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1. BEVEZETÉS

A vizben élő állatok nehézfémtartalma két forrás
ból származik: a vizből közvetlenül jutnak be a tápcsa
tornán, légzőrendszere.n vagy testfelszínen át, illetve 

a táplálékkal kerülnek felvételre. Érintetlen természe
ti környezetben a viz és az élő szervezetek nehézfém
koncentrációja alapvetően a geokémiai környezet függvénye.

Az utóbbi évtizedekben azonban nagymértékűvé 

vált az ipari, bányászati, mezőgazdasági és kommunális 

eredetű szennyezőanyagok vizekbe jutása, és a vizi 
élőlényekben való felhalmozódása is. A vizi szerveze
tek nehézfémkoncentrációja esetenként mutatója lehet a 

vizek szennyezettségének, továbbá a szennyeződés je
lentősebb foka befolyásolhatja a szervezetek életműködé
sét, vagy káros lehet a fogyasztó szervezetek számára.

A szennyezők közül a nehézfémek különösen veszé
lyes volta a vizekre abban rejlik, hogy a biológiai szenny- 

viztisztitás során sem bomlanak le és ugyanakkor képesek 

felhalmozódni a vizi környezetben /FÖRSTNER és PROSI 1979/.
Közép-Európa legnagyobb sekélyvizü tavában, a 

Balatonban élő állati szervezetek nehézfémkoncentráció
jára vonatkozóan mindezideig alig álltak rendelkezésre 

adatok. Nincsenek ismereteink arról, hogy a különböző 

befolyók hozzájárulnak-e, és ha igen, milyen mértékben a 

tó nehézfémekkel való terheléséhez. Mindezek tisztázása 

nélkülözhetetlen a jelen állapotok felméréséhez, a jövő 

összehasonlító alapjának megteremtéséhez, az esetleges 

lokális szennyezési források felderítéséhez, és a szük
séges védekező intézkedések megtételéhez.
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Az állatok nehézfémkoncentrációjának ismerete 

utján való tájékozódást a fémszennyeződésre vonatkozóan 

az is indokolja, hogy a vizből való meghatározáshoz gyak
ran dusitó eljárásokra lenne szükség, mivel abban több 

fém koncentrációja sokszor alatta van a nehézfémkoncent
rációk meghatározására alkalmas nagyérzékenységű mű
szeres eljárásokkal kimutatható értéknek.

A fenti okok miatt munkánk célja az volt, hogy 

meghatározzuk néhány jellemző balatoni állat ill. egyes 

szerveik higany-, kadmium-, ólom-, réz-, vas-, mangán- 

és cink-koncentrációját, megállapitsuk annak tér- és 

időbeli változásait, valamint biológiai akkumulációs 

tesztet alkalmazzunk egy balatoni befolyó nehézfém
szennyezettségének jelzésére.

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A nehézfémek környezeti forrásai

A nehézfémek vizi környezetbe kerülésének forrásai 
öt csoportba sorolhatók FÖRSTNER és PROSI /1979/ szerint, 

úgy mint: geológiai források /ez képezi az adott terüle
ten a háttérszintet/; ércekkel és fémekkel végzett ipari 
technológiai folyamatok; fémek és fémvegyületek használata 

az élet minden területén; fémek állati és emberi exkré- 

ciója /pl.: egy felnőtt ember naponta 7-20 mg cinket űrit/; 

fémek kilugozódása a hulladékokból és a meddőhányókból.
A természetes kőzetmállás következtében a nehézfémek 

koncentrációjának lassú növekedése a vizekben természetes 

folyamat, azonban az emberi tevékenység eredményeként ez
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a folyamat fokozódik, és a felszini és felszin alatti 
vizek elszennyeződéséhez vezethet.

A figyelem a nehézfémek, mint ipari eredetű kör
nyezeti szennyezők felé az utóbbi két évtizedben fordult, 

olyan tragikus esetek kapcsán, mint a Minamata-öböl. ha
lászainak higany és a Jintsu folyó környékén élő lakosok 

kadmium mérgezése /FÖRSTNER és PROSI 1979, PEAKALL és 

LOVETT 1972/. A nehézfémszennyezések zöme az iparból 
és bányászatból ered, de kommunális és mezőgazdasági 
eredetű szennyvizek utján is esetenként jelentős mennyi
ségben juthatnak a vizgyüjtőterületekről tavakba és 

folyókba. BARNHART 1978-as összeállitása szerint /Cit. 

in: FÖRSTNER és PROSI 1979/ a legnagyobb gyakorisággal 
a higany, majd a kadmium és ólom jelenik meg ipari szenny
vizek alkotójaként.

A fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban 

a mezőgazdaságban alkalmazott anyagok fokozott használa
tával azok nem kivánt hatásaival is kell számolni. Je
lentős pl. a nehézfémtartalmu növényvédőszerek száma, de 

úgy világszerte, mint hazánkban is, felhasználásuk énge- 

délyezése az utóbbi időben nagymértékben csökkent, első
sorban a higanytartalmu csávázószerekre vonatkozóan. 1976- 

ban Magyarországon 17-féle Hg-os hatóanyagú növényvédőszert 
engedélyeztek, 1979-ben.már csak négyet. 1976-ban összesen 

36 olyan engedélyezett növényvédőszer hatóanyag volt, 

amely nehézfémeket /Zn-et, Cu-ot, Hg-t, Fe-ot, Mn-t és 

РЬ-ot/ tartalmazott, mig 1979-ben számuk 17-re csökkent 
/BORDÁS 1976, KÓNYA 1979/.
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2.2. A nehézfémek biológiai hozzáférhetősége

Az ökológiai rendszerekben a bekerült nehézfémek 

nem jutnak az élő szervezetek számára maradéktalanul 
hozzáférhető állapotba. Ezért is választják a nehézfé
mek' csoportosításának egyféle alapjául a környezeti 
hozzáférhetőség kérdését /1. táblázat/, mely szerint

1. táblázat

Az elemek osztályozása toxikusságuk és hozzá
férhetőségük alapján

Nagyon toxikus és 
viszonylag hozzá
férhető

Nem kritikus Toxikus, de oldhatatlan 
vagy nagyon ritka

Ti Ga 
Hf La 
Zr Os

Be As Au 
Со Se Hg 
Ni Te TI 
Cu Pd Pb 
Zn Ag Sb 
Sn Cd Bi

Na C F 
К P Li 
Mg Fe Rb 
Ca S Sr 
H Cl A1 
О Br Si

RhW
Nb ír 
Ta Ru 
Re BaN Pt

WOOD /1974/ nyomán

bekerülhetnek bizonyos fémek a környezetbe úgy, hogy nem 

jelentenek veszélyforrást mint környezetszennyezők, mert 
nem kerülnek az élőlények számára felvehető állapotba 

/pl.: oldhatatlanok/. E rendszer szerint a vizsgálat tár
gyát képező fémek közül a Cu, Zn, Cd, Hg és Pb a nagyon 

toxikus és viszonylag hozzáférhető fémek közé tartoznak.
E fémek esetében is azonban az élő szervezetekbe történő 

felvehetőség, vagyis a biológiai hozzáférhetőség számos 

tényező függvénye, és a külső valamint belső körülményekkel 
dinamikusan változhat.
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A fémek a felszíni vizekben ionos /oldott/, kolloi- 

dális és részecskékhez kötött formában vannak jelen. 

Rendszerint a részecskékhez kötött fémformák mennyisége 

a döntő. Becslések szerint a világ folyói az óceánokba 

szállított fémeknek kevesebb, mint 3 %-át viszik, oldott 

formában /GIBBS 1977/. Az oldott formában levő fémek 

aránya a szennyezés növekedésével rendszerint no. 
den olyan hatás, amely a partikulált részecskék /lebegő 

anyagok/ mennyiségét befolyásolja, pl: áradás, szél, stb, 

a viz összes nehézfémkoncentrációjának változását ered
ményezi /FÖRSTNER és PROSI 1979/.

A tavi üledékben felhalmozódhatnak a nehézfémek, 
amely jó mutatója lehet a fémszennyezésnek, sot a fémek 

mélység szerinti változása a szennyeződés időbeli lefolyá
sáról is adhat információt /SHUKLA és mtsai 
WALTERS és mtsai 
szennyező ágenseknek egyik veszélye abban rejlik, hogy 

jóllehet nincsenek jelen a vízben hozzáférhető oldott ál
lapotban, oda bármikor visszajuthatnak az üledékből, ha 

a vizi rendszerben erre a feltételek megteremtődnék.
A természetes viz, amig a benne oldott ásványi a- 

nyagok nem kerülnek egyensúlyba, oldani képes a benne lé
vő szilárd részeket, illetve a mederfenéken található 

kőzeteket, üledékeket. Az egyensúlyi állapotnak megfelelő 

mennyiségen felüli ionok ennek fordítottjaként a vízből 
csapadék formájában kiválnak, lebegő anyagként a vizosz- 

lopban maradnak, vagy kiülepednek. Az egyensúlyi állapot
nak megfelelő viszonyokat mint ismeretes számos tényező, 
igy a pH, a hőmérséklet, a redox-viszonyok stb. befolyá
solják /LITERÁTHY és LÁSZLÓ 1977/.

