egymással 

versengő kölcsönhatási effektus eredményezi: a fotoeffektus, a szóródási jelenségek és 

párképződés. A röntgensugárzásra vonatkozó tömegabszorpciós együtthatót az egyes 
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kölcsönhatási jelenségekre vonatkozó tömegabszorpciós együtthatók [(/)j] ősszegeként 

kapjuk meg:   

















j j







 

Mivel a párképzés E < 1 MeV esetén nem következik be, a röntgenspektrometria 

szempontjából elhanyagolható. 

 A legjelentősebb sugár-anyag kölcsönhatás a röntgenspektrometriában a fotoeffektus, 

E < 100 keV esetén ez a domináló kölcsönhatás. Fotoeffektus során a röntgenfoton kilök egy 

elektront az atom egyik belső elektronhéjáról, miközben teljes energiáját elveszíti és 

megsemmisül. A belső pályán képződött elektronvakancia magasabb energiájú, instabil 

állapotot jelent, ezért a hiányzó elektron egy külső pályáról gyorsan pótlódik, miközben az 

atom fluoreszcens röntgensugárzást bocsájt ki. Ezeket az elektronátrendeződéseket a 

kvantumelméleti kiválasztási szabályok határozzák meg:  

 n  0 , ahol n a főkvantumszám 

 l = 1, ahol l a mellékkvantumszám 

 j = 1 vagy 0, ahol j a belső kvantumszám ( j=l+s, ahol s a spinkvantumszám) 

Mindebből következik, hogy a hidrogén és a hélium kivételével minden más elemnek 

van karakterisztikus röntgenvonala. Ezek különböző intenzitással jelennek meg a 

spektrumban attól függően, hogy mekkora a besugárzás energiája, milyen a hordozó 

összetétele és milyen a detektor hatékonysága.  

A 40 keV-ig terjedő tartományban gyakorlatilag minden elemnek (a H-t és a He-ot 

kivéve) megjelenik 2-10 intenzív vonala. 

Moseley 1913-ban írta le azt az összefüggést, ami kapcsolatot teremt a karakterisztikus 

röntgensugarak hullámhossza és a sugárzást okozó elemek atomszáma között: 

2)( jj ZkE   

ahol E a foton energiája, kj és j pedig adott elem adott vonalára jellemző állandók. 

K, L, M…-sorozatról beszélünk aszerint, hogy a röntgenfoton hatására melyik 

elektronhéjon keletkezik elektronvakancia. A K-sorozat két fő részből áll, amelyeket K- és 

K-vonalaknak nevezünk. A K-dublett az LK elektronátmeneteknek felel meg, a K-

vonalak pedig az MK és az NK átmeneteknek. A kis rendszámú elemek (Z < 25) 

esetében többnyire a K-dublett és kicsit nagyobb energiánál a K vonalak jelennek meg. A 

25 < Z < 57 rendszámú elemeknél már néhány L-vonalat is találunk a spektrumban (növekvő 

energia szerint rendre L, L, L csoportok követik egymást).Az L-sorozat sokkal 
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vonaldúsabb, az , , … betűk a csúcsok csökkenő intenzitását jelzik, a csúcsok további 

megkülönböztetése pedig alsó indexbeli számokkal történik. Az 57-nél nagyobb rendszámú 

elemek K-vonalait már nem találjuk ebben az energiatartományban, de az L-vonalak mellett 

megjelennek már az M-vonalak is. A spektrumot alkotó karakterisztikus vonalak intenzitása 

az elektronátmenetek valószínűségétől függ. Ezek az intenzitásarányok a legtöbb elem 

esetében érvényesek: K:K = 100:15 

L:L:L:L = 100:70:10:1 

M:M:M = 100:50:4 

Az analízis azonban általában a legintenzívebb K vagy L csúcsok alapján történik. 

 A röntgenspektrometriában fontos másik sugár-anyag kölcsönhatás a szóródási 

jelenségek köre. Alapvetően kétféle szóródást különböztetünk meg: 

 Rayleigh-szóródás során a foton egy erősen kötött belső elektronnal ütközik, 

amelynek következtében megváltozik a haladási irány, de az energiájából nem veszít. 

 Compton-szóródás során a foton egy lazán kötött külső elektronnal ütközik, melynek 

során módosul a haladási iránya és az energiájának nagy részét átadja az elektronnak. 

Így megváltozik a röntgensugárzás hullámhossza: )cos1(  c , ahol c = 

h/mec = 0,00245 nm és   a röngensugár eredeti irány és az ütközéstkövető irány 

által bezárt szög.  

A rönrgenspektrometriában a szóródási folyamatok zavaró tényezőként hatnak, mert a 

háttérintenzitás növekedését okozzák. 

 

2.4.2.4. A totálreflexió jelensége 

A röntgensugarak két különböző optikai sűrűségű közeg határán részben megtörnek, 

részben visszaverődnek. A fénytörés és a visszaverődés mértékét a törésmutató (n) határozza 

meg:  in 1 .  

Az imaginárius rész,  a röntgensugárzás anyagban történő elnyelődésének mértéke.  Értéke 

elsődlegesen a közeg tömegabszorpciós együtthatójától függ, de függvénye a hullámhossznak 

is: 







 










4
 

A valós rész,  a röntgensugár eltérítésének mértékét foglalja magában. Elsődleges 

röntgensugárzásra: 2

2



 

M

Z
r

N
e

A , ahol ahol NA az Avogadro-állandó (6,022*1023 
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1/mol), re az elektronsugár (2,818*10-13 cm, M  a moláris tömeg (g/mol). Tehát a valós rész az 

anyagi állandókon kívül a hullámhossznak a függvénye. 

Röntgensugarak esetében a  és a  értéke igen kicsi ( ~ 10-6-10-10 ,  ~ 10-6-10-7 

nagyságrendbe esik, így a törésmutató értéke ebben a hullámhossz-tartományban alig kisebb 

egynél. 

A levegőből vagy vákuumból érkező röntgensugárzás az anyagban a határfelület 

síkjához törik. Csökkentve a beesési szöget, egy bizonyos szögnél a törési szög nullává válik, 

tehát a Snellius-Descartes-törvény (n1cos1 = n2cos2, ahol n1 és n2 a két közeg 

törésmutatója, 1 a beesési szög és 2 a törési szög) az alábbi alakban írható fel: 21cos n . 

Az 1 szöget a totálreflexió kritikus szögének nevezzük, mert ha ezen kritikus szögnél kisebb 

szögben éri a sugárnyaláb a felületet, megtört sugarat nem észlelünk, a beeső sugár teljes 

egészében visszaverődik és a felület ideális tükörként viselkedik. azaz a beeső sugár teljesen 

visszaverődik. Ez a jelenség a teljes visszaverődés (totálreflexió). Kifejtve a törésmutatót és 

alkalmazva a közelítést, miszerint  
2

1
cos

2

1
1





  , az 1 értéke: 


M

Z

E


65.1
21 ,  

amelybe a fotonenergiát keV és a sűrűséget g/cm3 egységben beírva, az 1 szöget fokban 

kapjuk meg. A kritikus szög értéke különböző közegek és fotonenergiák esetén 0,04-0,6 

közé esik, ezt szemlélteti a 4.tábázat. 

 

Közeg Kritikus szög/o 

 8,4 keV 17,44 keV 35 keV 

Plexi 0,157 0,076 0,038 

Szénüveg 0,165 0,080 0,040 

Bórnitrid 0,21 0,10 0,050 

Kvarcüveg 0,21 0,10 0,050 

Al 0,22 0,11 0,054 

Ni 0,41 0,20 0,097 

Cu 0,40 0,19 0,095 

Ge 0,30 0,15 0,072 

Pt 0,58 0,28 0,138 

 

4.tábázat  A kritikus szög értéke különböző közegek és fotonenergiák esetén 



 38 

A teljes reflexiót két fontos paraméterrel jellemezük: a visszaverődési tényezővel (R) 

és a behatolási mélységgel (d). A visszaverődési tényező a visszavert sugár és a beeső sugár 

intenzitásának az aránya, ami akár a 100%-ot is elérheti a kritikus szögnél kisebb beesési szög 

esetében. A 5.ábra a visszaverődési tényező szögfüggését mutatja három különböző anyag 

felületén, Mo K gerjesztő röntgensugárzás esetében.  
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5.ábra   Mo K gerjesztéssel előállított röntgensugarak Si, Ni és Pt felületén  mért 

visszaverődési tényezője (R) a beesési szög (1) függvényében 
 

 A kritikus szögnél kisebb beesési szög esetén teljes reflexió történik, mely szögek 

értékét a görbék inflexiós pontja (szaggatott vonal) határozza meg. 1, vagy annál nagyobb 

beesési szögnél a visszaverődési tényező kisebb, mint 0,1%, gyakorlatilag elhanyagolható. A 

kritikus szögnél hirtelen ugrás figyelhető meg, ennél kisebb szög alatt pedig a visszaverődési 

tényező elérheti a 100%-ot. Kevésbé abszorbeáló közegre, mint pl. a szilícium, az R 

szögfüggése meredekebb lefutású görbével írható le, ezért készítik a TXRF spektrometriához 

a mintatartókat szilícium egykristályból, kvarcból, vagy plexiből. 

A behatolási mélység (d) a homogén közegnek az a mélysége, amelynél a 

sugárintenzitás lecsökken az eredeti intenzitás 1/e-ed részére, vagyis a kezdeti sugárzás 37 %-

ára. Az 6. ábra a behatolási mélység változását mutatja a primer sugárzás beesési szögének 

függvényében az előbb vizsgált három felület esetében. 

0,5-nál nagyobb beesési szög esetén a behatolási mélység lineárisan nő a beesési 

szöggel és értéke 0,1-10 m nagyságrendbe esik. A kritikus szögnél a behatolási mélység 

drasztikusan lecsökken – különösen nem-abszorbeáló közegek (pl. Si) esetén –, értéke a 

kritikus szög alatt mindössze néhány nm. Az ábrán a ferde szaggatott vonal egy durva felületű 

szilíciumon mért behatolási mélységet jelzi. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben nincs 

teljes visszaverődés, a beesési szöggel lineárisan változik a behatolási mélység, még a kritikus 
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szög alatt is. Tehát teljes reflexió csak teljesen sík és sima felületen játszódik le, ezért a 

TXRF-analízisek egyik alapkövetelménye az optikailag sima, polírozott felületű mintatartó, 

valamint a minta vékony rétegben való felvitele a mintatartóra. 
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6.ábra   Három különböző anyag felületi rétegében mért behatolási mélység a beesési 

szög függvényében (gerjesztő sugárnyaláb: Mo K (17.44 keV)) 

 

A 7.ábra Mo K gerjesztő sugárzás hatására emittált karakterisztikus fotonok 

jelintenzitásának szögfüggését ábrázolja minta nélküli, valamint mintát tartalmazó szilícium 

felületen. A teljes reflexió a háttérintenzitás (IB) jelentős csökkenését, ugyanakkor a 

vonalintenzitás (IL) megkétszereződését eredményezi. A háttérintenzitást a korábban 

említettek szerint elsősorban a felületen történő Rayleigh- és Compton-szóródás okozza. 

Nagysága egyenesen arányos a kritikus szög szinuszával: )1(sin RI cB   , ahol R a 

visszaverődési tényező. A kritikus szögnél az (1-R) tag drasztikus csökkenése miatt a 

háttérintenzitás mintegy négy nagyságrenddel csökken. Szilícium, kvarc vagy plexi mintatartó 

esetében a TXRF-nél mért háttérintenzitás hat nagyságrenddel kisebb, mint a hagyományos 

XRF technikánál. Ez eredményezi az igen alacsony kimutatási határokat. 

Ha a hordozó felületére mintát viszünk fel, a röntgensugárzás az őt alkotó elemeket gerjeszti, 

melyek IL intenzitású, karakterisztikus fluoreszcens fotonokat emittálnak. Az intenzitásra 

felírható az )1( RI L   arányosság, amely alapján belátható, hogy a kritikus szög alatt 

megduplázódik a vonalintenzitás nagysága: 

E két intenzitás-mennyiség a jel/zaj arány ismerete miatt fontos, amely hányados 

értéke a kimutatási képesség jellemzésére szolgál. 
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7.ábra   A háttér- () és vonalintenzitás () változása a beesési szög függvényében 

 

2.4.2.5. A TXRF-készülék felépítése 

A primer röntgensugár előállítására elemanalitikai mérésekhez alkalmazott 

készülékekben vonalas fókuszú, Coolidge-típusú röntgencsöveket (általában Mo- és W-

csövet) használunk [94, 95].  

A röntgencsőből érkező polikromatikus sugárzás azonban még nem alkalmas a minta 

gerjesztésére, mert a fékezési sugárzás szóródik a mintán, valamint mintatartón nagy 

háttérintenzitást eredményezve. Ennek kiküszöbölésére a röntgensugár útjába szűrő van 

helyeznek, melynek feladata, hogy a sugárnyalábból csak az anódra jellemző karakterisztikus 

vonalaknak megfelelő energiájú fotonokat engedje át, a többit pedig elnyelje. Erre a 

legalkalmasabbak az anóddal megegyező fémből készült szűrők. A sugárnyaláb bizonyos 

energiájú sugárzásának kiválasztására alkalmazhatók a kvarctükrök, amelyek ún. felülvágó 

vagy alulvágó szűrők szerepét töltik be és bizonyos energiatartomány alatt, illetve felett nem 

engedik át röntgensugárzást. Felülvágó szűrő esetében az adott szögben érkező sugárzás kis 

energiájú része teljesen reflektálódik, a nagy energiájú része pedig elnyelődik vagy szóródik. 

A beesési szög nagysága határozza meg, hogy a sugárzás mely energiájú fotonjai érik el a 

mintatartót: 
A

Z

Ecut

cut

65,1
 , ahol Ecut az a fotonenergia keV-ban, amely felett a tükör 

nem engedi át a sugárzást. A megfelelő mennyiségeket behelyettesítve kvarcra az alábbi 

összefüggés kapjuk: 
cut

cut
E

73.1
 . 

A spektrális eloszlás kvarcüveg tükörrel és fémfólia szűrőkkel történő megváltoztatása 

megfelelő nyomanalitikai vizsgálatokhoz, mert ebben az esetben a legfőbb követelmény a 
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nagy intenzitású sugárzás, nem pedig a monokromatikus sugárzás. Felületanalitikai 

vizsgálatokhoz azonban csak monokromatikus röntgensugárzás a megfelelő, ezért kristály-

monokromátort [95, 96] vagy ún. „multilayer” monokromátorokat alkalmaznak a gerjesztő 

sugár módosítására [97]. Az előbbi kiváló felbontóképességgel, de mérsékelt reflektivitással, 

az utóbbi pedig rendkívül jó optikai hatásfokkal, azonban viszonylag gyenge szelektivitással 

jellemezhető. 

A primer röntgensugárzás spektrális eloszlásán kívül az alakját is szabályozni kell. A 

sugár vertikális divergenciájának 0,01o-nál kisebbnek kell lennie, amely optikai rések 

alkalmazásával érhető el. 

A készülék fontos eleme a minta pozícióját beállító eszköz: ezzel történik a 

röntgensugárázás beesési szögének beállítása. Beesési szögként a teljes reflexió kritikus 

szögének 70 %-át állítjuk be, amely a mintatartó anyagától és a fotonenergiától függően 0,07 

körül van. A kereskedelmi forgalomban kapható készülékeknél a 0-2 súrlódó beesési 

szögtartományban 0,005 beállítási pontosság az előírt érték. 

A mintatartó szerepe kettős: egyrészt a minta hordozójaként szolgál, másrészt a primer 

röntgensugár számára teljesen reflektáló tükörként működik, ezért néhány 

alapkövetelménynek eleget kell tennie. A röntgensugarak teljes visszaverődésének 

biztosítására a mintatartónak nagy reflektivitásúnak és optikailag simának kell lennie. A 

mintatartó felületi érdessége nem lehet nagyobb 10 nm-nél, mert ennél érdesebb felületek 

esetében a sugárzás szóródása miatt megnő a háttérintenzitás. További követelmény a 

szennyeződésektől mentes felület, az egyszerű tisztíthatóság, a kémiai ellenállóképesség 

(elsősorban szervetlen savakkal és szerves oldószerekkel szemben) és az alacsony ár. Ideális 

mintatartó természetesen nincs, de ezeknek a követelményeknek megfelelően használnak 

kvarc, plexi [98], szénüveg vagy bórnitrid [99] lapokat mintatartóként. Nyomanalízisre 

általában 30 mm átmérőjű, kör alakú mintahordozókat alkalmazunk. 

 A mintából kilépő fluoreszcens röntgensugárzás detektálására cseppfolyós nitrogénnel 

hűtött Si(Li)-detektort [95] és ehhez kapcsolt többcsatornás analizátort alkalmazunk. A Si(Li)-

detektor egy félvezető egykristály, amely három rétegből áll: egy n-típusú és egy p-típusú 

félvezetőből, valamint a kettő közötti, töltéshordozókban szegény rétegből, amely a detektor 

érzékeny térfogatát képezi. Ionizáló sugárzás hatására a detektorban elektron-lyuk párok 

jönnek létre és ennek következtében áram halad át. A detektort cseppfolyós nitrogénnel kell 

hűteni a termikus háttérzaj csökkentése és a lítium diffundálásának megakadályozása céljából. 

A detektor a minta fölött mintegy 1 mm távolságban van elhelyezve, így biztosítva a 
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fluoreszcens fotonok lehető legnagyobb térszögből történő befogását. A mérések többnyire 

szobahőmérsékleten, levegőben történnek, de kis rendszámú elemek meghatározása csak 

vákuumkamra alkalmazásával vagy He-áramoltatással végezhető el, mert a levegő 5 keV alatt 

a fotonok csökkenő energiájával növekvő mértékben nyeli el a fluoreszcens sugárzást. 

 

2.4.2.6. A módszer előnyei és hátrányai 

A totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria egy mikro- és nyomanalitikai 

vizsgálatokra alkalmas egyszerű és gyors módszer. Az analízishez igen kis mintamennyiség 

elegendő: szilárd anyagok esetén néhány mikrogramm, oldatok esetén kevesebb, mint 100 l. 

A kis mintamennyiségek miatt elengedhetetlen feltétel a minta homogenitása, hogy a kis 

mintarészlet megfelelően reprezentálja az egész mintát, ezért többnyire mintaelőkészítés 

szükséges. Az analizálandó minta lehet oldatfázisú, szuszpenzió, finom szemcsés vagy olyan 

állapotú, hogy vékony filmként a mintatartóra felvihető legyen. A mintaelőkészítés célja 

lehet: homogenizálás, szuszpenzió készítése, oldatba vitel, ultranyom-analízis esetében 

prekoncentrálás és biológiai minták esetében a mátrix eltávolítása. A mintaelőkészítés során 

különösen fontos, hogy nagy tisztaságú vegyszerekkel, eszközökkel, és lehetőség szerint 

teljesen tiszta körülmények között (például lamináris boxban) dolgozzunk az esetleges 

szennyezések elkerülése érdekében. 

