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KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

 

A SZENT ANNA KRÁTERTÓ MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

 

1. Fontosabb következtetések 

2012. január-június idıszakban havonta mértük a Szent Anna-tó legmélyebb zónájában 

Hanna HI 9828 típusú hordozható multiparaméteres mérıkészülék segítségével a víz 

hımérsékletét, pH-ját, oldott oxigén tartalmát, vezetıképességét. A jégmentes idıszakban 

Secchi-korong segítségével követtük a víz átlátszóságát. 2011 novemberében, 2012 

februárjában illetve májusában került sor laboratóriumi vízkémiai vizsgálatokra (sótartalom, 

NH4
+, Fe, Cl-, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, SO4
2-, HCO3

-, KOI, IC, TOC, TN). Induktív csatolású 

plazma-atomemissziós spektrometria (ICP-AES) módszerrel vizsgáltuk a vízminták 

elemtartalmát, 30 kémiai elemre kiterjedıen (Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, 

K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Sr, Ti, V, Y, Zn, Zr). 

Az elvégzett vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a Szent Anna-tó enyhén savas 

pH-jú, oligotróf tó. A sekély tavakhoz hasonlóan télen fordított rétegzettséget mutat, tavasszal 

pedig teljesen átkeveredik, és nyáron nincs direkt hırétegzettség. A pH jellemzıen 4,5 és 6,0 

közötti értéket vesz fel. A víz oldott oxigén tartalma télen alacsonyabb (1-3,5 mg/L), a tavaszi 

és kora nyári hónapokban pedig magasabb (3-7,8 mg/L) a keveredésnek és a fotoszintetikus 

aktivitásnak köszönhetıen. A tó vizének szervetlen sótartalma rendkívül csekély, a 

természetben elıforduló víztípusok közül csupán a hegyi forrásvizek között találunk 

néhányat, melynek fajlagos elektromos vezetıképessége hasonló a Szent Anna-tó esetében 

mért értékekhez (9-42 µS/cm). Az ilyen alacsony vezetıképesség és sótartalom gyakorlatilag 

a sótlanított víz vezetıképességi értékéhez hasonló. A víz szervesanyag tartalma szintén 

alacsonynak mondható. Az ICP-AES mérések 18 elemre kimutatási határ alatti értéket adtak, 

a többi 12 kémiai elem esetében a mért koncentrációk igen alacsonyak. 

A vizsgált idıszakban a tó vizében az autochton aerob heterotróf baktériumok 

csíraszáma alacsony (78-553 telepképzı egység/ml). Eddig több mint 50 baktériumtörzset 

izoláltunk, amelyek az ARDRA csoportosítás (Amplifikált Riboszomális DNS Restrikciós 

Analízis) alapján feltehetıen 22 különbözı fajhoz tartoznak.  

A májusi szabványos vízminıségi-bakteriológiai vizsgálatok eredményei alapján 

külsı, fekális szennyezésre utaló indikátor szervezetek nem mutathatók ki a tóból. 
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A további mérések, vizsgálatok deríthetnek majd fényt a tó éves dinamikáját, 

mikrobiális közösségeinek változását illetıen, és mindezeket hogyan befolyásolja az idıjárás, 

a tóban történı fürdızés. 

 

 

2. Az elvégzett munka bemutatása a kutatócsoport tagjaira lebontva 

- dr. Máthé István (kutatásvezetı – Sapientia EMTE - Csíkszereda) – a helyszíni mérések, a 

laboratóriumi mikrobiológiai vizsgálatok koordinálása; 

- Fikó Róbert, Bodó Csilla, Kelemen Csaba (környezetmérnök szakos hallgatók – Sapientia 

EMTE - Csíkszereda): helyszíni méréseken illetve a laboratóriumi mikrobiológiai 

vizsgálatokban való részvétel; 

- dr. Szilveszter Szabolcs (Sapientia EMTE - Csíkszereda): helyszíni méréseken való 

részvétel, egyes laboratóriumi kémiai vizsgálatok elvégzése; 

- Zsigmond Andrea (Sapientia EMTE - Kolozsvár), Jurecska Laura (ELTE - 

Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont): a laboratóriumi vízkémiai mérések 

elvégzése; 

- dr. Mara Gyöngyvér (Sapientia EMTE - Csíkszereda): a baktériumtörzsek csoportosítása 

molekuláris biológiai módszerekkel (DNS kivonás, PCR, ARDRA); 

- dr. György Éva (Sapientia EMTE - Csíkszereda): higiéniai-bakteriológiai vizsgálatok 

elvégzése; 

- Tóth Attila (Sapientia EMTE - Kolozsvár), Benedek Tibor (Sapientia EMTE - Csíkszereda); 

- dr. Felföldi Tamás illetve dr. Palatinszky Márton (ELTE Mikrobiológiai Tanszék, Budapest) 

helyszíni méréseken, mintavételezéseken való részvétel; 

- dr. Márialigeti Károly (ELTE Mikrobiológiai Tanszék): terepi méréseken, mintavételezésen 

való részvétel; szakmai konzulens a mikrobiológiai vizsgálatok témakörben. 

 

 

 