Min-

1972.,
1974/. A nehézfémeknek mint környezet-
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Az üledékből való fémfelszabaditásban az élőlények 

is jelentős szerepet játszanak, különösen az iszaplakók 

/HOOF 1976/. Ismeretes pl., hogy a szervetlen formájú, 

üledékhez kötött higanyt a mikroorganizmusok akár aerob, 
akár anaerob körülmények között metil- és dimetil-higany- 

nyá alakíthatják át. Az igy létrejött vegyületeket az 

élőlények könnyebben felveszik, igy azok könnyebben hal
mozódhatnak fel az élő szervezetekben és sokkal toxikusab- 

bak is, mint a szervetlen formák. Ugyanakkor e folyamattal 
a Hg egy része távozhat is a vizből, mivel az illékonyság 

is növekszik /HOOF 1976, PEAKALL és LOVETT 1972, WOOD és 

mtsai 1973/.

2.3. A nehézfémek bejutása vizi állatok szervezetébe

A nehézfémek felvételének, a szervezeten belüli 
transzportjának, a környezetbe való ismételt leadásának 

folyamatai közül a felvételi mechanizmust tanulmányoz
ták részletesebben.

A vizi szervezetek sejtjeibe való elembejutásra 

PRINGLE és mtsai /1968/ két módot_Írnak le, nevezetesen 

a diffúziót és az aktiv transzportot. Szerintük a leg
primitívebb szerveződésű állatok az ionokat az oldatból 
diffúzió utján veszik fel. A soksejtű gerinctelen állatok 

két csoportra oszthatók aszerint, hogy rendelkeznek-e 

permeabilis testfelszínnel, vagy nem. így a tengeri ge
rinctelenek egy részénél is /pl. puhatestűek/ számottevő 

az ionok diffúziója a permeabilis testfelszínen át.
Ilyenkor a testfolyadék, vagy a vér ionösszetétele hason
ló a tengervizéhez. A puhatestűek kopoltyuját boritó szén
hidrát-szulfát komplex ioncserélőként működhet.
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Tengerben élő állati szervezetek féinfelvételére 

ROMERIL /1971/ a következő utakat irja le: az ionok 

adszorpciója a viz-membrán felületen; a fémionok dif
fúziója, passziv vagy aktiv transzportja a szemiperme- 

abilis membránokon keresztül a testfolyadékba, majd 

eloszlásuk az egész szervezetben; az ionok felvétele a 

táplálékkal vagy partikulált anyaggal, majd felvételük 

a bél falán.
A nehézfémeknek ionos formában történő bejutása a 

vizi állatok szervezetébe FÖRSTNER és PROSI /1979/ szerint 

igen jelentős, mig a részecskékhez kötött fémek jó része 

a tápcsatornán változatlanul áthaladva távozik.
BRYAN /1976/ szintén az oldatból és a táplálék 

utján való felvételt emeli ki. Szerinte a legtöbb állat
nál az oldatból való fémfelvétel egy passziv diffúzió, 

és nincs bizonyiték arra, hogy valamely állat meg tudná 

gátolni a fém belépését a sejtmembrán permeabilitásának 

gyors változtatásával, de olyan szervezetek, mint a 

kagylók, időszakosan meg tudják akadályozni a fémfelvételt 

a héjak becsukásával. Az esetek többségében azonban a táp
lálék és a formált részecskék sokkal fontosabb fémforrá
sok, mint a viz.

A fémeknek az állati szervezetekből való kiürülé
sére BRYAN /1971/ három lehetséges utat ir le: exkreció 

a testfelületen, vagy a kopoltyun keresztül; exkreció a 

bél utján; exkreció a vizelet utján. A kopoltyun keresztül 
történő Zn-leadást tartja jelentősebbnek a vese utján való 

kiválasztással szemben NAKATANI /1966/ Salmo gairdneri-nél. 
A fémeknek a környezetbe való visszajutásában az ürüléket 

tartják jelentősnek /BOOTHE cs KNAUER 1972, OSTERBERG és 

mtsai 1963/ .
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Másik ide tartozó jelenség a tengeri Crustaceákkal 
kapcsolatos. Mivel egyes fémek az exosceletonban kon
centrálódnak, vedléskor visszajuthatnak a környezetbe 

/a garnélarák pl. 25-ször vedlik évente, igy a vissza
jutás rövid idő alatt végbemegy/ /FOWLER és SMALL 1967, 
HOROWITZ és PRESLEY 1977, MARTIN 1970/.