A megfelelően előkészített, oldatfázisú minta adott térfogatát pipettával visszük fel a 

mintatartóra, amelyet előzőleg megtisztítottunk és a memóriaeffektus elkerülése céljából 

tisztaságukat ellenőriztük. Geometriáját tekintve a 8 mm0,04 mm röntgensugárnyaláb a 30 

mm átmérőjű mintatartó közepére fókuszálva a kritikus szög alatt éri a hordozó felületét, tehát 

a mérendő mintát a mintatartó közepére kell felvinni. A felvitt mintacsepp szétterülésének 

megakadályozására minden mérés előtt 2 l szilikonoldatot cseppentünk a kvarclap közepére, 

hogy a mintatartó felülete kellően hidrofób legyen. Ezt követően történhet a minta felvitele és 

oldatfázisú minták esetén annak beszárítása. A szárazmaradék tömege ng-g nagyságrendű, a 

kialakult vékony rétegnek köszönhetően a mátrixeffektus gyakorlatilag elhanyagolható. Ez 

indokolja, hogy a mennyiségi meghatározás belső standard addícionálásával megvalósítható, 

amely egyszerű és gyors eljárás. Az egyelemes belső standardizáció alkalmazásának feltétele, 

hogy a mintatartóra felvitt minta rétegvastagsága ne haladja meg szerves anyagok esetén a 4 

m-t, szervetlen porok esetén a 0,05 m-t.  

A belső standardként használható elem kiválasztása céljából az adott mintáról 

felveszünk egy kvalitatív spektrumot, amely alapján kiválasztható egy olyan elem, amely a 
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mintában kimutatási határ alatti koncentrációban van jelen, és vonalai a spektrum azon 

tartományába esnek, ahol nem fed át más elem vonalával. A belső standardként kiválasztott 

elemet ezek után ismert mennyiségben a mintához adjuk vagy a mintaelőkészítés során, vagy 

a beszárítást követően a szárazmaradékra rétegezzük rá az adott térfogatú standardoldatot. 

A mennyiségi kiértékelés az alábbi összefüggés alapján történik: is

x

is

is

x
x c

S

S

N

N
c 




 , 

ahol c a koncentráció, N az analitikai vonal nettó intenzitása, S a relatív érzékenység, x jelenti 

a meghatározandó elemet, is pedig a belső standardet. A csúcs alatti területből ki kell vonni a 

háttérintenzitást és ha van, a szomszédos csúcs átfedését is korrekcióba kell venni. Egy 

vizsgált elem intenzitása és koncentrációja között a kapcsolat lineáris: xxx cBN  . 

A mért nettó intenzitást a koncentráció függvényében ábrázolva tehát egy egyenest kapunk, 

melynek meredekségét nevezzük abszolút érzékenységnek (Bx). A kalibrációs egyenesek 

meredeksége különböző elemekre eltérő. Egy kiválasztott elemre vonatkoztatott abszolút 

érzékenységek hányadosa jelenti a relatív érzékenységet (S), mely függ a gerjesztés módjától, 

az alkalmazott feszültségtől, a szűrőtől és a készülék egyes részeinek geometriai 

elrendezésétől, de teljesen független a minta összetételétől, mátrixától vagy a bemérés 

nagyságától. Éppen ezért ezen érzékenységek meghatározását elég csak a készülék üzembe 

helyezését követően elvégezni, a későbbiekben pedig csak olyan javítások után, ahol 

megváltozhatnak az előbb említett körülmények. 

 A TXRF egy multielemes módszer: körülbelül 25 elem szimultán meghatározása 

lehetséges (11 < Z <92). A gerjesztési mód alkalmas megválasztása esetén igen alacsony 

kimutatási határok (1-500 pg közötti) érhetőek el. 

 A kimutatási határok a IUPAC szabályai szerint határozhatók meg [100]. A 

minimálisan kimutatható mennyiség (mmin) az alábbi összefüggés alapján számolható: 

B

s
km háttérmin , 

ahol a k faktort általában 3-nak veszik, az sháttér a háttérérték szórását, B pedig a 

meghatározandó elem abszolút érzékenységét jelenti. A spektrumból leolvasható 

intenzitásokkal kifejezve: háttér

net

N
N

m
m 23min    

Mivel az abszolút érzékenység elemről elemre változik, így a kimutatási határ is más a 

különböző elemek esetében, sőt, ez függ a gerjesztéshez alkalmazott röntgencsőtől is. A 

8.ábrán három különböző gerjesztési módban elérhető kimutatási határok láthatók a rendszám 
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függvényében, mely értékeket vizes standardoldatok beszárítás után felvett spektrumaik 

alapján határoztak meg.  

A Z  11 rendszú elemek mindegyike detektálható, vagy a K-, vagy az L-vonalaik 

alapján. Az ábráról leolvasható, hogy szinte minden elem esetében választható olyan 

gerjesztési mód, ahol az elméleti kimutatási határ 1-10 pg közé esik. Nagy rendszámú elemek 

(Z > 40) gerjesztéséhez W-csövet, közepes rendszámú elemek (25 < Z < 40) gerjesztéséhez 

pedig Mo-csövet alkalmazunk. A TXRF-technikát a különböző atomspektroszkópiai 

módszerekkel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a multielemes technikák közül csak az 

ICP-MS módszer kínál azonos vagy kisebb kimutatási határokat. 
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8.ábra   Kimutatási határok az elemek rendszámának függvényében. 

Az alkalmazott gerjesztési módok: W-cső (fékezési sugárzás), 50kV (); Mo-cső (K), 

50kV (); W-cső (L), 25kV (); A bal oldali három görbe esetén az elemek detektálása K-

vonaluk, míg a jobb oldali három görbe esetében az L-vonaluk szerint történt. 

 

 A TXRF módszer további előnye a rövid mérési idő, az integrálási idő általában 300-

1000 s. A mérési idő növelésével a mérési eredmény szórása csökken. A mintaadagolás és az 

adatgyűjtés automatizált, a kiértékelés számítógép segítségével egyszerűen elvégezhető. 

 A módszert az előzőekben ismertetett előnyös tulajdonságai miatt széles körben 

alkalmazzák környezeti, biológiai és ipari eredetű minták elemanalitikai vizsgálatára 

(5.táblázat). 
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Oldatfázisú minták 
Szilárd minták 

Biológiai eredetű Szervetlen eredetű 

Vizek 

(pl. ivóvíz, felszíni víz, 

csapadék, stb.) 

[101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107] 

Élelmiszerek 

(pl. zöldségek, gyümölcsök, 

húsfélék, gomba stb.) 

[120, 121, 122, 123] 

Talajok, üledékek, iszapok 

[133, 134, 135, 136,  

137, 138] 

Biológiai folyadékok 

(pl. vér, vérszérum, 

vizelet, magzatvíz, stb.) 

[108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115] 

Növények, 

növényi részek 

[124, 125, 126, 127,  

128] 

Aeroszolok, szállóporok 

[139, 140, 141, 142, 

143] 

Ipari folyadékok 

(pl. olajok, festékek, 

kenőanyagok stb.) 

[116, 117, 118, 119] 

Állati és emberi szövetek 

(pl. izom, vese, máj, 

méhlepény, stb.) 

[111, 129, 130, 131, 132] 

Ipari minták 

(pl. kerámiák, 

katalizátorok, pigmentek) 

[144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151] 

 

5.tábázat  A TXRF-módszerrel vizsgált főbb mintatípusok 
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2.5. Célkitűzések 

Az irodalmi előzmények áttekintését követően megállapíthatjuk, hogy számos 

kutatócsoport végzett és végez ma is kísérleteket perifiton közösségekkel abból a célból, hogy 

a különböző szennyezések biofilmekre gyakorolt hatásait vizsgálják. Azt jól tudjuk, hogy a 

biofilmek szennyező anyagok jelenlétére adott válaszreakcióit számos körülmény 

befolyásolja, például a biofilm érettsége, az alzat minősége, a környezeti paraméterek (pl. az 

időjárás, a vízállás, a vízi környezet fizikai-kémiai tulajdonságai, stb.). A publikációk nagy 

mennyisége ellenére a szakirodalomban nem található javaslat a megfelelő biomonitorozási 

technikára (kolonizációs idő, alzatminőség, stb.) vonatkozóan. Enélkül azonban általános 

következtetéseket levonni nem célszerű. 

 Ezen előzmények alapján az alábbi célokat tűztük ki: 

 a kolonizációs folyamat időfüggésének vizsgálata, a biomonitorozásra alkalmazható 

perifiton közösség kialakulásához szükséges időtartam meghatározása 

 a kolonizáció alzatfüggésének vizsgálata, a közösség esetleges alzatpreferenciáinak 

kimutatása, a biomonitorozáshoz „ideális” alzat meghatározása 

 a biofilmek ólom és nikkel okozta vízszennyezésre bekövetkező válaszreakcióinak 

tanulmányozása, a nyomelem-akkumuláció és az esszenciális elemek felvételére 

gyakorolt hatásának, valamint az élőlény-közösség változásának vizsgálata 

modellkísérletek segítségével 

 a kolonizációs folyamatok kezdeti szakaszának vizsgálata biológiai és elemanalitikai 

szempontból, az elemtartalom meghatározásának lehetősége direkt totálreflexiós 

röntgenfluoreszcens módszerrel a kolonizáció kezdeti szakaszának elemanalitikai 

nyomonkövetésére 
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3. Kísérleti rész 

Kísérleteink során a célkitűzések megvalósítása érdekében algológiai, bakteriológiai és 

elemanalitikai szempontból vizsgáltuk a Velencei-tóban – mint antropogén szennyezéstől 

gyakorlatilag mentesnek tekinthető víztestben – fejlődött perifiton közösségeket. Első 

kísérleteink arra irányultak, hogy a kolonizációs folyamat idő- és alzatfüggésének 

vizsgálatával meghatározzuk a monitorozásra felhasználható biofilmek kialakulásához 

szükséges időtartamot, illetve a mintázáshoz ideálisan alkalmazható mesterséges alzatot 

(amennyiben van ilyen). A vizsgálati eredményeink alapján a kutatásunk másik felében 

modellkísérleteket végeztünk két szervetlen nyomszennyező – az ólom és a nikkel – okozta 

vízszennyezés perifiton közösségekre gyakorolt hatásainak tanulmányozása céljából, melynek 

során vizsgáltuk a két nyomelem akkumulációját a Velencei-tóban fejlődött biofilmekben, 

valamint a nikkel- és az ólom-kezelés hatásait a biomasszára, az elemtartalomra, illetve az 

alga- és baktériumközösségre. Ezzel párhuzamosan a kolonizációs folyamatok kezdeti 

szakaszának tanulmányozására a biológiai vizsgálatok kiegészítésére elemanalitikai méréseket 

végeztünk direkt TXRF-módszerrel. 

Kísérleteink első lépéseként a Velencei-tó vizét, mint vizsgálati közeget jellemeztük 

általános vízkémiai paraméterek és elemösszetétel szempontjából. 

 

3.1 A Velencei-tó vizének minősítése 

3.1.1. Mintavétel 

Az általános vízkémiai paraméterek és az elemkoncentrációk meghatározása céljából a 

vízmintákat a Velencei-tavi Tófelügyelőség (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér 

megyei Szakaszmérnökség, Velencei-tavi Tófelügyelőség: Gárdony, Agárd városrész, 

Chernel István utca 58.) stégje mellett, egy parthoz közeli, nádövezte kis „öbölben” vettük. Ez 

a mintavételi pont megegyezett a biofilmek vizsgálatához alkalmazott mintatartó kihelyezési 

pontjával. A 9.ábrán látható a Velencei-tavi Tófelügyelőség elhelyezkedése a térképen, 

valamint a nádövezte „öböl”. 

Az elemkoncentrációk meghatározásához vett vízmintákat a helyszínen 0,22 m-es 

Millex-GV fecskendőszűrővel (Millipore, Molsheim, France) szűrtük, tömény salétromsavval 

(Merck, Darmstadt, Germany) savanyítottuk, majd az általános vízkémiai mérésekhez vett 

vízmintákkal együtt hűtőtáskában szállítottuk a laboratóriumba. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdony
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9.ábra  A mintavételi pont a Velencet-tavi Tófelügyelőség területén 

                      (koordinátái: É47o11’50,76”, K18o40’42,67”) 
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3.1.2. Az általános vízkémiai paraméterek mérése 

A Velencei-tavi vízmintákból meghatároztuk a pH-t, a fajlagos elektromos 

vezetőképességet, a lúgosságot, az összes keménységet, a kémiai oxigénigényt, az NH4
+-, 

NO2
--, NO3

--, Cl--, SO4
2--, PO4

3--ionok, valamint az összes foszfor koncentrációját. Az 

általános vízkémiai mérésekhez alkalmazott módszerek és szabványok a 6.táblázatban 

láthatók. 

 

Vizsgált paraméter   Mérési módszer Szabvány 

pH potenciometria    MSZ 448-21:1985 

fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
konduktometria    MSZ EN 27888:1998 

lúgosság titrimetria    MSZ 448-11:1986 

összes keménység titrimetria    MSZ 448-3:1985 

KOIkromát spektrofotometria    MSZ ISO 6060:1991 

NH4
+-N spektrofotometria    MSZ ISO 7150-1:1992 

NO2
--N spektrofotometria    MSZ EN ISO 13395:1999 

NO3
--N spektrofotometria    MSZ EN ISO 13395:1999 

Cl- titrimetria    MSZ 448-15:1982 

SO4
2- titrimetria    MSZ 448-13:1983 

PO4
3- spektrofotometria    MSZ 21880-13:1983 

összes P spektrofotometria    MSZ 21880-13:1983 

 

6.táblázat  Az általános vízkémiai paraméterek mérési módszerei 

 

3.1.3. Elemanalitika 

A mintavétel helyszínén szűrt és savazott vízminták elemtartalmát HP 4500 Plus 

kvadrupól induktív csatolású plazma-tömegspektrométerrel (Hewlett-Packard, Waldbronn, 

Germany) határoztuk meg. Belső standardként 45Sc-t, 89Y-t 103Rh-t és 175Lu-t alkalmaztunk, az 

integrálási idő 100 ms volt. Az ICP-MS-készülék működési paraméterei: 

plazmateljesítmény:1400 W, vivőgáz (Ar) áramlási sebessége: 0,96 dm3/perc, plazmagáz (Ar) 

áramlási sebessége: 15 dm3/perc, külső gáz (Ar) áramlási sebessége: 1,2 dm3/perc, blendgáz 

(Ar) áramlási sebessége: 0,16 dm3/perc, mintabeviteli térfogatáram: 0,3 cm3/perc, a mintázó 

és a merítő kónusz anyaga: nikkel.  

 

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=011889&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=011889&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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3.2 A kolonizációs időtartam biofilmekre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A 2.2.3.3 fejezetben összefoglalt irodalmi háttér alapján megállapítható, hogy a 

perifiton közösségek biomonitorozási célra jól alkalmazható élőlény-együttesek. A környezeti 

terhelés hatására a közösségben bekövetkező változásokat azonban számos tényező 

befolyásolja. A biofilmek környezeti hatások által kiváltott válaszreakciója szempontjából 

döntő fontosságú a biofilm fejlettsége, amely meghatározza az élőlény-közösség vastagságát 

és a mikroorganizmusok által termelt EPS-mátrix mennyiségét. Guasch és munkatársai a 

perifiton közösség biomasszája és a szervetlen nyomszennyezők toxicitása között negatív 

korrelációt írtak le: tapasztalataik szerint minél vastagabb a biofilm, annál kevésbé tudják 

kifejteni a szennyezőanyagok káros hatásukat [152]. Ennek valószínűleg az az oka, hogy míg 

az „éretlen” közösségben a víz és az élő szervezetek közötti anyagcsere dominál, a megfelelő 

érettségű perifiton közösségben a biofilmen belüli anyagcsere-folyamatok jelentősebbek és a 

nagy mennyiségű EPS-mátrix védelmet nyújt az élő szervezetek számára. 2 hetes és 6 hetes 

biofilmeket vizsgálva Ivorra és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy nagyobb 

biomassza esetén a közösségben élő szervezetek kevésbé érzékenyen reagálnak a 

szennyezésre és a szervetlen nyomszennyezők akkumulációja is kisebb mértékű [153].  

A szakirodalomban a kutatócsoportok különböző korú perifiton közösségek különböző 

szennyezésekre bekövetkező válaszreakcióit vizsgálták, általában 2-9 hét közötti kolonizációs 

időtartamot követően. De arra vonatkozóan nem találtunk adatot, hogy hogyan változnak a 

különböző biológiai, illetve elemanalitikai paraméterek a biofilm érettségének, azaz a 

kolonizációs időtartamnak a függvényében. Ezért kísérleteink első részében a kolonizációs 

időtartam hatását vizsgáltuk a perifiton közösség biomasszájára, elemkoncentrációira és 

algológiai jellemzőire. 

 

3.2.1 Mintavétel 

A kolonizáció időfüggésének vizsgálatához 2001. augusztus 9-én egy plexi mintatartót 

helyeztünk ki a tóba, a Velencei-tavi Tófelügyelőség stégje mellett, egy, a parthoz közeli, 

nádövezte kis „öbölben”. A mintatartót, amelyben 20 db polikarbonát (1,5 x 10 cm) alzat 

helyezkedett el, egymástól 1 centiméternyi távolságban, a víz felszínétől kb. 20-30 cm 

mélységben rögzítettük.  

Az első mintavételt a kihelyezés után két héttel végeztük el, majd a 9. hétig hetente 

vettünk mintát. Minden alkalommal 2 db alzatot távolítottunk el a mintatartóból: egyet az 
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elemanalitikai, a másikat pedig az algológiai vizsgálatokhoz. Az elemanalízishez az alzatokról 

a biofilmeket kerámia szikével polipropilén edényekbe kapartuk és a mintákat hűtőtáskába 

helyeztük. Az algológiai vizsgálatokhoz a szűrt (Millex-GV, 0,22 m) tavi vízzel töltött 

edénybe kapart biofilm-mintákat Lugol-oldattal rögzítettük.  

 

3.2.2 Mintaelőkészítés az elemanalitikai vizsgálatokhoz 

A biofilm-mintákat tömegállandóságig fagyasztva szárítottuk (Hetotrap CT60e, Heto-

Holten A/S, Allerd, Denmark), majd száraz tömegüket lemértük. Ezzel a tömeggel 

jellemezzük a perifiton közösség biomasszáját, valamint a száraz tömeg egy olyan konstans 

referenciaérték, melyre vonatkoztatva adjuk meg az elemkoncentrációkat. Másrészt a szárítás 

a biofilm-minták eltarthatósága szempontjából fontos lépése a mintaelőkészítésnek, mert 

lehetővé teszi, hogy a mintákat a további feldolgozás előtt tároljuk anélkül, hogy az 

összetételük a mikrobiális folyamatok következtében megváltozzon.  

A szárított biofilm-mintákat homogenizálást követően mikrohullámú gőzfázisú 

feltárásnak vetettük alá MDS-2100 (CEM, Mattheus, USA) típusú készülék segítségével 

[154]. Kvarc mikrokémcsövekbe 1 mg tömegű mintát mértünk be, majd 150 l 1:8 arányú 

H2O2 : cc. HNO3-elegyet (Merck, Dortmund, Germany) adtunk hozzá. A mikrokémcsöveket 

háromlábú üvegtartókba függesztve 10-10 ml tömény HNO3-at tartalmazó teflonbombákba 

helyeztük. A mikrohullámú feltárás során a 7.táblázatban látható fűtési programot 

alkalmaztuk, 6 db feltáróbombát használva. A feltárást követően a mintákat nagytisztaságú 

vízzel 1 ml-re töltöttük fel. 

 

Lépés Teljesítmény/W Fűtési idő/perc Nyomáshatár/psi 

1. 95 12 10 

2. 142 20 40 

3. 238 12 80 

 

7.táblázat A mikrohullámú gőzfázisú feltárás során alkalmazott fűtési program  

 

3.2.3 Elemanalitika 

A minták elemtartalmát EXTRA IIA totálreflexiós röntgenfluoreszcens 

spektrométerrel (Atomika Instruments GmbH, Oberschleissheim, Germany) határoztuk meg. 

A mintákhoz belső standardként galliumot (Merck, Dortmund, Germany) adtunk, majd 

homogenizálást követően 25-25 l-t cseppentettünk a kvarc mintatartókra és fülke alatt, 

kerámia fűtőlapon, 80 oC-on beszárítottuk. A gerjesztéshez Mo- vagy W-csövet (50 kV, 38 
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mA) alkalmaztunk, az integrálási idő 500 s volt. Minden minta esetén 3 párhuzamos mérést 

végeztünk. A módszer ellenőrzése céljából a CRM-414 jelzésű plankton referenciaanyag 

elemtartalmának meghatározását rendszeresen elvégeztük. 

 

3.2.4 Algológiai vizsgálatok 

A biofilm-minták algaközösségeinek mennyiségi vizsgálatát Utermöhl-féle módszerrel 

végeztük el, a Lund-féle statisztikai előírásoknak megfelelően [155, 156]: a Lugol-oldattal 

rögzített, megfelelően hígított mintákat egy speciális számlálókamrába öntöttük, majd 

ülepedés után fordított mikroszkóp alatt 40-es objektívvel, 400-szoros nagyításnál elvégeztük 

a számlálást. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 400 algaegyedet számoltunk meg és 

végeztük el a meghatározását, így a hiba  10 % alatt marad.  

A kovaalgák mennyiségi vizsgálatát roncsolást követően végeztük el. Ehhez a 

leülepedett biofilm-mintáról a vizet pipettával eltávolítottuk, majd néhány csepp 1:3 arányú 

20 tömeg %-os HCl : cc. H2O2-elegyet (Merck, Dortmund, Germany) adtunk hozzá és 

vízfürdőn 2 órán át melegítettük. A mintákat dekantáltuk, desztillált vízzel felöntöttük és 

ismét dekantáltuk. A mosást ötször megismételtük, majd a mintákból egy cseppet 

mikroszkópi fedőlemezre cseppentettünk és szobahőmérsékleten beszárítottuk. Ezt követően 

Pleurax-gyantát cseppentettünk rá és tárgylemezre helyeztük. A gyanta oldószer-tartalmának 

elpárologtatása után (melegítés) elvégeztük a fajok meghatározását. 

A biofilm-minták esetében meghatároztuk a fajok egyedszámát és a relatív 

gyakoriságot (abundanciát) az alábbi képlet alapján: 100(%) 1  

sAAD  , ahol A a faj 

egyedeinek száma a mintában, As az összegyedszám a mintában. Dominánsnak azokat a 

fajokat tekintettük, amelyek relatív abundanciája az 5 %-ot meghaladta. 

 

3.3 A biofilmek alzatfüggésének vizsgálata három évszakban 

A 2.2.3 fejezetben összefoglalt irodalmi áttekintés alapján megállapítható, hogy a 

perifiton közösségekkel való biomonitorozás során feltétlenül szükséges a mesterséges 

alzatok alkalmazása a biofilm érettségének pontos ismerete, a mintavétel reprodukálhatósága 

és a mért adatok összehasonlíthatósága szempontjából. Számos vizsgálatot végeztek 

különböző természetes és mesterséges alzatokon kialakult perifiton közösségek jellemzése és 

az alzattípus fontosságának kiderítése céljából [43, 64, 65], de a különböző kutatócsoportok 

különböző helyszíneken végzett vizsgálatainak eredményei ellentmondásosak, így még 

mindig nincs egy általános érvényű és széles körben elfogadott nézőpont a biofilmek 
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alzatfüggésének témakörében. Ennek hiányában célszerű az általunk monitorozni kívánt vízi 

környezetben megvizsgálni az esetleges alzatpreferencia jelenségét és kiválasztani az adott 

élőhelyen a további kísérletek vagy biomonitorozás céljára megfelelően alkalmazható 

mesterséges alzatot. 

Ez alapján kísérleteink második szakaszában a Velencei-tóban, öt mesterséges alzaton 

kialakult biofilmet vizsgáltunk három évszakban, elemanalitikai, algológiai és bakteriológiai 

szempontból. 

 

3.3.1. A kísérlethez használt alzatok jellemzése 

Az alzatok felületének topográfiai jellemzését pásztázó atomerő mikroszkóppal 

(AFM) végeztük el. Rögzítettük az alzatok felületének topográfiáját és meghatároztuk a 

felületi durvaság (Ra) értékét, illetve a szintén a felület durvaságát mutató RMS (root mean 

square)-értékeket, 10x10 mikronos ablakokban mérve. 

Az alzatok felületi feszültségének meghatározása céljából kontakt goniométerrel 

megmértük az alzatokra cseppentett folyadékcseppek (víz és formaldehid) haladó és hátráló 

peremszögét. A mért adatokból a Good-Girifalco-Fowkes-Kaelbe-Young (geometriai 

középérték)-egyenlet alapján kiszámítottuk a felületi feszültség poláris és diszperziós 

komponensét, majd a 100

S

pol

SP



 képlet alapján meghatároztuk a polaritásértékeket. 

3.3.2. Mintavétel 

Az alzatfüggés vizsgálatához a Velencei-tavi Tófelügyelőség stégje mellett, egy 

parthoz közeli, nádövezte kis „öbölben” (a korábbi mintavételi ponton) plexi mintatartót 

helyeztünk ki, amelyben 20-20 db alzat (andezit, gránit, avas nád, polikarbonát és plexi) 

helyezkedett el egymástól 1 centiméternyi távolságban. A mintatartót a víz felszínétől kb. 20-

30 cm mélységben egy úszóbójához rögzítettük (10.ábra). 

A mintavételt – az előző évi kísérleteink eredményeit figyelembe véve – a mintatartó 

kihelyezése után 6 héttel végeztük el, három évszakban (8.táblázat). 

 

Évszak           Kolonizációs időszak  

tavasz 2002. április 15. – 2002. május 27. 

nyár 2002. július 11. – 2002. augusztus 22. 

ősz 2002. szeptember 23. – 2002. november 4. 

 

8.táblázat  Kolonizációs időszakok a vizsgált három évszakban  
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10.ábra  A mintatartó és rögzítése az úszóbójához 

 

A mintavételek során a biofilmeket az elemanalitikai vizsgálatokhoz kerámia szikével 

eltávolítottuk az alzatokról és polipropilén edényekben, hűtőtáskában szállítottuk a 

laboratóriumba. A biológiai vizsgálatokhoz a perifiton közösségeket steril fiziológiás 

sóoldatot tartalmazó Erlenmeyer-lombikokba mostuk be, majd háromfelé osztottuk a 

klorofill-a tartalom meghatározása, az algaszámlálás és a bakteriológiai vizsgálatok elvégzése 

céljából. 
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3.3.3. Mintaelőkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz 

Az előző kísérlethez hasonlóan a biofilm-mintákat fagyasztva szárítottuk (Hetotrap 

CT60e, Heto-Holten A/S, Allerd, Denmark), majd száraz tömegüket lemértük és 

homogenizálást követően mikrohullámú feltárásnak vetettük alá MDS-2100 (CEM, Mattheus, 

USA) típusú készülék segítségével. A 6 hetes kolonizációt követően a kialakult biofilmek 

mennyisége elegendő volt normál mikrohullámú roncsolás elvégzéséhez, így már nem volt 

szükség gőzfázisú feltárásra. A feltárás során 10-15 mg tömegű mintához 3 ml cc. HNO3-at 

(Merck, Dortmund, Germany) adtunk és a 9.táblázatban látható fűtési programot alkalmazva 

elvégeztük a mikrohullámú feltárást. Ezt követően a mintákat nagytisztaságú vízzel 5 ml-re 

töltöttük fel. 

 

Lépés Teljesítmény/W Fűtési idő/perc Nyomáshatár/psi 

1. 238 5 20 

2. 285 15 80 

3. 475 20 100 

 

9.táblázat  A mikrohullámú feltárás során alkalmazott fűtési program (12 db bomba 

esetén) 

 

3.3.4. Elemanalitika 

A minták elemtartalmát EXTRA IIA totálreflexiós röntgenfluoreszcens 

spektrométerrel (Atomika Instruments GmbH, Oberschleissheim, Germany) határoztuk meg a 

3.2.3. pontban leírtak szerint. 

 

3.3.5. Algológiai vizsgálatok 

A biofilmmintákban lévő algaállomány mennyiségének becslésére meghatároztuk 

minták klorofill-a tartalmát. A biofilm-mintákból ismert térfogatot üvegszálas szűrőn 

átszűrtünk, majd a szűrőlapot lombikba helyeztük és 10 ml tömény metanol (Merck, 

Dortmund, Germany) hozzáadása után lezárva, rövid ideig forraltuk. Újabb 10 ml tömény 

metanol hozzáadását követően a mintákat közönséges szűrőpapíron átszűrtük és az így kapott 

oldatokat spektrofotométerrel (Perkin-Elmer Lambda 35) megmértük, a fényelnyelést 750, 

666 és 653 nm-nél leolvasva. A felületegységre vonatkoztatott klorofill-a tartalmat az alábbi 

képlettel számoltuk: 
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)( , ahol m a metanol térfogata, M az átszűrt 

minta térfogata, t a felület, E666 a 666 nm-en mért fényelnyelésből kivonva a 750 nm-en mért 

fényelnyelés értéke, E653 a 653 nm-en mért fényelnyelésből kivonva a 750 nm-en mért 

fényelnyelés értéke. 

Az algák egyedszámát, fajszámát és a relatív gyakoriságát a 3.2.4. pontban leírtak 

szerint határoztuk meg. 

 

3.3.6. Bakteriológiai vizsgálatok 

A biofilmek baktériumközösségének biokémiai aktivitási viszonyait a BIOLOG Inc. 

(Hayward, California, USA) által kifejlesztett gyorsdiagnosztikai eljárással vizsgáltuk. Ez a 

gyors és tenyésztés-független módszer a közösség szénforrás-hasznosító képességét teszteli 

[157, 158]. A laboratóriumi feldolgozásig 4-6 °C-on tárolt biofilm-mintákból steril fiziológiás 

sóoldattal megfelelő sűrűségű szuszpenziókat készítettünk, a szuszpenziók megfelelő 

sűrűségét turbidiméterrel állítottuk be. A szuszpenziókból 150-150 l-t inokuláltunk a 

BIOLOG GN2 mikrotiter lemezek szénforrásokat és színtelen tetrazólium-ibolya redox-

indikátort tartalmazó csöveibe, valamint a kontroll csőbe, amely szénforrást nem, csak 

indikátort tartalmazott. A BIOLOG GN2 mikrotiter lemezek 95 különféle szénforrása a 

10.táblázatban látható. 

Az inokulált mintákat 28°C-on inkubáltuk, a szubsztrát hasznosítást a csövekben lévő 

indikátor bíbor színűvé válása jelezte, az abszorpció értékeket ELISA reader segítségével 24, 

48, 72 és 96 óra elteltével OD620 értéken olvastuk le. 

Ez alapján meghatároztuk a mikrobiális összaktivitást, amely a mintában mért 

szubsztrát hasznosításokból eredő abszorpciós értékek összege. A baktériumközösség 

szubsztráthasznosítására utaló átlagos színfejlődés mértékét (AWCD) az alábbi képlet alapján 

számoltuk: 95/)(
95

1

CRAWCD
i

i 


, ahol Ri az i-edik csőben mért abszorpció és C a 

kontroll csőben mért abszorpció. 
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 10.táblázat  A BIOLOG  GN2 mikrotiter lemezek szénforrásai

A1 

víz 

A2 

-

cyclodextrin 

A3 

dextrin 

A4 

glikogén 

A5 

polioxietilén-

szorbitán-

monopalmitát 

A6 

polioxietilén-

szorbitán-

monooleát 

A7 

N-acetil-D-

galaktózamin 

A8 

N-acetil-D-

glükózamin 

A9 

adonitol 

A10 

L-arabinóz 

A11 

D-arabitol 

A12 

cellobióz 

B1 

i-eritritol 

B2 

D-fruktóz 

B3 

L-fukóz 

B4 

D-galaktóz 

B5 

gentiobióz 

B6 

-D-glükóz 

B7 

m-inozitol 

B8 

-D-laktóz 

B9 

laktulóz 

B10 

maltóz 

B11 

D-mannitol 

B12 

D-mannóz 

C1 

D-melibióz 

C2 

ß-metil-D-

glükozid 

C3 

D-pszikóz 

C4 

D-raffinóz 

C5 

L-ramnóz 

C6 

D-szorbitol 

 

C7 

szacharóz 

C8 

D-trehalóz 

C9 

turanóz 

C10 

xilitol 

C11 

metil-piruvát 

C12 

monometil- 

szukcinát 

D1 

ecetsav 

D2 

cisz-akonitsav 

D3 

citromsav 

D4 

hangyasav 

D5 

D-

galaktonsav 

lakton 

D6 

D-

galakturonsav 

D7 

D-glükonsav 

D8 

D-glükózamin 

sav 

D9 

D-

glükuronsav 

D10 

-hidroxi-

butánsav 

D11 

ß-hidroxi- 

butánsav 

D12 

-hidroxi- 

butánsav 

E1 

p-hidroxi- 

fenilecetsav 

E2 

itakonsav 

E3 

-keto-

butánsav 

E4 

-keto-

glutársav 

E5 

-keto-

valeriánsav 

E6 

D,L-tejsav 

E7 

malonsav 

E8 

propionsav 

E9 

kínasav 

E10 

D-szacharin 

E11 

szebacinsav 

E12 

borostyán-

kősav 

F1 

bróm-

szukcinimid 

F2 

szukcinimid 

F3 

glükuron 

amid 

F4 

alaninamid 

F5 

D-alanin 

F6 

L-alanin 

F7 

L-alanil-glicin 

F8 

L-aszparagin 

F9 

L-

aszparaginsav 

F10 

L-

glutaminsav 

F11 

glicil-L-

aszparaginsav 

F12 

glicil-L-

glutaminsav 

G1 

L-hisztidin 

G2 

hidroxi-L-

prolin 

G3 

L-leucin 

G4 

L-ornitin 

G5 

L-fenilalanin 

G6 

L-prolin 

G7 

L-piro-

glutaminsav 

G8 

D-szerin 

G9 

L-szerin 

G10 

L-treonin 

G11 

D,L-karnitin 

G12 

-amino 

butánsav 

H1 

urokánsav 

 

H2 

inozin 

H3 

uridin 

H4 

timidin 

H5 

fenil-etilamin 

H6 

putreszcin 

H7 

2-amino 

etanol 

H8 

2,3-butándiol 

H9 

glicerin 

H11 

D,L-a-glicerol 

foszfát 

H11 

glükóz-1-

foszfát 

H12 

glükóz-6-

foszfát 
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3.4 Modellkísérlet a nikkel- és az ólomszennyezés biofilmekre gyakorolt 

hatásának vizsgálata céljából 

3.4.1. Mintavétel 

A nikkel- és ólomszennyezés biofilmekre gyakorolt hatásának vizsgálatához plexi 

mintatartóban gránit alzatokat helyeztünk el a Velencei-tavi Tófelügyelőség stégje mellett, 

egy parthoz közeli, nádövezte kis „öbölben” (a korábbi mintavételi ponton). A mintatartót a 

víz felszínétől 20-30 cm mélységben egy úszóbójához rögzítettük, majd 4 hetes kolonizációs 

időszakot követően a mintatartókat kiemeltük a tóból és velencei-tavi vízzel megtöltött 

hűtőtáskában a laboratóriumba szállítottuk. A nikkel biofilmekre gyakorolt hatásának 

vizsgálatához a 2003. április 24-től május 22-ig fejlődött perifiton közösségeket használtuk, 

az ólomkezeléses vizsgálatokhoz pedig a 2003. május 22. és június 20. között fejlődött 

közösségeket.  

A laborban négy üvegkádat megtöltöttünk velencei-tavi vízzel és a tóból kiemelt 

mintatartókat a kádakba helyeztük. A biofilmeket további két héten keresztül kondícionált 

körülmények között (12 h megvilágítás neoncsővel, vízhőmérséklet: 24 1 oC, levegőztetés) 

növesztettük. 3-3 velencei-tavi vízzel megtöltött kádba NiSO4-, illetve Pb(NO3)2-törzsoldatot 

adagoltunk, a víz fémion-koncentrációját 6100,1  ; 5100,1   és 4100,1   mol/dm3-re beállítva. 

A negyedik kádban lévő biofilmek kezelést nem kaptak, ezeket tekintettük kontrollnak. A 

vizet háromnaponta cseréltük. A hatodik hét elteltével az alzatokat kiemeltük, az 

elemanalitikai mérésekhez a biofilmeket kerámia szikével polipropilén edényekbe kapartuk, a 

biológiai vizsgálatokhoz pedig steril fiziológiás sóoldatot tartalmazó Erlenmeyer-lombikokba 

mostuk a mintákat. 

 

3.4.2. Mintaelőkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz 

Az elemanalitikai mérésekhez a minták előkészítését a 3.3.3. pontban leírtak alapján 

végeztük el. 

 

3.4.3. Elemanalitika 

A minták elemtartalmát EXTRA IIA totálreflexiós röntgenfluoreszcens 

spektrométerrel (Atomika Instruments GmbH, Oberschleissheim, Germany) határoztuk meg a 

3.2.3. pontban leírtak szerint. 
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3.4.4. Algológiai vizsgálatok 

A kontroll és a nyomelem-kezelésnek kitett biofilmek klorofill-a tartalmát, az algák 

egyedszámát és a relatív fajösszetételét az előzőekben leírt módszerek (3.3.5. és 3.2.4. 

pontok) szerint határoztuk meg. 

 

3.4.5. Bakteriológiai vizsgálatok 

A biofilm-mintákat a mintavételt követően egy órán át SYBR Green I festékben 

áztattuk, majd megvizsgáltuk fluoreszcens lézer scanning mikroszkóppal (Axiovert 135 TV, 

Zeiss). 

A 3.3.6 pontban leírtak szerint elvégeztük a BIOLOG-tesztet, valamint meghatároztuk 

a baktériumközösségek fajösszetételét. 

A baktériumközösség fajösszetételének és esetleges változásainak nyomon követésére 

DNS-alapú technikát alkalmaztunk: a DNS izolálást Fast DNA kit (BIO 101 Inc.) segítségével 

végeztük el és az így kapott nyers DNS oldatot GENECLEAN SPIN kittel (BIO 101 Inc.) 

tisztítottuk tovább. Majd a bakteriális 16S rDNS megfelelő részletét GC-kapcsos-63f és 519r 

primerek segítségével polimeráz láncreakcióban (PCR) szaporítottuk fel. Ennek a 16S méretű 

riboszomális RNS molekula génnek baktériumfajonként más-más, de fajra jellemző 

szekvenciája (nukleotid-sorrendje) van. A PCR reakció során a közösséget alkotó 

baktériumfajok ezen génszakaszai megtöbbszöröződnek és különböző fajok „ujjlenyomatait” 

ömlesztve tartalmazó vegyes PCR termék jön létre. A vegyes PCR termékből az egyes 

fajokhoz tartozó szekvenciák elkülönítését denaturáló gradiens gél elektroforézissel (DGGE) 

végeztük el. A szeparáló gél 8 %-os poliakrilamid gél, amelyben a zsebek környezete 

denaturáló szereket nem tartalmazott, de a zsebek alatt denaturáló ágensek (karbamid és 

formamid) 40 és 70 % közötti lineáris gradiense húzódott. A DNS keverék futtatása 12 órán 

keresztül zajlott 60 C-on és 100 V-on Protean II xi Cell (BioRad) rendszeren. A kialakult 

sávmintázatot a futtatást követően etídium-bromidos festéssel tettük láthatóvá és fotóztuk. 