Mivel a nehézfémek különböző formában és tartós
sággal kötődnek az egyes szövetekben, leadásukat ez 

nagyban befolyásolja. E kérdéssel sokkal kevesebb munka 

foglalkozik.

2.4. A nehézfémek akkumulációja vizi állatokban

Megállapitást nyert, hogy a vizi élőlények a 

nehézfémeket a vizben mérhető koncentrációértékekhez 

képest jóval nagyobb mennyiségben koncentrálják /BERTINE 

és GOLDBERG 1972, GOLDSCHMIDT 1938, MARTIN és KNAUER 1973, 
VINOGRADOV 1935/.

Az állatok elemtartalmában azonban nagy különbsé
gek lehetnek a fémekkel való kapcsolatbakerülési mecha
nizmusaik különbözősége alapján /NICHOLLS és mtsai 1959/.

Az utóbbi évtized vizsgálatai feltárták a vizi 
állatok nehézfémakkumulációjának többoldalú meghatáro
zottságát.

2.4.1. Az akkumuláció és a környezet fiziko-kémiai tu
lajdonságainak összefüggése

A fizikai környezet indikáló faktorai, mint a 

hőmérséklet, mélység, sótartalom, zavarosság stb. megha- 

az akkumulált fémek mennyiségét /DUKE és mtsai 
1969, KNAUER és MARTIN 1972/.
tátoz'zák
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A hőmérséklettől való függés mértékét vizsgál
ták BOUDOU és mtsai /1979/ egy édesvízi hal /Gambusia 

affinis/ metil-higany akkumulációjára. A Hg-szennye- 

zés a táplálékon keresztül /Daphnia magna/ történt.
Azt tapasztalták, hogy a hőmérséklet emelkedésével 
/10-18-26 С°/ a mintegy 8 C°-os különbségeket figye- 

lembevéve megközelítően kétszeresére nőtt az akkumulált 
Hg-vegyület mennyisége.

A fémkoncentráció nagyságától is nagyban függ az 

akkumulált fém mennyisége. Tengeri kagylóknál PRINGLE 

és mtsai /1968/ egyenes arányt találtak az akkumulált 
fém mennyisége és a külső koncentráció nagysága között. 

BRYAN /1976/ szerint a felvétel mértéke tükrözheti a 

külső koncentrációt, de ez nem minden esetben van igy. 

Vannak olyan állatok, amelyek képesek ki is üríteni a 

felvett fémet és testükben egy közel állandó szintet 

biztosítani. Megfigyelték, hogy azoknál az állatoknál, 

ahol ez a regulációs mechanizmus nagyon gyenge /pl.: 

Mytilus edulis/, az állatban lévő fémkoncentráció kísér
leti körülmények között /0,005-5 ppm Pb tartományban/ 
arányos a külső koncentrációval. És mig az akkumuláció
ban a felvétel sebessége a külső környezet koncentráció
jával, addig a leadás sebessége az állatban lévő belső 

koncentrációval mutat szoros összefüggést /SCHULZ- 
BALDES 1974/.

Az akkumuláció mértéke ugyanakkor függ a jelenlévő 

fémvegyület kémiai formájától /HANNERZ 1968, SCHULZ- 
BALDES 1974/, melyet a környezeti tényezők nagyban befo
lyásolnak, és éppen ezért természetes viszonyok között 

gyakran ismeretlen marad.

•*-!
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2.4.2. Az akkumuláció évszakos változása

PHILLIPS /1977/ hívja fel a figyelmet arra, hogy 

különböző területekről származó kagylók nehézfémkon
centrációjának érdemi összehasonlítása csak azonos év
szakban gyűjtött mintaanyag alapján lehetséges. Ennek 

oka, hogy a kagylószövetek nehézfémkoncentrációja sze
zonálisan változik, amely a kagylók anyagcseréjének 

szezonális különbségeivel, a gametogenezissel, de a 

táplálékellátottsággal is összefügg. E kérdésben 

azonban a vélemények megoszlanak. FAVRETTO és TUNIS 

/1970/ a Mytilus galloprovincialis-nál t.iz fémet 
vizsgáltak, és találtak szezonális különbségeket. 
GOLDBERG és mtsai /1978/ az USA partvidékén vizsgált 

nagyszámú kagyló tanulmányozásakor nem észleltek • 
szezonális különbségeket azok nehézfémkoncentráció
jában .