 

3.5 A kolonizáció kezdeti szakaszának vizsgálata 

3.5.1. Mintavétel 

A kolonizáció kezdeti szakaszának vizsgálatát laboratóriumi körülmények között 

2002. július 11.-16. között végeztük. Egy üvegkádat (100 cm x 60 cm x 30 cm) megtöltöttünk 

velencei-tavi vízzel és 30 mm átmérőjű, kör alakú, plexi alzatokat tartalmazó mintatartót 
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helyeztünk bele. A plexi alzatok középső 1 cm átmérőjű területén kívül eső felületét lefedtük. 

Kondícionált körülmények fenntartása mellett (12 h megvilágítás neoncsővel, vízhőmérséklet: 

20 1 oC, levegőztetés) 2, 6, 14, 30, 62 és 126 óra elteltével vettünk mintát. A biológiai 

vizsgálatokhoz a kiemelt plexi alzatokról eltávolítottuk a fedő réteget, majd a középső 1 cm 

átmérőjű felületre kolonizált mikroorganizmusokat ismert térfogatú steril fiziológiás 

sóoldatba mostuk. Az elemanalitikai mérésekhez a fedő réteg eltávolítása után a korongokat 

fülke alatt, kerámia fűtőlapon, 80 oC-on beszárítottuk. Minden mintavétel alkalmával 5 

párhuzamos mintával dolgoztunk. 

 

3.5.2. Elemanalitika  

A kísérlethez használt plexi alzatok megfeleltek a TXRF-spekrométerben alkalmazott 

mintatartókkal szemben előírt követelményeinek (nagy reflektivitású, optikailag sima felületű, 

30 mm átmérőjű, kör alakú korongok), így lehetővé vált az elemkoncentrációk meghatározása 

direkt TXRF-módszerrel. Mivel a detektor a mintatartók középső, kb. 4 mm sugarú, kör alakú 

felületéről érkezett jeleket érzékeli, a mintatartók külső felületét lefedtük. 

A velencei-tavi vízből kiemelt, szárított mintákhoz belső standardként 10 l 1 mg/l-es 

galliumot (Merck, Dortmund, Germany) adtunk és fülke alatt, kerámia fűtőlapon, 80 oC-on 

beszárítottuk. Az elemkoncentrációkat EXTRA IIA totálreflexiós röntgenfluoreszcens 

spektrométerrel (Atomika Instruments GmbH, Oberschleissheim, Germany) határoztuk meg. 

A gerjesztéshez Mo-csövet (50 kV, 38 mA) alkalmaztunk, az integrálási idő 1000 s volt. A 

minták inhomogenitásából adódó hibák csökkentése céljából a lapokat 90, 180 és 270o-kal 

elforgatva is lemértük. 

A velencei-tavi vízből kiemelt alzatok szárításakor a vízben lévő oldott anyagok is a 

korongok felületén maradnak a kolonizáló mikroorganizmusok mellett. A vízből származó 

elemek korrigálása céljából ún. vak mintákat mértünk. 15 db plexi korongot 1 másodpercre 

velencei-tavi vízbe merítettünk, majd a mintákhoz hasonlóan beszárítottuk őket és a belső 

standard hozzáadását követően megmértük az elemkoncentrációkat. A korrekció 

alkalmazásánál feltételeztük, hogy a vízbe mártás rövid időtartama miatt mikroorganizmusok 

még nem tapadnak meg a felületen, így csak a vízből származó elemeket mérjük. 

 

3.5.3. Algológiai vizsgálatok 

Az algák egyedszámát és fajszámát a 3.2.4 pontban leírtak szerint végeztük el. 
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3.5.4. Bakteriológiai vizsgálatok 

A baktériumközösség jellemzésére a BIOLOG-tesztet a 3.3.6 pontban leírtak szerint 

végeztük el. 
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. A TXRF-spektrometria alkalmazhatósága biofilmek vizsgálatára 

4.1.1. A kimutatási határ meghatározása 

Egy analitikai módszerre vonatkozó kimutatási határ az a koncentráció, amelynek a 

mérésével kapott jel már egyértelműen megkülönböztethető a háttértől. Az egyes elemekre 

jellemző kimutatási határok készülékenként eltérőek. Kísérleteink során meghatároztuk az 

általunk használt Extra IIA TXRF-spektrométerrel (Atomika Instruments GmbH, 

Oberschleissheim, Germany) elérhető abszolút kimutatási határokat 25 l mintát cseppentve a 

mintatartókra. Mivel a kimutatási határokat jelentősen befolyásolja a mintamátrix összetétele, 

ezért egyelemes Merck standard oldatokból, valamint a méréseink során vizsgált mátrixtípusú 

mintákból (tömény salétromsavval történő mikrohullámú feltárást követően visszamaradt 

szerves anyag) is meghatároztuk az abszolút kimutatási határokat (11.ábra). A spektrumból 

leolvasható intenzitásokkal kifejezve a minimálisan kimutatható tömeg: 
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11.ábra Standard oldat és savval feltárt növényi rész méréséből számolt abszolút 

kimutatási határok 
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4.1.2. A módszer pontossága és precizitása 

A módszer pontossága azt jelzi, hogy a mérési eredmény milyen közel esik a valódi 

értékhez. A TXRF-analízis pontosságának meghatározására SRM 1643c jelzésű hiteles 

esővízmintát, a teljes analitikai folyamat torzítatlanságának igazolására CRM 414 jelzésű 

plankton referenciaanyagot mértünk (11.táblázat). 

A módszer precizitása a párhuzamos mérések eredményei közötti egyezés mértéke. 

Ennek jellemzésére az ismételhetőséget (azonos módszerrel, azonos mintán, azonos 

műszerrel, azonos kezelő által különböző időpontban mért eredmények szórását) határoztuk 

meg 9 párhuzamos mérés eredményei alapján (11.táblázat). 

 

SRM 1643c esővíz minta mérési eredményei: 

elem Valódi érték 

(g.l-1) 

Mért érték 

(g.l-1) 

Pontosság 

(%) 

Ismételhetőség 

(%) 

Ca 36800 1400 36400 2980 -1,1 8,1 

Fe 106,9 3,0 96,2 8,7 -10,0 9,0 

Mn 35,1 2,2 32,9 2,6 -6,3 8,1 

Zn 73,9 0,9 73,8 7,4 -0,1 10,1 

Sr 263,6 2,6 269,4 14,6 +2,2 5,4 

Ni 60,6 7,3 50,5 4,7 -16,7 9,2 

Pb 35,3 0,9 39,4 5,4 +11,6 13,7 

 

CRM 414 plankton referenciaanyag mérési eredményei: 

elem Valódi érték 

(g.g) 

Mért érték 

(g.g-1) 

Pontosság 

(%) 

Ismételhetőség 

(%) 

Ca 65000 200 61200 2600 -5,8 9,3 

K 7550 170 7450 360 -1,3 7,9 

Fe 1850 190 1810 100 -2,4 9,4 

Mn 299 12 292 10 -2,3 8,5 

Zn 112 3 122 7 +8,9 9,2 

Sr 261 25 252 16 -3,4 7,2 

Ni 18,8 0,8 17,4 5,4 -7,4 8,7 

 

11.táblázat  SRM 1643c esővízminta és CRM 414 plankton referenciaanyag valódi és TXRF-

módszerrel mért értékei, valamint a számított pontosság és ismételhetőség 



 64 

4.1.3. A méréstartomány meghatározása 

A TXRF-módszer egyik előnye a három nagységrendet átfogó dinamikus tartomány. 

A dinamikus tartomány azonban a készülék működési paramétereitől függ. A vizsgált elemek 

közül négyet kiválasztva megvizsgáltuk a koncentráció és a jelintenzitás közötti összefüggést 

a 0,01 – 25 g/ml koncentráció-tartományban (12.ábra). 
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12.ábra A méréstartomány vizsgálata a 0,01 – 25 g/ml koncentráció-tartományban Mo-

csővel történő gerjesztés esetén, vékony (1), ill. vastag (2) szűrő alkalmazásával 

 

 Vékony szűrő (50 m Mo, 1000 m Al) alkalmazásával az intenzitás és a 

koncentráció logaritmusa közötti összefüggés a 0,01 – 1 g/ml koncentráció-tartományban 

lineáris mind a négy elem esetén, nagyobb koncentrációk esetén a túl nagy másodpercenkénti 

beütésszám miatt a görbe elhajlik. Vastag szűrővel (200 m Mo, 240 m Al) a vas esetében a 

teljes vizsgált koncentráció-tartományban lineáris az összefüggés, míg a Mn, a Ni és az Pb 

esetében két és fél nagyságrend a lineáris méréstartomány. Ez alapján megállapítható, hogy az 

1g/ml alatti koncentrációk esetében mindkét szűrő alkalmazható, ennél nagyobb 

koncentrációknál azonban csak a vastag szűrőt használhatjuk.  
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4.2. A Velencei-tó vizének minősítése 

4.2.1. Általános vízkémiai paraméterek mérése 

A Velencei-tavi vízmintákból az 12.táblázatban felsorolt módszerekkel meghatároztuk 

a pH-t, a fajlagos elektromos vezetőképességet, a lúgosságot, az összes keménységet, a 

kémiai oxigénigényt, az NH4
+-, NO2

--, NO3
--, Cl--, SO4

2--, PO4
3--tartalmat és az összes 

foszfort. A 11.táblázat a kolonizáció időtartama alatt vett nyolc vízminta átlagértékeit és 

szórásaértékeit mutatja. 

 

Vizsgált paraméter Mért érték 

pH 8,75 0,15 

Fajlagos elektromos vezetőképesség / S.cm-1 3030 189 

Lúgosság / mval.l-1 11 0,9 

Összes keménység / nko 51,5 1,7 

Kémiai oxigénigény (KOIkromát) / mg.l-1 29,0 2,1 

NH4
+-N / mg.l-1 0,19 0,04 

NO2
--N / mg.l-1 < 0,01 

NO3
--N / mg.l-1 0,21 0,07 

Cl- / mg.l-1 266 24 

SO4
2- / mg.l-1 650 121 

PO4
3- / mg.l-1 0,02 0,005 

összes P / mg.l-1 0,06 0,017 

 

12.táblázat  A Velencei-tavi vízmintákban mért általános vízkémiai paraméterek 

 

4.2.2. Elemanalitika 

A szűrt és savazott vízminták elemkoncentrációit ICP-MS-készülékkel határoztuk meg 

a 3.1.3 fejezetben leírtak szerint. A biofilmekben is mért elemek Velencei-tavi vízben mért 

koncentrációi a 13.táblázatban láthatók. 

 

Elem Koncentráció /g.l-1 

K 1145 98 

Ca 15700 763 

Fe 600 59 

Mn 22,0 2,8 

Zn 25,4 2,9 

Sr 1165 91 

 

13.táblázat  A Velencei-tavi vízmintákban mért elemkoncentrációk 
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4.3. A kolonizációs időtartam biofilmekre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A biofilm fejlettsége – amely alapvetően meghatározza a perifiton közösség 

vastagságát és a mikroorganizmusok által termelt EPS-mátrix mennyiségét – fontos tényező a 

biofilmek környezeti változásokra adott válaszreakciója szempontjából. Guasch és 

munkatársai azt tapasztalták, hogy minél vastagabb a biofilm, a szervetlen nyomszennyezők 

annál kevésbé tudják kifejteni káros hatásukat [152]. A jelenség azzal magyarázható, hogy az 

„éretlen” biofilmben a mikroorganizmusok és a víz közötti anyagcsere dominál, ezzel 

szemben a megfelelő érettségű perifiton közösségben jelentősebbek a biofilmen belüli 

anyagcsere-folyamatok és a nagy mennyiségű EPS-mátrix védelmet nyújt a közösség tagjai 

számára. Ivorra és munkatársai 2 hetes és 6 hetes biofilmek vizsgálatával kimutatták, hogy a 

közösségben élő szervezetek kevésbé érzékenyen reagálnak a nyomelem-terhelésre nagyobb 

biomassza esetén [153].  

A szakirodalomban általában 2-9 hét közötti kolonizációs időtartam alkalmazásával 

különböző korú perifiton közösségek különböző szennyezésekre bekövetkező válaszreakcióit 

tanulmányozták, de nem vizsgálták a biológiai, illetve elemanalitikai paraméterek változását a 

biofilm érettségének, azaz a kolonizációs időtartamnak a függvényében. Ezért a kísérleteink 

első részében a kolonizációs folyamat időfüggésének vizsgálata és a biomonitorozásra 

alkalmazható perifiton közösségek kialakulásához szükséges időtartam meghatározása 

céljából mesterséges alzatokat helyeztünk ki a Velencei-tóba és a kihelyezést követő második 

héttől hetente vizsgáltuk a kialakult biofilmek száraz tömegét és elemkoncentrációit, valamint 

az algaközösség egyedszámát és fajösszetételét. 

 

4.3.1 A kolonizációs időtartam hatása a biomasszára 

A perifiton közösség biomasszáját tömegállandóságig szárított minta tömegével (a 

száraz tömeggel) jellemeztük, amit a biofilm-minták fagyasztva szárítását követően 

határoztunk meg. A felületegységre vonatkoztatott száraz tömeg a 7. héten érte el a 

maximumát (19 mg száraz biofilm/cm2), majd a 8.-9. héten csökkent (13.ábra). A kolonista 

mikroorganizmusok megtelepedését követően a biofilm érése során a biomassza növekedése 

az újabb élőlények betelepülésének és a már rögzült sejtek osztódásának a következménye. 

Az érési folyamat második felében megindul a közösségben élő szervezetek pusztulása és 

esetleges elvándorlása. Vizsgálatunk első hét hétig tartó szakaszában tehát a 

mikroorganizmusok betelepülése és szaporodása meghaladta a pusztulás és az elvándorlás 

mértékét. A 7. héten tapasztalt maximumig a biomassza tömege lineárisan növekedett, tehát a 
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mikroorganizmusok kolonizációja és szaporodása egy adott rétegvastagság eléréséig közel 

állandó sebességgel történt. 
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13.ábra A biofilmek száraz tömegének változása az idő függvényében 

 

 A vizsgálat időtartama alatt a víz hőmérséklete 12,5 és 24,9 oC, a vízállás 134 és 142 

cm között változott, a heti átlagértékek a 14. táblázatban láthatóak. Bár a Velencei-tó vizének 

hőmérséklete a 3. hét után jelentősen csökkent, ez nem befolyásolta negatívan a perifiton 

közösség érési folyamatát, tehát a vízhőmérséklet nem vált limitáló tényezővé az alga- és 

baktériumközösség szaporodását illetően. 

 

 Vízhőmérséklet/oC Vízállás/cm 

1. hét 22,1 140 

2. hét 24,1 136 

3. hét 23,5 137 

4. hét 18,8 134 

5. hét 15,5 137 

6. hét 13,6 138 

7. hét 14,6 140 

8. hét 15,4 140 

9. hét 17,0 138 

 

14. táblázat A vízhőmérséklet és a vízállás heti átlagértékei a vizsgálat időtartama alatt 
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4.3.2 A kolonizációs időtartam hatása az elemkoncentrációkra 

A Velencei-tóban fejlődött biofilmek elemkoncentrációit liofilizálást, homogenizálást 

és gőzfázisú mikrohullámú feltárást követően totálreflexiós röntgenfluoreszcens 

spektrometriával vizsgáltuk. A perifiton közösségek Ca-, K-, Fe-, Mn-, Zn-, Sr- és Ti-

koncentrációját határoztuk meg, a nemzetközi szakirodalomnak megfelelően a száraz tömegre 

vonatkoztatva. A száraz biofilmtömegre számolt koncentrációk időbeli változása alapján a 

mért elemek három csoportba oszthatók: 

1. Az első csoportba soroltuk azokat az elemeket, amelyek koncentrációja a 4. héten érte 

el a maximumát, majd enyhe csökkenést követően közel állandó maradt a vizsgálat 

végéig (14.ábra). Ezen elemek koncentráció-változásának mértéke 30-38 % volt a 

vizsgálat időtartama alatt. Ebbe a csoportba tartozik a kalcium, a stroncium és a titán. 
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14. ábra    A kalcium, stroncium és titán koncentrációjának változása az idő függvényében 

 

2. A második csoport elemeinek koncentrációja az 5.-6. hétig nőtt, majd gyakorlatilag 

változatlan maradt a vizsgálat végéig (15.ábra). Az elemkoncentrációk a csoport 

elemei esetében 20-22 % között változtak. Ilyen tendencia szerint változott a vas, a 
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mangán és a kálium koncentrációja, amelyek mind fontos esszenciális elemek a 

mikroorganizmusok számára. 
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15. ábra A vas, mangán és kálium koncentrációjának változása az idő függvényében 

 

3. A cink koncentrációja a vizsgálat időtartama alatt közel állandó értéket mutatott (16. 

ábra), akoncentráció-változás mértéke 10 %-ot nem haladta meg. 

 

 
 

16. ábra A cink koncentrációjának változása az idő függvényében 
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A biofilmek száraz tömegre vonatkoztatott elemkoncentrációi mellett érdemes 

megvizsgálni az elemek koncentrációarányának változását a kolonizációs folyamat alatt. Míg 

a vízben az elemek koncentráció-arányai a vizsgálat időtartama alatt közel állandó értékeket 

mutattak, a biofilmekben mért koncentráció-arányok az 5.-6. hétre stabilizálódtak. A 17.ábra 

példaként a kalcium-vas és a kalcium-kálium koncentráció-arányokat mutatja a kolonizációs 

idő függvényében. 

 

 
 

 

 

17. ábra A vízben és a biofilmekben mért koncentráció-arányok változása az idő 

függvényében 

 

4.3.3 A kolonizációs időtartam hatása az algaközösségre 

A biofilmek algaközösségének jellemzése céljából meghatároztuk az algák 

egyedszámát és fajösszetételét. A felületegységre vonatkoztatott algaegyedszám a száraz 

tömeggel összhangban a 7. héten érte el a maximumát (18.ábra). 
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18.ábra Az algák egyedszámának változása az idő függvényében 

 

Az algafajok száma a kolonizációs idő alatt 57 és 76 között változott (15.táblázat). Már 

a 3. héten 66 fajt számoltunk a biofilmben, amely diverz algaközösség kialakulását jelzi. 

 

Algadivízió Fajszám/db 

3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 

Cyanophyta 3 1 3 5 2 1 1 

Cryptophyta 2 2 5 5 3 3 1 

Euglenophyta 1 0 0 1 2 0 2 

Chlorophyta 18 14 18 16 20 19 14 

Conjugatophyceae 0 1 0 1 2 3 2 

Bacillarophyceae centrales 3 2 4 4 4 3 3 

Bacillarophyceae pennales 39 42 44 36 43 34 34 

Összesen 66 62 74 68 76 63 57 

 

15.táblázat Az algafajok száma a 3.-9. héten 

 

A fajok relatív gyakorisága alapján megállapítható (19.ábra), hogy a kialakult 

perifiton közösségben leginkább domináns algafaj az Achnantes minutissima volt, emellett 

jelentős számban voltak jelen a Cyclotella meneghiniana, az Amphora pediculus, a Nitzschia 

Frustulum (20.ábra). 
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19.ábra    Az algafajok relatív gyakorisága az idő függvényében 

 

  

Achnantes minutissima    Amphora pediculus 

 

  

Cyclotella meneghiniana    Nitzschia Frustulum 

 

20.ábra    Uralkodó algafajok 
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4.3.4 A kolonizációs időtartam-kísérletek eredményeinek összefoglalása 

 A Velencei-tóban fejődő biofilmek kolonizációs időtartam vizsgálatatainak 

eredményei (biomassza adatok, elemkoncentrációk, valamint algaegyedszám és fajösszetétel) 

alapján megállapítottuk, hogy a biomonitorozás céljára felhasználható perifiton közösségek 

kifejlődéséhez öt-hat hét szükséges. Ez az időtartam elegendő arra, hogy a szükséges 

vizsgálatok elvégzéséhez megfelelő mennyiségű biofilm-minta álljon rendelkezésre, illetve a 

kialakult perifiton közösség stabil képet mutasson mind algológiai, mind elemanalitikai 

szempontból. A 6 hétig tartó kolonizáció elegendően hosszú ahhoz, hogy kialakuljon egy 

egyensúlyi állapot a biofilm és a vízfázis között, amelyben a biofilm a környezeti feltételeket 

tükrözi és a vízszennyezés indikátoraként szolgálhat. Ezért további vizsgálatainknál 6 hetes 

kolonizációs időtartamot alkalmaztunk. 