2.4.3. Az akkumuláció összefüggése az állatok korával 
és méretével

Eltérő mintavételi helyekről származó kagylók nehéz
fémtartalmának összehasonlítása csak standard méretű 

kagylók alkalmazásával lehetséges, mely a gyakorlatban 

gyakran nehezen kivitelezhető /GOLDBERG és mtsai 1978/.
A vizi állatok nehézfémakkumulációjának a mérettel 

való összefüggésének kérdésében látszólag ellentmondó 

vélemények vannak. BOYDEN /1974/ a Mytilus edulis-nál 
az Pb, a Cu, a Zn és Fe-nál talált korrelációt a test
súly növekedésével, mig a Ni és Cd esetében a koncent
ráció állandó maradt. Kagylóknál figyelték meg, hogy 

a természeteshez közeli Cd-koncentráció esetén a testsúly
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növékedésével nem változott az állatok fémkoncentráció
ja, feltehetően a gyenge regulációs mechanizmus még 

működött. Ezzel szemben szennyezett területeken a test
súly növekedésével egyenes arányban nőtt a Cd-koncent- 

ráció az állatban /BRYAN 1976/. Hasonló megfigyelést 
tettek JOHNELS és mtsai /1967/ halra vonatkozóan. Az 

Esox lucius Hg-koncentrációja alacsony külső koncentrá
ció mellett független volt a testsúlytól, szennyezett 

tavakban viszont a fémkoncentráció lineárisan nőtt a 

mérettel.
Mind a kagylókra, mind a halakra kapott eredmények 

egyben azt is jelzik, hogy az állatok képesek a nem 

esszenciális fémek /Hg és Cd/ kismértékű regulációjára is.

2.4.4. Akkumuláció a tápláléklánc utján /biomagnifikáció/

A nehézfémek akkumulációjának sajátos kérdése a 

tápláléklánc utján való felhalmozódás. A klasszikus 

felfogás szerint a fémek a tápláléklánc mentén az elsőd
leges termelőktől a fogyasztók irányában feldúsulnak, 

egyre magasabb szinteket érve el, mely során veszélyesen 

magassá válhat koncentrációjuk egyes szervezetekre, igy 

magára az emberre nézve is /CASPERS 1975, KNAUER és 

MARTIN 1972, PRESTON és mtsai 1972/. Más szerzők véleménye 

szerint ez csak bizonyos körülmények között igaz. Az 

édesvizekben legjobban tanulmányozott toxikus fém a Hg. 
Csak a baktériumok által metilált szerves formája mutatja 

a klasszikus tápláléklánc menti feldusulást, ugyanakkor 

ez a folyamat többnyire csak szennyezett vizben fordul 
elő. Természetes állapotú, vagy csak enyhén szennyezett 
vizekben nem lehetett megfigyelni a Hg-nál sem táplálék- 

lánc menti feldusulást /POTTER és mtsai 1975/.
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2.4.5. Az akkumuláció összefüggése a táplálkozással

FÖRSTNER és PROSI /1977/ az NSzK-beli Elsenz 

folyó vizének, szedimentjének és állati szervezeteinek 

nehézfém megoszlásáról számolnak be. Igen nagy Pb, Cd,
Cu és Zn koncentráció volt a szedimentben, ugyanakkor 

a folyó vizében a fémek koncentrációja nagyon alacsonynak 

bizonyult. A vizi élőlények közül a legnagyobb fémkon
centrációkat az iszaplakó Tubificidákban találták, majd 

az érték az Izopodákban, piócákban, halakban fokozatosan 

csökkent. Ez ellentmond a tápláléklánc utján való dusu- 

lásnak, és alátámasztja a táplálkozás- és életmód meg
határozó szerepét.

LELAND és McNURNEY /1974/ folyóvízben élő vegyes 

táplálkozásu és ragadozó halak Pb-koncentrációját hason
lították össze, és azt találták, hogy a fémkoncentráció 

a vegyes táplálkozásu halakban volt magasabb.