Biomonitorozási szempontból az akkumuláció jelensége kiemelten fontos. A 

biofilmekben mért elemkoncentrációk több nagyságrenddel nagyobbak a vízben mért 

étékekhez képest. Az akkumuláció jellemzésére kiszámoltuk a hat hétig fejlődött perifiton 

közösségre jellemző dúsítási faktorokat az alábbi képlet alapján: 

 
 lmgc

kgmgc
DF

víz

biofilm

/

/
  

A dúsítási faktorok számításánál a víz esetében az oldott elemkoncentrációkat használtuk, 

mert azok reprezentálják a biológiailag felvehető mennyiségeket. A cvíz a vizsgált időtartam 

alatt vett vízmintákban mért koncentrációk átlagértékét jelenti. A 6 hetes biofilmek esetén a 

vizsgált elemek akkumulációjának mértéke 103-104 nagyságrendű volt (16.táblázat), amely 

összhangban van az irodalmi adatokkal [70, 159]. 

 

elem dúsítási faktor 

K 31064,5   

Ca 41016,1   

Fe 41025,2   

Mn 41065,2   

Zn 31034,2   

Sr 31001,2   

 

16.táblázat Számított dúsítási faktorok a hat hetes biofilmek esetén  
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4.4. Az alzatok minőségének hatása a biofilmekre 

Az irodalmi áttekintés alapján megállapítható, hogy a biofilm érettségének pontos 

ismerete, a mintavétel reprodukálhatósága és a mért adatok összehasonlíthatósága miatt a 

perifiton közösségekkel való biomonitorozás során feltétlenül szükséges mesterséges alzatok 

alkalmazása. Az alkalmazott alzatok fizikai-kémiai tulajdonságai befolyásolhatják a 

kolonizációs folyamatokat, illetve a kialakuló élőlény-közösség összetételét. Különböző 

természetes és mesterséges alzatokon kialakult biofilmek és az alzattípus összefüggésének 

kiderítése céljából számos vizsgálatot végeztek [43, 64, 65], de a különböző kutatócsoportok 

különböző helyszíneken végzett kísérleteinek eredményei ellentmondásosak. Danilov és 

Ekelund [160] ezeket az ellentmondásokat két tényezőre vezette vissza: egyrészt a különböző 

kutatók célkitűzéseiknek megfelelően, egymástól eltérő módon vizsgálták a biofilmeket és az 

eredményeiket is különbözőképpen értékelték ki, másrészt az alzatok perifiton közösségekre 

gyakorolt hatásai erősen függnek az adott vízi környezettől. Jelenleg tehát nem létezik egy 

általános érvényű és széles körben elfogadott nézőpont a biofilmek alzatfüggésének 

témakörében, ezért célszerű megvizsgálni az általunk monitorozni kívánt vízi környezetben az 

esetleges alzatpreferencia jelenségét és kiválasztani az adott élőhelyen a további kísérletek 

vagy biomonitorozás céljára megfelelően alkalmazható mesterséges alzatot. 

Ez alapján a következő kísérletsorozatunkban öt mesterséges alzaton kialakult 

biofilmeket vizsgáltunk három évszakban, elemanalitikai, algológiai és bakteriológiai 

szempontból. 20-20 db andezit, gránit, avas nád, polikarbonát és plexi alzatot helyeztünk ki a 

Velencei-tóba és a mintatartó kihelyezése után hat héttel – korábbi vizsgálataink 

eredményeinek figyelembevételével – jellemeztük a különböző alzatokon fejlődött perifiton 

közösségek biomasszáját; az alga- és baktériumközösség összetételét, valamint megmértük a 

klorofil-a tartalmat és az elemkoncentrációkat.  

 

4.4.1 Az alzatok jellemzése 

Az alzatok felületének jellemzése céljából pásztázó atomerő mikroszkóppal (AFM) 

felvettük az alzatok felületének topográfiáját (21.ábra) és meghatároztuk a felületi durvaság 

(Ra) értékét, valamint a felület durvaságát mutató RMS (root mean square)-értékeket. A 

17.táblázat adatai alapján látható, hogy az alzatok felületi durvasága gránit > andezit > 

polikarbonát > plexi sorrendben csökken és a műanyag alzatok (polikarbonát és plexi) Ra és 

RMS értékei két nagyságrenddel kisebbek, mint a természetes anyagú alzatokra (andezit, 

gránit) vonatkozó értékek. 
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21.ábra Az alzatok topográfiája pásztázó atomerő mikroszkóppal rögzítve 
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Alzattípus Ra / nm RMS / nm 

Andezit 420 530 

Gránit 510 640 

Polikarbonát 9 11 

Plexi 4 6 

 

17.táblázat Az alzatokra jellemző felületi durvaság értékek 

 

 Az alzatok polaritásának jellemzése céljából kontakt goniométerrel meghatároztuk az 

alzatok felületi feszültségét. Az alzatokra cseppentett víz- és formaldehidcseppek haladó ás 

hátráló peremszögének mérési adataiból a Good-Girifalco-Fowkes-Kaelbe-Young-egyenlet 

alapján kiszámítottuk a felületi feszültség poláris és diszperziós komponensét (22.ábra), 

valamint a 100

S

pol

SP



 képlet alapján az alzatok polaritását (18.táblázat) 

 

 

 

22. ábra Az alzatok felületi feszültségének poláris és diszperziós komponense 

 

Alzattípus Polaritás / % 

Gránit 76,2 

Andezit 68,4 

Plexi 60,4 

Polikarbonát 39,2 

Avas nád 22,9 

 

18.táblázat Az alzatok polaritása 
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 Vizes közegben meghatároztuk az alzatokra vonatkozó adhéziós energiákat egy 

fehérje (BSA= bovine serum albumin) és egy baktérium (E. coli) esetében (19.táblázat) [161].  

 

Alzattípus 
Adhéziós energia /mJ. m-2 

BSA E. coli 

Gránit -1,46 -0,45 

Andezit 7,18 3,67 

Plexi 18,8 9,46 

Polikarbonát 29,6 14,3 

Avas nád 37,1 19,1 

 

19.táblázat   BSA és E.coli kötődésének adhéziós energiái a különböző alzatokra vonatkozóan 

 

Minél kisebb az adhéziós energia értéke, annál kisebb mértékű kötődést várunk az 

adott fehérjétől, illetve baktériumtól az alzathoz. Ez alapján mind a BSA, mind az E.coli 

esetében a legkisebb mértékű kötődés a gránit esetében várható és a kötődés szempontjából a 

gránit < andezit < plexi < polikarbonát < avas nád sorrend állítható fel (23.ábra). 

 

 
 

23.ábra     Az adhéziós energia a  felületi feszültség poláris komponensének függvényében  

 

4.4.2 Az alzatok minőségének hatása a biomasszára 

A vizsgálat időtartama alatt a víz hőmérséklete 10,4 és 22,8 oC, a vízállás 111 és 143 

cm között változott, a havi átlagértékek a 20.táblázatban láthatóak. 
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 Vízhőmérséklet/oC Vízállás/cm 

Április 11,4 143 

Május 19,3 141 

Június 21,6 131 

Július 21,8 117 

Augusztus 22,8 118 

Szeptember 17,5 111 

Október 10,4 112 

 

20 táblázat A vízhőmérséklet és a vízállás havi átlagértékei a vizsgálat időtartama alatt 

 

A biomassza termelés jellemzésére a biofilmek száraz tömegét fagyasztva szárítást 

követően határoztuk meg (24.ábra). 

A biomassza mennyisége mind az öt alzat esetében tavasszal mutatott maximumot és 

tavasz > nyár > ősz sorrendben csökkent az avas nádon kívül minden alzat esetében. Ez a 

tendencia megfelel az időjárási körülményekből adódó biológiai ciklus alapján vártnak: a téli 

nyugalmi állapotot követően tavasszal „berobban” az élőlények fejlődése, illetve szaporodása, 

majd a nyári környezeti paraméterekből (pl. hőmérsékleti és fényviszonyok) adódó egyensúlyi 

állapotot követően ősszel hanyatlik a biofilm-képződés a romló időjárási körülmények 

következtében. Nyáron a biofilmek száraz tömege 15 - 62 %-kal, ősszel 11 – 68 %-kal volt 

kisebb a tavasszal mért száraz tömegekhez képest a különböző alzatok esetén. 

 

 
 

24.ábra A biofilmek felületegységre vonatkoztatott száraz tömege különböző alzatok 

esetén három évszakban 
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A biofilm mennyisége tavasszal és nyáron az andezit alzaton volt a legnagyobb, ezt 

követte a gránit alzaton kialakult biofilm mennyisége, amely ~ 20 %-kal volt kevesebb. 

Ősszel pedig a gránit hordozókon alakult ki a legnagyobb tömegű biofilm, de az andezit és 

avas nád alzatokon mindössze 10 - 12 %-kal kevesebb. Az alzatok pásztázó atomerő 

mikroszkópos vizsgálata azt mutatta, hogy az érdességet jellemző Ra és RMS értékek két 

nagyságrenddel nagyobbak a gránit és andezit esetén, mint a műanyag alzatoknál, azaz ezek a 

természetes anyagú alzatok kedvezőbb felületet nyújtanak a mikroorganizmusok 

kolonizációja számára. Emellett a polaritásértéke is ennek a két alzatnak a legnagyobb, amely 

kedvez a kolonizációs folyamat első lépéseként lezajló kondícionáló film kialakulásának, a 

poliszacharidok és polipeptidek megtapadásának. Tehát a biofilmekben élő szervezetek 

mindhárom évszakban a természetes anyagú mesterséges alzatokat preferálták leginkább, de 

mind az öt alzat esetén megfelelő mennyiségű biofilm alakult ki a vizsgálatok elvégzéséhez az 

alkalmazott 6 hetes kolonizációs időtartam alatt. 

 

4.4.3 Az alzatok minőségének hatása a biofilmekben mért elemkoncentrációkra 

A Velencei-tóban fejlődött biofilmek elemkoncentrációit liofilizálást, homogenizálást 

és mikrohullámú feltárást követően TXRF-módszerrel határoztuk meg. A korábbi 

kísérleteinkhez hasonlóan a perifiton közösségek Ca, K, Fe, Mn, Zn, Sr és Ti-koncentrációit 

vizsgáltuk. A száraz biofilmtömegre számolt elemkoncentrációk évszakfüggését vizsgálva azt 

tapasztaltuk, hogy a Ca-, Fe-, Mn-, Sr- és Ti-koncentráció minden alzat esetében nyáron 

mutatott maximumot. Ezzel szemben a cink koncentrációja a biofilmekben az alzat 

minőségétől függetlenül ősszel érte el a legnagyobb értéket, míg a perifiton közösségekben 

mért kálium koncentráció az évszaktól függetlenül szórástartományon belül változott (25. 

ábra). 

A biofilmekben mért elemkoncentrációk alzatfüggését vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 

az elemtartalom nem függ jelentős mértékben az alzat minőségétől. Mindhárom évszakban 

szórástartományon belül változott a különböző alzatokon fejlődött biofilmek kalcium-, vas-, 

mangán-, titán- és káliumkoncentrációja. A vizsgált elemek közül a cink és a stroncium 

koncentrációja mutatott 10 %-ot meghaladó eltérést a különböző alzatok esetében. A 

cinkkoncentráció az andeziten fejlődött biofilmekben volt a legnagyobb (13-25 %-kal 

nagyobb az avas nádon fejlődött biofilm cinkkoncentrációjánál), míg a stroncium esetében 

tavasszal és ősszel a plexi és andezit hordozón fejlődött biofilmekben mértük a legnagyobb 

értékeket (plexin 119, illetve 117 %; andeziten 115, illetve 119 %). A koncentráció-értékek 

összehasonlításához az avas nádon mért értékeket vettük viszonyítási alapnak, mert a 
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Velencei-tó esetében a nád jelenti a legelterjedtebb természetes alzatot, hiszen a tó 24 km2-nyi 

területéből 10 km2 nádassal borított. A 21. táblázat az elemkoncentrációk %-os eltérését 

mutatja a különböző alzatok esetén a három évszakban az avas nádon kialakult biofilm 

elemtartalmához viszonyítva. 

 

Relatív elemkoncentrációk / % 

  Avas nád Gránit Andezit Polikarbonát Plexi 

 Tavasz 100 106 111 105 111 

Kalcium Nyár 100 101 109 100 108 

 Ősz 100 108 110 107 109 

 Tavasz 100 104 108 100 103 

Vas Nyár 100 101 107 100 102 

 Ősz 100 109 113 105 111 

 Tavasz 100 103 112 98,2 105 

Mangán Nyár 100 101 112 98,1 101 

 Ősz 100 107 111 103 108 

 Tavasz 100 110 115 109 119 

Stroncium Nyár 100 100 108 99,5 104 

 Ősz 100 108 119 109 117 

 Tavasz 100 101 112 102 98,3 

Titán Nyár 100 93,2 103 95,5 99,7 

 Ősz 100 104 111 103 98,5 

 Tavasz 100 115 125 115 100 

Cink Nyár 100 109 114 104 99,0 

 Ősz 100 108 113 110 101 

 Tavasz 100 107 110 104 109 

Kálium Nyár 100 102 112 102 106 

 Ősz 100 108 110 109 109 

 

21.táblázat A különböző alzatokon fejlődött biofilmekben mért relatív elemkoncentrációk 

%-ban, az avas nádon kialakult biofilmhez viszonyítva 
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25.ábra A biofilmekben mért elemkoncentrációk a három évszakban 
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4.4.4 Az alzatok minőségének hatása az algaközösségre 

A különböző alzatokon fejlődött biofilmek algaközösségének jellemzése céljából 

meghatároztuk az algák egyedszámát, fajszámát és fajösszetételét, valamint a klorofill-a 

tartalmat. Az egyedszám és a klorofill-a tartalom a száraz tömeg adatokkal összhangban 

(26.ábra) tavasszal mutatott maximumot mind az öt alzat esetében, azonban sem az 

egyedszám, sem a klorofill-a tartalom változása nem mutatott semmilyen tendenciát a 

különböző alzatokon fejlődött algaközösségek tavaszi, nyári, illetve őszi mintái esetében. 

Tavasszal és nyáron az algák egyedszáma a polikarbonát alzatok esetében volt a legnagyobb, 

ősszel pedig az avas nádon. A klorofill-a tavasszal a gránit és andezit hordozókon fejlődött 

közösségekben érte el a legnagyobb koncentrációt, azonban nyáron az alzat minőségétől 

függetlenül egységes képet mutatott, ősszel pedig az avas nád esetén mértünk kiemelkedően 

magas klorofill-a tartalmat. 

 

 
 

 
 

26.ábra A felületegységre vonatkoztatott egyedszám és klorofill-a tartalom különböző 

alzatok esetén három évszakban 
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 Meghatároztuk a három évszakban a különböző alzatokon kialakult algaközösségek 

fajszámát és fajösszetételét. Tavasszal 31-45 fajt számoltunk a különböző alzatokon, a 

legdiverzebb közösség a grániton alakult ki. Nyáron az andezit, gránit és avas nád hasonló 

képet mutatott fajszám tekintetében, míg a műanyag alzatokon kevésbé diverz közösség 

fejlődött ki. Ősszel az avas nád hordozón kialakult közösség fajszáma kiugróan magas volt a 

többi alzathoz képest, de a többi alzat esetében is diverz közösség alakult ki. (22.táblázat) 

 

 Fajszám 

 Tavasz Nyár Ősz 

Avas nád 38 54 81 

Gránit 45 53 69 

Andezit 34 52 62 

Polikarbonát 31 47 51 

Plexi - 46 56 

 

22.táblázat Az algafajok száma különböző alzatok esetén a három évszakban 

 

A relatív egyedszám a 27.ábrán látható. Tavasszal mindegyik alzat esetében erőteljesen 

domináns volt az Achnanthes minutissima pionir kolonista kovaalga. Ezzel szemben nyáron 

és ősszel csak a polikarbonát és a plexi hordozókon kialakult közösségek esetében mutatott 

továbbra is erőteljes dominanciát az Achnanthes minutissima, a többi alzaton nem. Ezzel 

összhangban a plexi és polikarbonát alzaton volt a legkisebb a fajszám nyáron és ősszel is. 

Ebből adódóan algológiai szempontból a műanyag alzatok nem a legalkalmasabbak 

biomonitorozási célra mivel az alzat tulajdonságai miatt kialakult szélsőséges dominanciák 

elfedhetik a környezeti hatásokra adott közösségszintű biológiai válaszreakciókat. 
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27.ábra    A relatív algaegyedszám különböző alzatok esetén a három évszakban 
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4.4.5 Az alzatok minőségének hatása a baktériumközösségre 

A különböző alzatokon tavasszal és ősszel kialakult baktériumközösségek biokémiai 

aktivitási viszonyainak feltérképezésére és a változások nyomon követésére a BIOLOG Inc. 

(Hayward, California, USA) által kifejlesztett gyorsdiagnosztikai eljárást alkalmaztuk. A 

közösségi szénforrás hasznosítást jelző abszorpció értékeket ELISA reader segítségével 24, 

48, 72 és 96 óra elteltével OD620 értéken olvastuk le. Az alkalmazott inkubációs idő alatt (24, 

48, 72 és 96 óra) a baktériumközösségek szubsztráthasznosításának összaktivitási értékei és 

átlagos színfejlődés mértékének értékei folyamatos növekedést mutattak. Az összaktivitás és 

AWCD értékek a maximumot 96 óra elteltével érték el minden alzat esetében. Az 

összaktivitási és az AWCD értékek átlaga tavasszal nagyobb volt, mint ősszel, az avas nádon 

kívül az összes alzat esetében. Az összaktivitási és az AWCD értékek alzatfüggését vizsgálva 

a legkisebb értékeket ősszel az andezit és a polikarbonát alzatok esetén mértük, tavasszal 

pedig az andezit és avas nád hordozók esetén (Tavasszal sajnos nem állt rendelkezésre minta 

a plexi alzaton fejlődött biofilmekből). Az aktivitások maximum-értékei tavasszal nem 

mutattak számottevő eltérést az alzatok minőségétől függően, ősszel az andezit alzat esetében 

mértünk kisebb maximum-értéket. Az andeziten kívül a többi alzat esetében nem mutatkozott 

számottevő eltérés a két évszakban mért értékek között. (23.táblázat) 

 

 Összaktivitás AWCD Maximum aktivitás 

 Tavasz Ősz Tavasz Ősz Tavasz Ősz 

Avas nád 84,1 110 0,89 1,15 2,44 2,33 

Gránit 95,9 90,3 1,01 0,95 2,48 2,52 

Andezit 82,1 59,8 0,86 0,63 2,48 1,38 

Polikarbonát 115 81,9 1,21 0,86 2,48 2,39 

Plexi - 57,0 - 0,60 - 2,54 

 

23.táblázat A baktériumközösség szubsztráthasznosítását jellemző abszorbanciaértékek a 

különböző alzatok esetén három évszakban 

 

A baktériumközösségek által hasznosított szubsztrát típusok közül a szénhidrátok 

(szacharóz, -D-glükóz, maltóz, D-mannitol és D-trehalóz) voltak a legnagyobb arányban, 

több, mint 75 %-ban értékesített szénforrások. A hasznosított szénforrások között voltak 

évszakra jellemzőek, például tavasszal a D-fruktóz és a D-glükonsav, ősszel a glikogén, a 

polioxietilén-szorbitán-monooleát, a D-mannóz és a D-szorbitol. A különböző alzatok esetén 

mindkét mintavételi időpontban a baktériumközösségek által intenzíven (abszorpciós érték > 

1,8) hasznosított szénforrások a 24.táblázatban láthatók. A legtöbb szénforrást (9) a gránit 
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alzaton kialakult baktériumközösségek értékesítették az intenzíven hasznosított szénforrások 

közül, míg az andezit hordozón kialakult baktériumközösségek a legkevesebbet (3). 

 

 gránit andezit polikarbonát avas nád 

dextrin  +   

glikogén +    

polioxietilén-szorbitán-monopalmitát +    

N-acetil-D-galactózamin   +  

N-acetil-D-glükózamin +    

D-galaktóz     

-D-glükóz +  + + 

maltóz + + +  

D-mannitol +  + + 

-metil-D-glikozid +    

szacharóz + + + + 

D-trehalóz   + + 

turanóz    + 

D-glükonsav +    

 

24.táblázat A baktériumok által intenzíven hasznosított szénforrások a különböző alzatok 

esetén 

 

4.4.6 Az alzatfüggés vizsgálatának összefoglalása 

Kísérleteink során a Velencei-tóba kihelyezett öt mesterséges alzaton (gránit, andezit, 

avas nád, polikarbonát és plexi) kialakult biofilmeket vizsgáltunk három évszakban, 

elemanalitikai, algológiai és bakteriológiai szempontból. Hathetes kolonizációs időtartamot 

követően jellemeztük a különböző alzatokon fejlődött perifiton közösségek biomasszáját; az 

alga- és baktériumközösség összetételét, valamint megmértük a klorofil-a tartalmat és az 

elemkoncentrációkat. 

Mind az öt alzaton megfelelő mennyiségű biofilm alakult ki a vizsgálatok 

elvégzéséhez mindhárom évszakban, de a biomassza mérések alapján a természetes anyagú 

mesterséges alzatok voltak leginkább preferáltak. Ezt támasztották alá az algák fajszámának 

vizsgálatai is: a legdiverzebb közösségek a gránit, az andezit és az avas nád alzatokon 

alakultak ki, míg a legkisebb a fajszámokat a műanyag alzatokon (plexi és polikarbonát) 

számoltuk. Ez összhangban van Barbiero eredményeivel [64], aki szintén azt tapasztalta, hogy 

a természetes anyagú alzatokon fejlődött algaközösségek diverzitása jóval nagyobb, mint a 

mesterséges alzatok esetében tapasztalt. Danilov és Ekelund [160] vizsgálataik alapján arról 

számoltak be, hogy PVC-alzaton algaközösség egyáltalán nem fejlődött ki, csak baktériumok 
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alkották a kialakult közösséget. Az általunk alkalmazott műanyag alzatok ennyire szélsőséges 

hatást nem okoztak, de a plexi és polikarbonát alzaton a kis algafajszámok mellett az 

Achnantes minutissima jelentős dominanciáját tapasztaltuk mindhárom évszakban. Algológiai 

vizsgálataink alapján tehát azt a következtetést vontuk le, hogy a műanyag alzatok nem a 

legalkalmasabbak biomonitorozási célra, mivel a kialakult szélsőséges dominanciák 

elfedhetik a környezeti hatásokra adott közösségszintű biológiai válaszreakciókat. 

A baktériumközösségek vizsgálatai során az andeziten és a polikarbonáton kialakult 

közösségek esetében mértük a legkisebb összaktivitás- és AWCD-értékeket. A baktériumok a 

legkevesebb szénforrást (3) az andezit hordozó esetén hasznosították, így az bakteriológiai 

szempontból nem kedvező. 

A biofilmekben mért elemkoncentrációk alzatfüggését vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 

az elemkoncentráció nem függ jelentős mértékben az alzat minőségétől. Mindhárom 

évszakban szórástartományon belül változott a különböző alzatokon fejlődött biofilmek Ca-, 

Fe-, Mn-, Ti- és K-koncentrációja, a Sr-koncentráció mindössze 15-19 %-os, a Zn-

koncentráció pedig 13-25 %-os eltérést mutatott. Tehát elemek megkötése szempontjából 

egyik alzat sem mutatott szélsőséges eltolódást se pozitív, se negatív irányban. 

A Velencei-tóban fejődő biofilmek alzatfüggésének vizsgálati (algológiai, 

bakteriológiai és elemanalitikai) eredményeit összesítve tehát azt a következtetést vontuk le, 

hogy biomonitorozási célra a legalkalmasabb alzat a gránit. Ezért további vizsgálatainkhoz, 

amelyek során a nikkel- és ólomkezelés hatásait vizsgáltuk, gránit alzatot alkalmaztunk. 
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4.5. A nikkel- és az ólomszennyezés biofilmekre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

Az ólom és a nikkel okozta vízszennyezés perifiton közösségekre gyakorolt hatásainak 

tanulmányozása céljából modellkísérleteket végeztünk, melynek során vizsgáltuk a két 

szervetlen nyomszennyező akkumulációját a Velencei-tóban fejlődött biofilmekben, valamint 

a közösség válaszreakcióját a nikkel- és az ólom-szennyezésre. 

A nikkel és ólom biofilmekre gyakorolt hatásának vizsgálatához korábbi vizsgálataink 

eredményei alapján gránit alzatokat és hat hetes kolonizációs időtartamot alkalmaztunk. Az 

alzatokat négy hétre helyeztük ki a Velencei-tóba, majd a kifejlődött biofilmeket további két 

héten át laboratóriumban, kontrollált körülmények között, Velencei-tavi vízben nikkel-, 

illetve ólom-terhelésnek tettük ki. A vízhez NiSO4-, illetve Pb(NO3)2-törzsoldatot adtunk, a 

nyomelem-koncentrációkat 61000,1  ; 51000,1  és 41000,1  mol/dm3-re állítottuk be. 

A 6. hét után megvizsgáltuk a kezelésnek kitett biofilmek száraz tömegét; az algák 

egyedszámát és fajösszetételét, a klorofill-a tartalmat; a baktériumközösség összetételét; 

valamint a biofilmek elemtartalmát mikrohullámú feltárást követően totálreflexiós 

röntgenfluoreszcens spektrométerrel. 

 

4.5.1. A nikkel- és ólom-kezelések hatása a biomasszára 

A biomassza termelés jellemzésére fagyasztva szárítást követően határoztuk meg a 

biofilmek száraz tömegét. A biomassza tömege nikkel-szennyezés esetén jelentősen csökkent, 

már 61000,1   mol/dm3-es külső Ni-koncentráció esetén 34,9 %-os száraz tömeg-csökkenést 

tapasztaltunk a kontroll biofilm-mintákhoz képest. 

A nikkel-szennyezés által kiváltott biomassza-csökkenés mértéke összhangban volt a 

víz Ni-koncentrációjával, a nikkel-terhelés növelésével a száraz tömeg-csökkenés mértéke 

nőtt. 51000,1  mol/dm3 külső Ni-koncentrációnál 44,5 %-kal, míg 41000,1  mol/dm3–es Ni-

kezelés esetében 51,5 %-kal csökkent a perifiton közösség száraz tömege a kontroll minta 

száraz tömegéhez képest (28.ábra). Korábbi tapasztalataink – a kolonizációs időtartam-

kísérletek során – azt mutatták, hogy a 4 hetes biofilm még az érés fázisában van: a 

mikroorganizmusok betelepülése és szaporodása, ezáltal a biomassza mennyiségének 

növekedése jelentős a 4.-6. hét között, amennyiben a környezeti feltételek megfelelőek. 

Nikkel okozta vízszennyezés hatására azonban a biofilmben élő szervezetek pusztulása és 

elvándorlása jelentősen meghaladta a betelepülés és szaporodás mértékét. A nikkel-
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szennyezés tehát a mikroorganizmusok anyagcsere-folyamatait kedvezőtlenül befolyásolta 

azáltal, hogy gátolja a mikrobiális metabolizmust, amit Jang és munkatársai a közösség 

fehérjetermelésének csökkenésével mutattak ki [162]. A Ni2+-ion fehérjék általi szorpciójának 

következménye lehet a denaturáció, szélsőséges esetben sejthalál. 

Ezzel szemben az ólom-szennyezés hatásának vizsgálata során nem tapasztaltuk a 

biomassza mennyiségének csökkenését. Még a legnagyobb alkalmazott Pb-koncentráció 

( 41000,1  mol/dm3) esetében is szórástartományon belül változott a biofilmek száraz tömege 

a kontroll mintához képest (28.ábra). Az ólom tehát nem befolyásolta negatívan a biofilm 

érési folyamatát és a biomassza mennyiségét. 

 

 
 

 
 

28.ábra   A biofilmek száraz tömege a víz Ni- és Pb-koncentrációjának függvényében 

 

4.5.2. A nikkel- és ólom-kezelések hatása a biofilmben akkumulálódott elemek 

koncentrációjára 

A nikkel- és ólom-terhelésnek kitett biofilmek elemtartalmát fagyasztva szárítást, 

homogenizálást és mikrohullámú feltárást követően TXRF-módszerrel határoztuk meg. A 
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biofilmek nikkel- és ólomkoncentrációja mellett vizsgáltuk a kalcium-, kálium-, vas-, 

mangán-, cink-, stroncium- és titánkoncentrációk változását is. 

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a biofilmek száraz tömegre számolt nikkel-és 

ólomkoncentrációja a víz nyomelem-koncentrációjának növelésével nőtt (29.ábra). A 

biofilmekben mért Ni- és Pb-koncentráció tehát a vízi környezet nyomelem-terhelését jól 

reprezentálta. Hasonló eredményre jutottak biofilmek Zn- és Cd-terhelését szennyezett 

folyószakaszokon vizsgálva Ivorra és munkatársai [67], valamint laboratóriumi körülmények 

között vizsgálva Lehmann és munkatársai [28]. Réz esetében is azt tapasztalták, hogy a 

biofilmben mért nyomelem-koncentrációk a vízbeli koncentrációknak megfelelően változtak 

[163]. 

 

 

 

29.ábra A biofilmben mért Ni-és Pb-koncentrációk a vízhez addícionált fémionok 

koncentrációjának függvényében 

 

Azonos külső koncentrációkat vizsgálva, 61000,1   és 51000,1   mol/dm3-es Pb- és 

Ni-koncentrációk esetén a perifiton közösség által megkötött ólom mennyisége jóval nagyobb 

volt, mint a nikkelé ( 61000,1  mol/dm3 nikkel- és ólom-terhelés esetén  4,5-szer és 51000,1   

mol/dm3 nikkel- és ólom-terhelés esetén 8,4-szer). Ez az eredmény összhangban van 

Klimmek és munkatársai [164] tapasztalataival, akik algák fémion-szorpciós képességének 

vizsgálatai alapján az Pb > Ni > Zn > Cd sorrendet állították fel. Ugyanakkor a 41000,1   

mol/dm3-es külső nyomelem-koncentráció esetén ez a különbség már nem áll fenn. Ennek 

valószínűleg az az oka, hogy az ólom biofilmek általi szorpcióját egy telítési görbével írhatjuk 
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le [165] és ennél a koncentrációnál a megkötött ólom mennyisége már közelít az egyensúlyi 

értékhez. Ezzel szemben a vizsgált koncentráció-tartományban a megkötött nikkel 

mennyisége közel lineáris a vízbeli Ni-koncentráció függvényében és nem megy át telítésbe. 

Barranguet és munkatársai réz esetében írtak le a nikkeléhez hasonló összefüggést 5100,3   

mol/dm3 alatti koncentrációtartományban [166]. 

Biomonitorozás szempontjából fontos tény, hogy a biofilmekben mért 

elemkoncentrációk több nagyságrenddel nagyobbak a vízben mért értékekhez képest. Korábbi 

vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a hat hétig fejlődött biofilmek esetében az 

esszenciális elemek akkumulációjának mértéke 103-104 nagyságrendű volt. A mért Ni- és Pb-

koncentrációk alapján számolt dúsítási faktorok a 25.táblázatban láthatók. A vizsgált 

koncentráció-tartományban az akkumuláció mértéke hasonlóan az irodalomban található 

adatokhoz, 103 nagyságrendű. Barranguet és munkatársai [166] modellkísérletük során réz 

akkumulációját vizsgálva a külső Cu-koncentráció függvényében 1,0-2,5.103 közötti dúsítási 

faktorokat határoztak meg, míg Friese és munkatársai [70] az Elba folyóból gyűjtött perifiton 

közösségek Cu-, Cr-, Ni-, Pb- és Zn-akkumulációjára 5,0.103 - 2,6.104 dúsítási faktorokat 

számoltak. 

 

Alkalmazott nyomelem-kezelés Dúsítási faktor 

Ni-terhelés 

61000,1  mol/dm3 31012,2   
51000,1  mol/dm3 31042,2   

41000,1  mol/dm3 31000,4   

Pb-terhelés 

61000,1  mol/dm3 31085,2   

51000,1  mol/dm3 31072,4   

41000,1  mol/dm3 31003,1   

 

25.táblázat A biofilmekre számolt dúsítási faktorok az alkalmazott Ni- és Pb-terhelések 

esetén 

 

A száraz biofilmtömegre számolt elemkoncentrációkat vizsgálva azt tapasztaltuk, 

hogy az esszenciális elemek közül a nikkel- és ólom-kezelés a biofilmek cink- és vas- 

koncentrációjára volt hatással, a többi vizsgált elem (Ca, K, Mn, Sr, Ti) biofilmekben mért 

koncentrációját nem befolyásolta szignifikánsan (30.ábra).  

A perifiton közösségekben mért cink-koncentráció mindkét nyomelem-terhelés 

hatására csökkent mindhárom vizsgált koncentráció esetén (31. ábra). A csökkenés mértéke 
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az alkalmazott nikkel-kezelések esetén 22,5-24,9 % volt a kontroll biofilm-mintákhoz képest, 

míg az ólom-kezelések hatására a cink-tartalom 16,6-22,1 %-kal csökkent. 

 

 

 
 

30.ábra   A biofilmek Ca-, K-, Sr-, Ti- és Mn-koncentrációja különböző Ni- és Pb-terhelések 

esetén 

 

A cink esszenciális elem a mikroorganizmusok számára, több mint 300 metalloenzim 

felépítésében vesz részt, amelyek fontos szerepet játszanak különböző anyagcsere-

folyamatokban. A Zn-metalloenzimek aktivitásához a Zn2+-ion alapvető, biológiai 

funkciójukat csak a Zn2+-ion jelenlétében látják el. A metalloenzimekben a cink a katalitikus 

funkció mellett szerkezeti funkciót is elláthat, a fehérjék szerkezetét stabilizálja [167, 168, 

169]. A toxikus fémionok – így feltehetően az Pb2+- és a Ni2+-ion is – általában a sejtek 

tápanyag-felvételi rendszerein keresztül jutnak be a sejtekbe: az ion először a sejtfalhoz 

kötődik, majd egy transzportmolekula segítségével bejut a sejt belsejébe [170]. Mivel ezek a 

kötőhelyek nem teljesen specifikusak az adott esszenciális elemre, ezért az esszenciális ion és 

a toxikus ion között kompetíció alakul ki a kötőhelyekért és a koncentrációkülönbségek 

következtében az esszenciális ion felvétele gátlódhat. A Velencei-tavi víz Zn-koncentrációja 
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3,88.10-7 M, az alkalmazott nikkel- és ólom-terhelés 1.10-6, 1.10-5, illetve 1.10-4 M volt, így a 

biofilmek Zn-koncentrációjának csökkenését feltehetően az okozza, hogy a Zn2+-ion felvétele 

bizonyos mértékig visszaszorul a Ni2+- és az Pb2+- ion jelenlétében. 

 

    

 

31.ábra   A biofilmekben mért Zn-koncentrációk a víz Ni- és ólom-koncentrációjának 

függvényében 

 

A biofilmekben mért Fe-koncentráció az 41000,1   mol/dm3-es nikkel-, illetve ólom-

kezelés hatására a nőtt a kontrollhoz viszonyítva, kisebb külső Ni- és Pb-koncentrációk 

esetében azonban nem mutatott szignifikáns eltérést a kontroll biofilm-mintákhoz képest 

(32.ábra). A Fe-koncentráció növekedése Ni-terhelés hatására 19,8 %, Pb-kezelés hatására 

pedig 31,5 % volt kontroll mintákhoz viszonyítva. 

 

    

 

32.ábra   A biofilmek Fe-koncentrációja a víz Ni- és Pb-koncentrációjának függvényében 

 

A vas a cinkhez hasonlóan esszenciális elem a mikroorganizmusok számára, a sejtek 

működéséhez, alapvető metabolikus folyamataikhoz nélkülözhetetlen. A Fe-koncentrációk 

nikkel- és ólom-kezelés hatására bekövetkező növekedésének lehetséges oka, hogy az Pb2+- 

és Ni2+-ionok a sejtekbe bejutva egy kritikus sejten belüli koncentrációt elérve befolyásolják 
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az enzimrendszerek működését, megváltoztatva ezzel a mikroorganizmusok metabolizmusát 

[171]. 

 

4.5.3. A nikkel- és ólom-kezelések hatása az algaközösségre 

 

A nikkel- és ólomszennyezés algaközösségre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából 

meghatároztuk az algák egyedszámát, fajszámát és fajösszetételét, valamint a klorofill-a 

tartalmat. Nikkel-terhelés hatására a klorofill-a tartalom a 51000,1  mol/dm3 és 

41000,1  mol/dm3 külső Ni-koncentrációnál csökkent, míg az 61000,1   mol/dm3-es Ni-

kezelés nem volt hatással a klorofill-a tartalomra. Az ólom-kezelés nem befolyásolta 

szignifikánsan a klorofill-a tartalmat 61000,1  mol/dm3 és és 51000,1   mol/dm3 

koncentrációnál sem, a legnagyobb alkalmazott Pb-koncentráció esetében tapasztaltunk 20 %-

os csökkenést (33.ábra) 

  

 

33.ábra   A biofilmek klorofill-a tartalma a különböző koncentrációban alkalmazott Ni- és 

Pb-kezelések esetén (n=1) 
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 Az alkalmazott nikkel-, illetve ólom-terhelések az algaközösségek egyedszámát és 

fajszámát nem befolyásolták szignifikánsan. A különböző kezelések esetén 30-38 fajt 

számoltunk, tehát a nyomelem-kezeléstől függetlenül diverz algaközösség alakult ki (26. 

táblázat). 

 

  Fajszám / db Egyedszám / sejt*cm-2 

Ni-kezelés 

Kontroll 36 61042,2   

61000,1  mol/dm3 33 61041,2   

51000,1  mol/dm3 38 61039,2   

41000,1  mol/dm3 30 61034,2   

Pb-kezelés 

Kontroll 35 61040,2   

61000,1  mol/dm3 30 61039,2   

51000,1  mol/dm3 33 61040,2   

41000,1  mol/dm3 34 61036,2   

 

26.táblázat   Az algák fajszáma és az egyedszáma a kontroll mintákban és a különböző 

koncentrációjú nikkel- és ólom-kezelések estén 

 

Bár a külső nyomelem-terhelés hatására az algák faj- és egyedszáma nem mutatott 

szignifikáns eltérést a kontroll mintához képest, a domináns kovaalgák relatív egyedszáma 

megváltozott nikkel-kezelés hatására. A külső Ni-koncentráció növelésével csökkent a 

biofilmekben az Achnantes minutissima dominanciája, míg a Cymbella lacustris és a 

Rhoicosphenica abbreviata relatív mennyisége jelentősen megnőtt (33.ábra). Az irodalmi 

adatok alapján nem vártuk az Achnantes minutissima Ni-kezelés hatására bekövetkező 

visszaszorulását, mert több szerző leírta, hogy ez a kovaalga Cd- és Zn-terheléssel szemben 

toleráns faj [24, 28, 67, 172] és dominanciája a szennyezett helyeken megnőtt. 