2.4.6. Az akkumuláció szerv-specifitása

A szövetek fémkoncentrációjának meghatározása tulaj
donképpen az állatban lejátszódott akkumulációs folyamat eredményének 

meghatározása. E folyamatot több szerző kifejezetten 

szerv-specifikusnak tartja /BROOKS és RUMSBY 1965, BRYAN 

és UYSAL 1978, SCHELSKE 1973, SEGAR és mtsai 1971/.
Kagylóknál ROMERIL /1971/ vizsgálatai szerint a 

kopoltyú, a vese és az emésztőmirigy több fémet tartalmaz, 

mint például a köpeny és az izmok. SCHULZ-BALDES /1974/ 
Mytilus edulissal végzett laboratóriumi kisérletei során 

azt állapította meg, hogy a viz Pb-szennyezésekor áz 

állat szárazanyagtartalmának mintegy 5-7 %-át kitevő vese
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tartalmazza a felvett Pb közel 50-70 %-át. A kagylók 

veséjének fémkötő szerepét hangsúlyozzák még BRYAN 

/1973/ és CARMICHAEL /1979/.
BRYAN és UYSAL /1978/ a Scrobicularia plananál az 

akkumulált Cd, Co, Cr, Ni, Pb és Zn több mint 75 %-át 
az emésztömirigyben találták. Fontos szerepet tulajdo
nítanak e szervnek mind a fémek felvételében, mind azok 

raktározásában. Más vizsgálatok /BRYAN 1976/ azt mutat
ják, hogy molluscáknál a Cu a kötőszöveti leukocitákban, 
a Hg, Zn, Mn, Pb, Ag és Cd pedig az emésztőmirigyben és 

a vesében raktározódik.
Halaknál az izom fémkoncentrációjával összehasonlít

va a májat, abban a Hg- és Cd-koncentráció nagyságrend
del nagyobb /PRESLEY és mtsai 1972/. Szintén a májat 
tartja Hg- és Cd-tárolóhelynek halaknál BRYAN /1976/.

Rákoknál a hepatopankreasban raktározódik granu- 

lák formájában a Fe és a Cu, az exosceleton pedig a Mn-t 
és Cd-ot tárolja /BRYAN 1976/.

2.5. Vi; i állatok alkalmazása nehézfémszennyezések jel
zésére

A szennyezések felbecsülése biológiai módszerek 

segítségével egyre jobban elterjed, mivel az ezekhez 

szükséges feltételek általában rendelkezésre állnak 

/BAYNE 1978/.
Az erre alkalmas szervezetek FÖRSTNER és PROSI 

/1979/ szerint lehetnek halak, de csak akut, főleg viz- 

ben oldott nehézfémszennyezések esetén. Ugyanakkor az 

üledékben élő bentikus szervezetek, mint pl.: a kagylók, 

hasznosabbak lehetnek az egész vizi ökoszisztéma nehéz
fémszennyezettségének jelzésére. A kagylók azért is jó
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szennyezésjelzők, mivel kifejlett állapotban viszony
lag helyhezkötött életmódot folytatnak, és testnagyságuk 

elegendő a kémiai analizishez.
A kagylók indikátor szervezetként való felhasz

nálására az USA partvidékén lefolytatott széleskörű 

"kagyló figyelő" /mussel watch/ szolgáltat jó példát 

/GOLDBERG és mtsai 1978/. Szerzők a partok mentén 107 

helyről vett kagylóminták nehézfém, halogénezett szén- 

hidrogén, kőolaj szénhidrogén és transzurán izotópok 

analizisének eredményeit hasonlították össze. A prog
ramban az egyik nehézség a háttérszint megállapitása 

volt. Ez minden szennyezési figyelésnél nehéz kérdés, 
de a nehézfémeknél különösen az, mivel eredendően az 

alapkőzetből is származhatnak. Ez esetben a nagyságren
di különbségeket tekintették kritikusnak. Ilymódon azo
nosítottak szennyezett területeket és addig ismeretleneket 
tártak fel.

Tengeri kagylók indikátor szervezetként való al
kalmazásához hasonlóan édesvizi kagylókat is felhasznál
tak hasonló céllal /MANLY és GEORGE 1977, MERLINI' és 

mtsai 1977/.
A természetes környezetből gyűjtött kagylók nehéz

fémkoncentrációjának közvetlen mérésén kivül a kagylókat 

úgy is felhasználják környezetszennyezés jelzésére, hogy 

tisztább vizekből szennyezettebbekbe helyezik át azokat, 
és a szövetek nehézfémkoncentrációjában bekövetkezett 

változásokból következtetnek a szennyezés mértékére. A 

Rajna fémszennyezettségét vizsgálták ezzel a módszerrel 
KARBE és mtsai /1975/. A fémszennyezések kimutatására e 

módszer érzékenységét MAJORI és mtsai /1978/ vizsgálatai 
is alátámasztják, akik tengeröböl ipari szennyezettségü 

rágiójából telepitettek át kagylókat szennyezetten
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megfordítva. Jól kimutatható volt az 

akkumulált Hg és Pb mennyiségének növekedése a szennye
zett helyre, és csökkenése a szennyezetlen helyre tele
pitett kagylókban az idő függvényében.