Az ólom-kezelésnek kitett biofilmekben az algák relatív egyedszáma a fajszámhoz és az 

egyedszámhoz hasonlóan nem mutatott szignifikáns változást a külső Pb-koncentráció 

függvényében (34.ábra). Barranguet és munkatársai modellkísérletük során azt tapasztalták, 

hogy Cu-szennyezés hatására az algaközösség összetétele nem változott [163]. Hasonló 

eredményre jutottak Gold és munkatársai Cd-terhelésnek kitett perifiton közösségek 

vizsgálatai alapján [173]. A Cd-kezelés hatására változatlan algaközösséget az EPS-mátrix 
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védő szerepével magyarázták, feltételezve, hogy a kadmium szorpciója elsősorban az 

extracelluláris polimeranyagok funkciós csoportjai által valósul meg. Az EPS-mátrix 

nyomelem-terhelés hatására bekövetkező összetétel-változását Jang és munkatársai leírták: 

Cu- és Pb-terhelés hatására az extracelluláris polimeranyagok szénhidrát/fehérje arányának 

csökkenését tapasztalták [162]. Az algák esetében elterjedt védekező mechanizmus a 

fitokelatinok termelése, amely lehetővé teszi a sejtekbe bejutott toxikus fémionok megkötését. 

 

 
 

 
 

34.ábra   A domináns algafajok relatív gykorisága a perifiton közösségekben a kontroll 

mintákban és a különböző koncentrációjú nikkel- és ólom-kezelések esetén 

 

4.5.4.  A nikkel- és ólom-kezelések hatása a baktériumközösségre 

A nikkel- és ólom-terhelések baktériumközösségekre gyakorolt hatását a közösség 

biokémiai aktivitási viszonyainak feltérképezésére és a változások nyomon követésére 
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kifejlesztett BIOLOG-teszttel vizsgáltuk, a szubsztrát hasznosítást jelző abszorpció értékeket 

96 óra elteltével olvastuk le. 

A BIOLOG eredmények azt mutatták, hogy nikkel-kezelés hatására a bakteriális 

közösség anyagcsere-mintázata átrendeződött: bizonyos szénforrások hasznosítása eltűnt, míg 

másoké megjelent. Az átrendeződés mértéke a külső Ni-koncentrációval összhangban 

változott: a Ni-terhelés növelésével nőtt. Ezzel szemben ólom-terhelés hatására nem 

átrendeződés történt, hanem a cukrok és cukorszármazékok hasznosításának nagymértékű 

visszaszorulását tapasztaltuk. Az alkalmazott Pb-koncentráció ennek mértékét nem 

befolyásolta jelentősen (27.táblázat). 

 

Szénforrás Változás 

Nikkel-kezelés 

(mol/dm3) 

Ólom-kezelés 

(mol/dm3) 

10-6 10-5 10-4 10-6 10-5 10-4 

Nagy C-vegyértékű 

szerves vegyületek 

Megjelenés - - - - - - 

Eltűnés 1 - 1 1 3 3 

Cukrok és cukor-

származékok 

Megjelenés 5 9 2 1 - - 

Eltűnés 3 2 7 14 13 10 

Alkoholok 
Megjelenés 1 1 1 - 1 - 

Eltűnés - - 2 2 3 3 

Szerves savak és 

savszármazékok 

Megjelenés 3 1 10 2 3 1 

Eltűnés 3 3 1 1 1 1 

Aminosavak 
Megjelenés 1 1 3 1 - - 

Eltűnés 5 8 8 3 2 2 

Más N-tartalmú 

szerves vegyületek 

Megjelenés 2 - - - - 3 

Eltűnés 3 2 2 1 1 2 

 

27.táblázat  A baktériumközösség szénforrás-hasznosításának változása a nikkel- és ólom-

terhelések esetén 

 

A baktériumközösség faji összetételének és esetleges változásainak nyomon 

követésére DNS-alapú technikát, Denaturáló Gradiens Gél Elektroforézist (DGGE) 

alkalmaztunk. 

A biofilm-minták DGGE-analízisének eredményei azt mutatták, hogy a bakteriális 

anyagcsere-mintázatban bekövetkező változások nem feleltethetők meg a közösség 
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fajösszetételében bekövetkező változásoknak. A feltehetően domináns baktériumfajok adta 

sávmintázat a kontroll és a nyomelem-terhelésnek kitett közösségek esetében hasonló volt 

(35.ábra). Ez alól csak az 41000,1   mol/dm3-es Pb-kezelésnek kitett minta jelentett kivételt, 

amelynél kevesebb csíkot detektáltunk, azaz a közösség fajszáma valószínűleg csökkent. 

 

 

 

35.ábra   A nikkel- és ólom-kezelésnek kitett biofilmek baktériumközösségeinek DGGE-

mintázata 

 

A BIOLOG-teszt és a DGGE-analízis eredményeit összevetve gyanítható, hogy a 

metabolikus aktivitások megváltozása ugyanazon, vagy legalábbis igen hasonló bakteriális 

fajösszetétel mellett történt meg. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy a baktériumsejtekben 

felhalmozódó kétértékű szervetlen nyomszennyező-ionok az esszenciális ionok 

transzportrendszerén keresztül folyamatosan, szabályozás nélkül lépnek be a 

baktériumsejtekbe [171] és bizonyos enzimrendszerek gátlásával a baktériumokat szénforrás-

váltásra, vagy bizonyos szénforrásokról való „lemondásra” kényszeríthetik. Pack és 

munkatársai különböző szervetlen nyomszennyező-keverékeknek (Cd, Ni, Zn) kitett 

baktériumokban a fehérjeszintézisek növekedését mutatták ki [174]. 

 

4.5.5. A nikkel- és ólom-kezelések hatásainak összefoglalása 

A nyomelem-terhelések perifiton közösségre gyakorolt hatásainak vizsgálata fontos 

szegmense a biofilm-kutatásnak. Egyrészt a szennyezések biofilmek által történő 
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monitorozása szempontjából szükséges a kiváltott válaszreakciók ismerete, másrészt a 

perifiton közösségek nyomelem-akkumulációja fontos szerepet játszik a szennyezőanyagok 

állati szervezetekbe való bejutásában. Mivel a biofilmek alapvető tápanyagai a vízben élő 

ízeltlábúaknak, halaknak és egyéb vízi állatoknak, így az általuk akkumulált szervetlen 

nyomszennyezők a táplálékláncon keresztül bejutnak a magasabb rendű élőlényekbe és ott 

felhalmozódhatnak. 

Kísérleteink során a nikkel- és az ólomterhelés biofilmekre gyakorolt hatásait 

vizsgáltuk: a biomassza, az elemkoncentrációk, az alga-egyedszám és fajösszetétel, a 

klorofill-a tartalom, valamint a baktériumközösség szempontjából. Vizsgálataink alapján 

megállapítottuk, hogy bár mindkét szervetlen nyomszennyező koncentrációja 103 

nagyságrendű akkumulációt mutatott a biofilmekben a vizsgált koncentrációtartományban, 

mégis eltérő hatást gyakoroltak a mikrobiális közösségekre.  

Nikkel hatására a biofilmek száraz tömege és klorofill-a tartalma jelentősen csökkent, 

egyes kovaalgák relatív gyakorisága jelentősen megváltozott, azonban az algaközösség 

egyedszáma és fajszáma szignifikáns változást nem mutatott. Tehát nikkel-szennyezés 

hatására az algaközösség diverzitása megmaradt, de a közösség összetétele megváltozott, más 

algafajok váltak uralkodóvá. A bakteriális közösség anyagcsere-mintázata nikkel-terhelés 

következtében átrendeződött, azonban a DGGE-analízis alapján a bakteriális fajösszetétel 

igen hasonló volt a kontroll és a nikkel-kezelésnek kitett minták esetében.  

Ezzel szemben az ólom nem befolyásolta jelentősen a száraz tömeget, a klorofill-a 

tartalmat és az algaközösség fajszámát, egyedszámát, relatív egyedszámát sem, tehát az ólom-

terhelés nem okozott jelentős változást az algaközösségben. A bakteriális közösség esetében 

azonban a cukor- és cukorszármazék-hasznosítás nagymértékű visszaszorulását tapasztaltuk 

és az 41000,1   mol/dm3-es ólom-kezelés esetén a közösség fajszáma is csökkent.  

Az ólom-terhelés az algaközösséget nem befolyásolta jelentős mértékben és Ni-

kezelés hatására is mindössze az algák fajösszetétele változott meg, ami az algákban 

nyomelem-szennyezések hatására kialakuló védekező mechanizmusokkal, pl. fitokelatinok 

képződésével magyarázható. Ugyanakkor a baktériumközösség anyagcsere-mintázata 

jelentősen megváltozott, aminek az oka valószínűleg az, hogy a Ni2+- és Pb2+-ionok az 

esszenciális ionok transzportrendszerén keresztül bejutnak a baktériumsejtekbe, ott 

felhalmozódnak és bizonyos enzimrendszerek működését gátolják [171]. Ennek 

következtében a baktériumok metabolikus folyamatai megváltoznak, és a szénforrás-váltásra, 

vagy bizonyos szénforrások hasznosításának visszaszorítására kényszerülnek. Az anyagcsere-
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folyamatok megváltozását jelzi az EPS-mátrix összetételének változása, amelyet az irodalmi 

adatok támasztanak alá [162], valamint a kísérleteink során tapasztalt változás az esszenciális 

elemek koncentrációjában. A Zn-koncentráció csökkenésének az oka feltehetően az, hogy a 

Zn2+-ion felvétele bizonyos mértékig visszaszorul a Ni2+- és az Pb2+- ion jelenlétében mivel az 

Zn2+-ion és a szervetlen nyomszennyező-ionok között kompetíció alakul ki a 

transzportfolyamatokban kulcsszerepet betöltő kötőhelyekért és a koncentrációkülönbségek 

következtében az esszenciális ion felvétele gátlódhat. A cinkkel ellentétben a Fe-koncentráció 

vizsgálatakor a nyomelem-terhelések hatására növekedést tapasztaltunk, amelyet az 

enzimrendszerek működésének megváltozására és ezáltal az anyagcsere-folyamatok 

megváltozására vezethetünk vissza. 
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4.6. A kolonizáció kezdeti szakaszának vizsgálata 

A kolonizáció folyamatának tanulmányozása céljából számos kutatást végeztek, ám 

ezek többségében csak biológiai szempontból vizsgálták a kialakuló bevonatokat. Vizsgálták 

az algák adhéziós mechanizmusait és az extracelluláris polimeranyagok szerepét a 

mikroorganizmusok adhéziójában [38, 43], valamint az algák kolonizációjára különböző 

stratégiai modelleket (ruderális, kompetitív és stressztűrő) állítottak fel [175]. 

Kísérletünk során laboratóriumi körülmények között, velencei-tavi vízbe helyezett 

plexi alzatokon vizsgáltuk a kolonizáció kezdeti szakaszát. Az alzatok vízbe helyezését 

követően 2, 6, 14, 30, 62 és 126 óra elteltével vettünk mintát és az algológiai, illetve 

bakteriológiai vizsgálatok mellett elemanalitikai méréseket végeztünk. A kísérlethez használt 

plexi alzatokat úgy választottuk meg, hogy teljesítsék a TXRF-spekrométerben alkalmazott 

mintatartókkal szemben támasztott követelményeket: nagy reflektivitású, optikailag sima 

felületű, 30 mm átmérőjű, kör alakú korongokat használtunk. Így az elemkoncentrációk 

meghatározására lehetővé vált direkt TXRF-módszer alkalmazása. Pettersson már alkalmazott 

direkt TXRF-módszert kifejlett biofilmek mérésére [74], azonban méréseinél igen jelentős 

volt háttér a száraz biofilm felületi egyenetlensége következtében szóródó röntgen-fotonok 

miatt. Továbbá a szárított biofilm viszonylag vastag és egyenetlen felületű rétege 

következtében a belső standardizáció alkalmazása az analitikai eredmények szisztematikus 

hibáját okozta. Mi a kolonizáció kezdeti szakaszának vizsgálatára alkalmaztuk a direkt 

TXRF-technikát, amikor még a biofilm kialakulóban van és a rétegvastagság nem limitáló 

tényező a mennyiségi kiértékelés szempontjából. 

 

4.6.1 Az algaközösség változása a kolonizáció kezdeti szakaszában 

Az algák korai kolonizációjának vizsgálata céljából meghatároztuk az algák 

egyedszámát és fajszámát. A vizsgálat időtartama alatt mind az egyedszám, mind a fajszám 

gyors, de időben lassuló növekedést mutatott (36.ábra). Már a 2. órában megjelentek az első 

algasejtek az alzaton, a 126. órára pedig már viszonylag diverz algaközösség alakult ki. A 

fajszám növekedése különösen a kísérlet elején volt intenzív, a 14. órában a fajszám már 

háromszorosa volt a 2. órában számoltnak. A pionír kolonista Achnantes minutissima mellett 

a planktonikus Microcystis aeruginosa és Gomphonema fajok is szerepeltek az első 

betelepülők között. 
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36.ábra   Az algák egyedszámának és a fajszámának változása a kolonizáció kezdeti 

szakaszában 

 

 Az algák relatív gyakoriságát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a 14. óráig a bentikus 

algák – különösen az Achnantes minutissima – domináltak (> 70 %), majd ezt követően 

Microcystis aeruginosa, egy eredetileg planktonikus algafaj dominanciája nőtt meg. A 62. 

órától ismét nőtt az Achnantes minutissima relatív egyedszáma, a Microcystis aeruginosa 

dominanciája pedig csökkent. A kísérlet időtartama alatt tehát bentikus és a planktonikus 

algák aránya hullámzóan változott (37.ábra), amely visszavezethető arra, hogy a biofilm 

kialakulása során az újabb és újabb mikroorganizmusok betelepedése következtében a fizikai-

kémiai paraméterek folyamatosan változnak a bevonat felületén. 
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37.ábra A bentikus és planktonikus algák részarányának változása a kolonizáció kezdeti 

szakaszában 

 

4.6.2 A baktériumközösség változása a kolonizáció kezdeti szakaszában 

A baktériumok korai kolonizációját a közösségi szénforrás-hasznosítást vizsgáló 

BIOLOG-teszttel követtük nyomon. A baktériumközösség által hasznosított szénforrások 

száma a vizsgálat időtartama alatt telítési görbét mutatott (38.ábra).  
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38.ábra A közösségi szénforás-hasznosítás a kolonizáció kezdeti szakaszában  

 

A kísérlet elején a baktériumok leginkább a cukrokat és cukorszármazékokat (pl. D-

fruktózt, D-galaktózt, maltózt, glükóz-1-foszfátot, stb.), valamint az aminosavakat (pl. L-

alanint, L-prolint és L-aszparaginsavat) hasznosították. A 30. órát követően a hasznosított 
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szénforrások köre további cukrok, cukorszármazékok és aminosavak mellett polimerekkel 

(pl.dextrin, ciklodextrin, polioxietilén-szorbitán-monopalmitát) is bővült. 

 

4.6.3 Az elemtartalom változása a kolonizáció kezdeti szakaszában 

A kolonizáció kezdeti szakaszának tanulmányozása során az elemtartalmak 

meghatározására direkt TXRF-módszert alkalmaztunk. Belső standardként galliumot 

addícionáltunk a mintákhoz, az integrálási idő 1000 s volt. Minden mintavétel alkalmával 5 

párhuzamos mintát vizsgáltunk, és minden mintát 90, 180 és 270o-kal elforgatva is lemértünk 

a minták inhomogenitásából adódó hiba csökkentése céljából. 

Az első mintavételt az alzat vízbe merítését követően két órával végeztük. A vízből 

kiemelt alzatok szárításakor a felületen megtapadt algák és baktériumok mellett a vízben 

oldott anyagok is a plexi korongok felületén maradtak, ennek korrigálása céljából ún. vak 

mintákat mértünk. A korrekció alkalmazásánál feltételeztük, hogy a rövid idejű vízbe merítés 

alatt a felületen mikroorganizmusok még nem tapadtak meg és csak a vízből származó 

elemtartalmat mérjük. 

A vízbe merítést követő 2. órában a plexi korongokon a vizsgált elemek közül a vas és 

a kálium mennyiségét tudtuk meghatározni. A 6. órától a kálium- és vastartalom mellett a 

kalcium, a cink és a stroncium mennyisége volt meghatározható az alzatokon. A 

mangántartalom a 14. órától volt mérhető. A vizsgált elemtartalmak átlagaértékei és 

szórásértékei a 28.-29.táblázatban láthatók. A táblázatokban az első öt adat a minták négy 

irányból (0, 90, 180, 270o) történő mérésének átlag- és szórásértékeit mutatja, a vastagon 

szedett érték pedig az ezekből számolt átlag- és szórásadatok. A 2. órában a különböző 

irányokból mért adatok alapján számolt relatív szórásértékek 20,5-26,6 % között voltak, a 

párhuzamos minták relatív szórásértékei pedig 21,6 és 24,3 % volt mindkét elem esetében. 

Ezt követően az alzaton kolonizáló mikroorganizmusok számának, illetve a lapon mért 

elemek mennyiségének növekedésével a mérések bizonytalansága csökkent. A 30. órában vett 

minták mérései alapján számolt relatív szórásértékek 9,4-19,0 % között változtak a négy 

irányból mért adatok alapján és 6,71-14,1 % között a párhuzamos minták mérései alapján a 

vizsgált elemek esetében. A 126. órára a relatív szórásértékek 9,60-13,8 %-ra, illetve 8,01-

11,0 %-ra csökkentek.  

A vizsgált elemek mennyisége a kísérlet időtartama alatt az algológiai és 

bakteriológiai vizsgálatokkal összhangban folyamatos növekedést mutatott (39.ábra). 
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Kálium Vas Kalcium 

Átlag 

(ng) 

Szórás 

(ng) 

RSD 

(%) 

Átlag 

(ng) 

Szórás 

(ng) 

RSD 

(%) 

Átlag 

(ng) 

Szórás 

(ng) 

RSD 

(%) 

2. óra 

10,4 2,66 25,5 1,20 0,27 22,8 n.d. n.d. n.d. 

6,67 1,41 21,2 1,54 0,41 26,6 n.d. n.d. n.d. 

9,90 2,39 24,2 1,84 0,49 26,5 n.d. n.d. n.d. 

6,20 1,27 20,5 1,22 0,31 25,1 n.d. n.d. n.d. 

10,5 2,38 22,6 1,90 0,45 23,9 n.d. n.d. n.d. 

8,74 2,13 24,3 1,54 0,33 21,6 n.d. n.d. n.d. 

6. óra 

31,3 5,64 18,0 10,9 1,99 18,3 60,2 9,18 15,3 

17,1 2,98 17,4 8,22 1,54 18,7 53,1 11,7 22,0 

24,0 3,97 16,5 10,9 1,82 16,8 52,2 10,5 20,1 

21,2 4,76 22,5 11,6 2,44 21,0 67,4 13,3 19,7 

26,6 5,04 19,0 9,42 1,72 18,2 46,2 7,33 15,9 

24,0 5,36 22,3 10,2 1,37 13,3 55,8 8,13 14,6 

14. óra 

36,8 6,11 16,6 11,0 1,84 16,7 62,3 11,7 18,7 

46,5 6,93 14,9 9,58 1,33 13,9 68,6 8,67 12,6 

45,8 6,61 14,4 10,7 2,27 21,3 79,1 13,3 16,8 

36,3 8,21 22,6 8,70 1,35 15,6 65,9 11,7 17,8 

49,1 8,18 16,7 12,0 1,37 11,4 80,1 10,2 12,8 

42,9 5,94 13,9 10,4 1,29 12,4 71,2 7,98 11,2 

30. óra 

50,9 6,12 12,0 17,2 1,81 10,5 90,5 9,50 10,5 

56,6 7,36 13,0 16,0 2,04 12,8 104 14,0 13,4 

53,0 5,00 9,43 19,4 2,33 12,0 95,4 14,0 14,7 

55,8 5,52 9,90 17,3 1,78 10,3 114 9,78 8,50 

60,7 8,26 13,6 19,1 2,41 12,6 93,3 13,8 14,8 

55,4 3,72 6,71 17,8 1,44 8,11 99,5 9,73 9,78 

62. óra 

76,5 12,8 16,7 25,5 2,85 11,2 136 17,4 12,7 

82,5 9,92 12,0 24,4 2,86 11,7 126 23,2 18,4 

73,2 8,67 11,8 20,2 3,22 15,9 151 11,9 7,91 

67,8 6,88 10,1 24,4 3,78 15,4 139 14,6 10,5 

80,2 11,8 14,7 22,9 3,30 14,4 127 18,5 14,6 

76,0 5,81 7,65 23,5 2,07 8,81 136 10,2 7,53 

126.óra 

140 14,0 10,0 37,2 3,81 10,3 228 21,9 9,63 

127 14,9 11,8 41,4 4,72 11,4 222 22,8 10,2 

153 15,5 10,1 37,4 4,00 10,7 198 22,1 11,2 

127 12,9 10,2 35,0 4,11 11,7 233 22,5 9,60 

152 17,3 11,3 42,5 4,60 10,8 247 29,0 11,7 

140 12,9 9,19 38,7 3,17 8,19 226 18,1 8,01 

 

28.táblázat A K-, Fe- és Ca-tartalom átlag- és szórásértékeinek változása a vizsgálat 

időtartama alatt 
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Cink Stroncium Mangán 

Átlag 

(ng) 

Szórás 

(ng) 

RSD 

(%) 

Átlag 

(ng) 

Szórás 

(ng) 

RSD 

(%) 

Átlag 

(ng) 

Szórás 

(ng) 

RSD 

(%) 

2. óra 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

6. óra 

0,70 0,22 31,4 0,64 0,13 20,0 n.d. n.d. n.d. 

0,53 0,16 30,7 0,85 0,22 25,7 n.d. n.d. n.d. 

0,65 0,14 21,3 1,17 0,21 17,9 n.d. n.d. n.d. 

0,53 0,11 21,0 0,95 0,24 25,3 n.d. n.d. n.d. 

0,91 0,28 30,5 1,29 0,34 26,1 n.d. n.d. n.d. 

0,66 0,26 23,3 0,98 0,26 26,5 n.d. n.d. n.d. 

14. óra 

1,39 0,18 12,7 1,58 0,26 16,5 0,65 0,13 20,3 

1,53 0,22 14,2 1,43 0,25 17,2 0,86 0,20 23,1 

1,04 0,11 10,5 1,71 0,29 16,9 1,01 0,20 20,3 

1,23 0,18 14,2 1,30 0,16 12,3 1,20 0,31 25,5 

1,14 0,16 13,9 1,24 0,15 12,1 0,92 0,17 18,4 

1,27 0,20 15,6 1,45 0,19 13,3 0,93 0,20 21,9 

30. óra 

1,24 0,20 15,7 1,32 0,23 17,6 1,12 0,12 11,0 

1,26 0,16 12,9 1,50 0,27 18,0 1,50 0,20 13,6 

1,73 0,25 14,7 1,74 0,27 15,3 1,46 0,22 14,9 

1,38 0,20 14,7 1,26 0,22 17,7 1,26 0,20 16,2 

1,51 0,27 17,6 1,59 0,23 14,2 1,43 0,27 19,0 

1,43 0,20 14,1 1,48 0,20 13,2 1,35 0,16 11,8 

62. óra 

1,93 0,23 11,9 1,78 0,31 17,6 1,88 0,27 14,2 

1,62 0,26 16,1 2,14 0,25 11,5 2,12 0,24 11,5 

1,75 0,29 16,4 1,54 0,34 21,8 1,62 0,28 17,5 

1,23 0,17 13,9 1,60 0,25 15,8 1,79 0,25 14,2 

1,73 0,31 18,0 1,52 0,28 18,3 1,60 0,19 11,8 

1,65 0,26 15,8 1,71 0,26 15,1 1,80 0,21 11,7 

126.óra 

3,26 0,34 10,4 2,79 0,34 12,2 2,40 0,28 11,6 

3,33 0,46 13,7 3,43 0,40 11,6 2,82 0,30 10,5 

3,58 0,42 11,7 2,99 0,31 10,3 2,42 0,26 10,7 

2,77 0,28 10,2 3,53 0,36 10,1 2,98 0,30 10,5 

3,26 0,35 10,9 3,62 0,50 13,8 2,65 0,33 12,4 

3,24 0,30 9,15 3,27 0,36 11,0 2,65 0,25 9,47 

 

29.táblázat A Zn-, Sr- és Mn-tartalom átlag- és szórásértékeinek változása a vizsgálat 

időtartama alatt 
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5. Összefoglalás 

Kutatásunk során egy antropogén szennyezéstől gyakorlatilag mentesnek tekinthető 

víztestben – a Velencei-tóban – fejlődött biofilmeket (perifiton közösségeket) vizsgáltunk 

algológiai, bakteriológiai és elemanalitikai módszerekkel. 

Doktori disszertációmban a szakirodalom alapján áttekintettem a vízminőség, 

vízminősítés és monitoring témakörét, kitérve a Víz Keretirányelv bemutatására. Ismertettem 

a vízi környezet biomonitorozásának fogalmát és lehetőségeit, majd bemutattam a 

vizsgálataink tárgyát képező biofilmeket és a kísérleteink helyszínéül szolgáló víztestet, a 

Velencei-tavat. Végül összefoglaltam a kísérleteink során alkalmazott mintaelőkészítési 

lépéseket és az elemanalitikai vizsgálatokhoz használt módszert, a totálreflexiós 

röntgenfluoreszcens spektrometriát. 

Kísérleteink megtervezésekor célunk az volt, hogy tanulmányozzuk a biofilmek 

monitorozásra való alkalmazásának lehetőségeit, a kolonizációs folyamat idő- és 

alzatfüggését, valamint meghatározzuk a monitorálásra felhasználható biofilmek 

kialakulásához szükséges időtartamot, illetve a mintázáshoz ideálisan alkalmazható alzatot a 

Velencei-tó esetében. 

Modellkísérleteket végeztünk két szervetlen nyomszennyező – az ólom és a nikkel – 

okozta vízszennyezés perifiton közösségekre gyakorolt hatásainak tanulmányozása céljából, 

melynek során vizsgáltuk az ólom és a nikkel akkumulációját a biofilmekben, valamint a 

nikkel- és az ólom-kezelés hatásait a biomasszára, az elemkoncentrációkra, illetve az alga- és 

baktériumközösségre. 

Továbbá a kolonizációs folyamatok kezdeti szakaszának tanulmányozása céljából a 

biológiai vizsgálatok kiegészítésére a korábbi méréseink során vizsgált elemek 

meghatározásának lehetőségével foglalkoztam totálreflexiós röntgenfluoreszcens módszer 

direkt alkalmazásával. 

A biomassza becslésére a biofilmek száraz tömegét fagyasztva szárítást követően 

mértem, az elemkoncentrációkat a homogenizált, száraz biofilm-minták mikrohullámú savas 

feltárása után totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektométerrel (TXRF) határoztam meg. Az 

elemanalitikai eredmények értelmezéséhez feltétlenül szükséges az algológiai és 

bakteriológiai vizsgálatok alapján nyert információk ismerete, ezért doktori disszertációm 

részét képezi a biológiai módszerek leírása és az eredményeik bemutatása is. 

Következtetéseinket minden esetben a különböző vizsgálati módszerek eredményeinek 

összevetése, az együttes értelmezés alapján vontuk le.  
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Kutatómunkám tézisszerű eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1. A totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria analitikai teljesítőképességének 

vizsgálata biofilmek elemanalitikai vizsgálatára: 

1.1. A TXRF-módszer analitikai teljesítőképességének (kimutatási határ, pontosság, 

ismételhetőség, dinamikus tartomány) vizsgálata alapján igazolást nyert, hogy a 

totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria alkalmas a perifiton közösségek 

esszenciális és toxikus elemkoncentrációinak meghatározására mikrohullámmal 

támogatott, savas feltárást követően. 

1.2. A kolonizáció kezdeti szakaszának elemanalitikai vizsgálatai alapján megállapítható, 

hogy az elemkoncentrációk változása nyomon követhető direkt TXRF-mérésekkel a 

vizsgált időtartamban. 

 

2. A kolonizációs folyamat időfüggésének vizsgálata: 

2.1. A biofilmek száraz tömege a kolonizáció 7. hetén érte el a maximumát és ezen időszak 

alatt a biomassza tömege lineárisan növekedett, azaz a mikroorganizmusok 

kolonizációja és szaporodása közel állandó sebességgel történt egy adott 

rétegvastagság eléréséig. 

2.2. A biofilmekben a vas, a mangán és a kálium száraz tömegre vonatkoztatott 

koncentrációja az 5.-6. heti maximumot követően közel állandó értéket mutatott. A 

kalcium, a stroncium és a titán biofilmekben mért koncentrációja a 4. héten érte el a 

maximumát, majd enyhe csökkenést követően stabilizálódott. A biofilmek cink-

koncentrációja pedig a vizsgálat időtartama alatt csak a szórástartományon belül 

változott. 

2.3. A 6 hetes biofilmek mérési eredményei alapján számolt elemakkumulációk mértéke a 

vizsgált elemek esetében 103-104 nagyságrendű dúsítási faktorral volt jellemezhető. 

2.4. A biomassza adatok, az elemkoncentrációk, valamint az algológiai vizsgálatok alapján 

megállapítottuk, hogy öt-hat hetes kolonizációs időtartam szükséges ahhoz, hogy 

megfelelő mennyiségű biofilm-minta álljon rendelkezésre a vizsgálatok elvégzéséhez, 

illetve a perifiton közösség mind algológiai, mind elemanalitikai szempontból stabil 

képet mutasson. A 6 hétig tartó kolonizációs időtartam alatt a biofilm és a vízfázis 

között kialakul egy egyensúlyi állapot, így a közösség a környezeti feltételeket tükrözi 

és a vízszennyezés indikátoraként szolgálhat, tehát biomonitorozás céljára 

felhasználható. 
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3. A mesterséges alzatokon kialakult perifiton közösségek alzatfüggésének vizsgálata 

három évszakban: 

3.1. A biomassza mennyisége tavasszal mutatott maximumot mind az öt alzat esetében és 

tavasz > nyár > ősz sorrendben csökkent (kivéve az avas nád esetén). Az alzatfüggést 

vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a biofilm mennyisége mindhárom évszakban az 

andezit és a gránit alzatokon volt a legnagyobb, ezeknek az alzatoknak a kedvező 

felületi tulajdonságaival (érdesség, polaritás) összhangban. 

3.2. A biofilmekben mért kalcium-, vas-, mangán-, stroncium- és titán-koncentráció 

nyáron, míg a cink-koncentráció ősszel mutatott maximumot mind az öt alzat esetén. 

A kálium-koncentráció szórástartományon belül változott évszaktól és alzattól 

függetlenül. Az elemkoncentrációk alzatfüggését vizsgálva mindhárom évszakban 

megállapítást nyert, hogy az elemtartalom nem függ jelentős mértékben az alzat 

minőségétől. 

3.3. Az algaközösségek vizsgálatai alapján megállapítottuk, hogy a legdiverzebb 

közösségek a gránit, az andezit és az avas nád alzatokon alakultak ki. A plexi és a 

polikarbonát alzatokon a kis algafajszámok mellett mindhárom évszakban az 

Achnantes minutissima jelentős dominanciája volt megfigyelhető. Tehát ezek az 

alzatok nem a legalkalmasabbak biomonitorozási célra, mivel a környezeti hatásokra 

adott közösségszintű biológiai válaszreakciókat a kialakult szélsőséges dominanciák 

elfedhetik. 

3.4. A bakteriológiai vizsgálatok alapján az andezit tekinthető a legkevésbé preferált 

alzatnak, mert az andeziten kialakult közösség hasznosította a legkevesebb szénforrást 

és a baktériumközösség szubsztráthasznosítását jellemző értékek is az andeziten voltak 

a legkisebbek. 

3.5. A biofilmek alzatfüggésének vizsgálati eredményeit összesítve az a következtetés 

vonható le, hogy a Velencei-tó esetén a biomonitorozási célra a legalkalmasabb alzat a 

gránit. 

 

4. A víz nikkel- és ólomszennyezésének hatásai a biofilmekre: 

4.1. A perifiton közösség biomasszájának tömege nikkel-terhelés hatására jelentősen (35-

50 %-kal) csökkent, azaz a nikkel-szennyezés a közösségben élő mikroorganizmusok 

anyagcseréjét, ezáltal a biofilm érési folyamatát kedvezőtlenül befolyásolta. Ezzel 

szemben az ólom-terhelés nem befolyásolta a biomassza mennyiségét, még a 



 111 

legnagyobb alkalmazott Pb-koncentráció ( 41000,1  mol/dm3) esetében sem 

tapasztaltunk szignifikáns eltérést a kontroll mintákhoz képest. 

4.2. A biofilmekben mért nikkel-és ólomkoncentráció a víz nyomelem-koncentrációjának 

növelésével nőtt, tehát biofilmekben mért koncentrációk a vízi környezet nyomelem-

terhelését jól reprezentálták. A mérési adatok alapján az ólom perifiton közösség általi 

szorpciója egy telítési görbével írható le a vizsgált koncentráció-tartományban 

( 61000,1  mol/dm3 - 41000,1  mol/dm3), ezzel szemben a megkötött nikkel 

mennyisége közel lineáris a vízbeli nikkel-koncentráció függvényében és nem megy át 

telítésbe. Az ólom és a nikkel akkumulációjának mértéke a víz ólom- és nikkel-

koncentrációjától függetlenü 103 nagyságrendű a vizsgált koncentráció-tartományban. 

4.3. A biofilmek cink-koncentrációja ólom- és nikkel-szennyezés hatására csökkent 

mindhárom külső nyomelem-koncentráció esetén. Ezt feltehetően az okozza, hogy a 

Zn2+-ion felvétele bizonyos mértékig visszaszorul a Ni2+- és az Pb2+- ion jelenlétében, 

mivel a fenti három fémion a sejtekbe általában ugyanazokon a tápanyag-felvételi 

rendszereken keresztül jut be, így az esszenciális ion és a toxikus ion között a 

kötőhelyekért kompetíció alakul ki és a koncentrációkülönbségek következtében az 

esszenciális ion felvétele gátlódhat. 

4.4. A nikkel-, illetve ólom-kezelés hatására a legnagyobb alkalmazott koncentráció 

( 41000,1   mol/dm3) esetén a biofilmekben mért vas-koncentráció nőtt a kontrollhoz 

viszonyítva. Ennek lehetséges oka az, hogy az Pb2+- és Ni2+-ionok a sejtekbe bejutva, 

egy kritikus sejten belüli koncentrációt meghaladva befolyásolják az enzimrendszerek 

működését, megváltoztatva ezzel a sejtek metabolizmusát. 

4.5. A nikkel- és ólomterhelés a kalcium, a kálium, a mangán, a stroncium és a titán 

biofilmekben mért koncentrációját nem befolyásolta szignifikánsan az alkalmazott 

koncentráció-tartományban. 

4.6. Az algológiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az ólom-terhelés az 

algaközösséget nem befolyásolta jelentős mértékben. Nikkel-kezelés hatására is 

mindössze az algák fajösszetétele változott meg, ami az algákban nyomelem-

szennyezések hatására kialakuló védekező mechanizmusokkal, pl. fitokelatinok 

képződésével magyarázható. 

4.7. Nikkel-terhelés hatására a bakteriális közösség anyagcsere-mintázata átrendeződött a 

közösség fajösszetételének megváltozása nélkül, míg ólom-kezelés következtében a 

baktériumközösség cukor- és cukorszármazék-hasznosítása nagymértékben 
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visszaszorult és 41000,1   mol/dm3-es ólom-kezelés esetén a közösség fajszáma is 

csökkent. A baktériumok anyagcsere-mintázatának változása (a szénforrás-váltás és 

bizonyos szénforrások hasznosításának visszaszorulása) összhangban van a vas- és 

cinkkoncentrációkban tapasztalt változásokkal. 

 

5. A kolonizáció kezdeti szakaszának vizsgálata: 

5.1. A vizsgálat időtartama alatt (126 óra) mind az algák egyedszáma, mind a fajszáma 

gyors, de időben lassuló növekedést mutatott és a baktériumközösség által hasznosított 

szénforrások száma telítési görbét írt le az idő függvényében. Már az első mintavétel 

időpontjában (2. óra) detektálhatóak a baktériumok és az első algasejtek az alzaton. 

5.2. Az algológiai és bakteriológiai vizsgálatokkal összhangban a vizsgált elemek 

mennyisége a kísérlet időtartama alatt folyamatos növekedést mutatott. A vas és a 

kálium a vízbe merítést követő 2. órától, a kalcium, a cink és a stroncium a 6. órától, a 

mangán a 14. órától volt detektálható. A mért adatok relatív standard deviációja a 

vizsgálat előrehaladásával – a meghatározandó mennyiségek növekedésével – 

jelentősen csökkent. 
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9. Angol nyelvű összefoglaló 

 

ABSTRACT 

 

„Chemical and biological information stored by biofilms” 

Krisztina Judit Kröpfl 

 

Monitoring of surface water is a very important task to protect aquatic environment, in which 

it is necessary to investigate living systems beside the chemical and hydromorphological 

parameters. 

Biofilms – formed on the surface of submerged substrates in the photolytic layer of surface 

water – are suitable communities for monitoring lakes and rivers. Considering the 

accumulation of pollutants in these living communities and their characteristic response to 

major changes in water quality, biofilms can be applied as biomonitors of metal pollutions. 

The aim of our research work was to develop a biomonitoring system based on biofilm 

formation on artificial substrates in Lake Velence, therefore we studied time demand of 

sufficient biofilm formation and the effects of different substrates on periphyton communities. 

In order to investigate the influence of metal pollutions on biofilms, we made in-vitro 

experiments with lead and nickel. 

During our study we examined different biological and chemical parameters. For elemental 

analysis, biofilms were freeze-dried and digested in the mixture of nitric acid and hydrogen-

peroxide applying a microwave assisted digestion system. The element concentrations of the 

samples were determined by total reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectrometer. 

Summerizing the experimental data we concluded that a six week long growing period is 

recommended for biomonitoring to receive a stable layer of microorganisms. Considering the 

results of biological and chemical investigatons with biofilms grown on different substrates, it 

can be concluded, that the most suitable substrate for biomonitoring of Lake Velence is 

granite. 

Biofilms accumulated nickel and lead, the enrichment factors for both elements amounted to 

103. Nickel and lead pollution caused changes in total biomass production, iron and zinc 

concentration of biofilms, algal composition and bacteriological activities. 

At last a direct TXRF-method was developed in order to detect the elements in the early phase 

of colonization supplementing the algological and bacteriological measurements. 
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