Kagylókon kivül zooplanktont is alkalmaznak 

jelzőszérvezetként. Mig a kagylók az üledékkel, addig 

a zooplankton magával a vizzel van állandó kölcsönha
tásban, igy akut szennyezésekkor finomabban tükrözheti a 

vizben bekövetkezett változásokat,’ mint az üledéklakó 

szervezetek. CAJANDER /1980/ ipari üzem előtti és utáni 
folyószakaszon mérte a zooplankton Hg-koncentrációját, 
és a két terület között nagyságrendi különbséget talált.

területekre, és

2.6. A Balaton nehézfémszennyezettségére vonatkozó eddigi 
vizsgálatok

Az utóbbi évtizedben indultak neg olyan vizsgála
tok, amelyek a tó nehézfémszintjéről is szolgáltattak 

adatokat. Bár ezek a vizsgálatok nem nagy számuak, a tó 

nehézfémszintjének többoldalú megismeréséhez hozzájárul
nak, mivel kiterjedtek a viz, az üledék és a parti nö
vényzet vizsgálatára. A legkevesebb az állatokra vonatko
zó adat.

A balatonvizben néhány nehézfém koncentrációja 

TÓTH /1976/ mérései alapján ismert. E szerint a Cr 0,8-0,2; 

a Zn 50-10; a Cu 8-2; a Fe 350-200 és a Mn 57-11 ug/1 volt 

a 70-es évek elején. Szerző megállapítja, hogy a maxi
mális értékek általában a keszthelyi térségben észlelhető^, 

és az ÉK-i medence irányába csökkennek.
A továbbiakban, ha folytak is vizsgálatok a bala- 

tonviz nehézfémkoncentrációjára vonatkozóan, azok nem 

kerültek közlésre.
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Az üledéket többen vizsgálták, igy MÜLLEF /1981/, 

RIDEG /1978/, TEHERANI és mtsai /1)81/. MÜLLER /1981/ 
adatai szerint a Balaton felszini üledékében viszony
lag alacsony a nehézfémek koncentrációja, a Pb, Cd és 

Zn kivételével nem múlja felül a TUREKIAN és WEDEPOHL 

/1961/ által közölt, u.n.
/2. táblázat/.

"átlagos húttér"-szintet

2. táblázat
Az agyagfrakció átlagos nehézfémkoncentrációja 

a Balaton üledékében, összehasonlitva az "átla
gos háttér"-szinttel

% ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm p cm
Fe Mn Zn Cu Cr Ni Со Pb Cd Hg

A balatoni
üledék agyag-2,49 580 107 36 76 29 7
frakciója

45 0,47 0,11

Standard
deviáció 18,6 8,6 13,20,62 230 5,5 0,54 10,4 0,06 0,03

"átlagos
háttéri-szint 4,72 850 95 45 68 19 20 0,3 0,490 ■

MÜLLER /1981/ nyomán

Szerző ezt azzal magyarázza, hogy az iparosodás szintje 

a tó vízgyűjtőjén viszonylag alacsony, és a szennyezőanya
gok egy része el sem jut a tóba, mivel a folyami szuszpen- 

dált anyaggal kiülepszik /kicsapódás a karbonátokkal/. A 

tó középvonalában nem volt jelentős különbség az egyes 

mintavételi pontokon, azonban a Zala torkolatának közelében 

magasabb koncentrációértékeket észlelt. MÜLLER /1981/



17

szedimentmagban is vizsgálta az Pb, Zn és Cu-koncentrá- 

ció változását, és azt találta, hoqy 12 cm-es mélység
től az Pb koncentrációja emelkedett jelentősen, 7-10 

ppm-től 22 ppm-ig.
A tó üledékének nehézfémkoncentrációjában a Keszt

helyi-öbölben időbeli különbségeket mutatott ki RIDEG 

/1978/. Hat fém koncentrációját vizsgálta, és megálla
pította, hogy áprilistól októberig a Cu, Pb és Cd kon
centrációja nőtt, a Hg maximális értékét augusztusban 

érte el. A Mn augusztusban és októberben is mutatott maga
sabb értékeket, mig a Zn-koncentráció a négy hónap alatt 

közel azonos volt. A vizsgálatok nem voltak elegendőok annak 

eldöntésére, hogy a fémek növekvő koncentrációja egy 

tendenciát, vagy csak az éves ciklus változását tükrözi-e.
A parti növényzet biogén elem- és nehézfémtartalmát 

TEHERÁNI és mtsai /1981/, valamint KOVÁCS és munkacsoport
ja vizsgálták legrészletesebben. Munkáikban a makrofitákkal, 
főleg a náddal és hinarakkal foglalkoztak /DINKA és mtsai 
1979, KOVÁCS 1976, KOVÁCS 1978, KOVÁCS és mtsai 1978,
KOVÁCS és TÓTH 1979, PODANI és mtsai 1979/.

Vizsgálataik alapján a nád szerepét emelik ki, 

miszerint annak gyökerében és gyökérszőreiben felhalmo
zódnak a nehézfémek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy csökken
jen a vizben a fémszennyezés.

Magyarország nagyobb folyóiból és a Balatonból szár
mazó halak izomszövetének és néhány szervének Hg-koncent- 

rációját vizsgálták GERGELY és mtsai /1977/ toxiko-higie- 

nés céllal. Megállapítják, hogy a folyami halak Hg-kon- 

centrációja általában magasabb a tavi és me sterséges tavi 
halakhoz képest, azonban szórványosan utóbbiakban is 

találtak magasabb értékeket. A Balatonból származó halak 

Hg-szintje megközelítőén azonos az olyan halaknál megfigyelt
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szinttel, amelyek Hg-szennyeződéstől mentes vizekből 
származnak. Ezek a szintek a dunai halak kivételével 
alacsonyabbak, mint az élelmiszereknél elfogadott tűrés
határ /0,5 mg/kg/.

A Balaton egyéb állatainak nehézfémkoncentrációjáról 
nem állnak rendelkezésre adatok. Ezért a balatoni állatok 

nehézfémkoncentrációjának megismer ése céljából a követ
kező vizsgálatokat végeztük:

2.6.2. Balatoni állatok nehézfémszennyezettségének megis
merésére irányuló vizsgálataink fő irányai:

I. /Megmértük a Balatonban élő Crustacea-plankton, az
iszaplakó Chironomidae lárvák és kagylók /Unió pictorum 

L.; Anodonta cygnea L./ valamint eltérő táplálkozásu 

halak /Abramis brama L; Stizostedion lucioperca L./ 

egyes szerveinek és szöveteinek Hg-, Cd-, Pb-, Cu-, Fe-, 
Zn- és Mn-koncentrációját, és megállapítottuk a fel
halmozás mértékét a viz fémkoncentrációjához képest.

II. /összeaasonlitottuk a Balaton 5 keresztszelvényének 

15 pontján, tavasszal, nyáron és ősszel gyűjtött 

Crustacea-plankton Hg-, Cd-, Pb-, Cu-, Fe-, Zn- és 

Mn-koncentrációját.
III. /Biológiai tesztet alkalmaztunk a Zala folyó nehéz

fémterhelésének időbeli nyomonkövetésére. A Balatonban 

gyűjtött és a Zala folyóba kihelyezett kagylók /Unió 

sp./ kopoltyujának nehézfémkoncentrációját vizsgáltuk 

közel fél éven át.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1. Az állatok gyűjtése

A I./-es vizsgálathoz az állatokat 1978, 1979 és 

1980 folyamán a keszthelyi- valamint a tihanyi-térség 

/1. ábra/ nyiltvizében gyűjtöttük.

1. ábra

Mintavételi helyek a Balatonon 

/1978, 1979, 1980/

t

Keszthely
Tihany

Zala

• Sió

1У
Ю km

A bentikus Chironomidae lárvákat Ekman-Birge-féle 

iszapmarkolóval vett üledékből 0,8 mm lyukbőségü rostával

Vf,

* 'V



20

a gyüjtőhaj ón válogattuk ki. A zooplanktont hajóval 
vontatott 300 u lyukbőségü planktonhálóval /No 6/ gyűj
töttük. Ezekben a mintákban döntő mennyiségben Crustacea- 

/Cladocera és Copepoda fajok/ plankton fordult elő. A kagy
lókat hajóval vontatott gyüjtőgereblye segítségével emel
tük ki az üledékből. A vizsgált Anodonta cygnea L. pél
dányok átlagos nedves súlya /héj nélkül/ 28,5 g, az Unió 

pictorum L.-é 12,5 g volt. A halakat a keszthelyi ill. 

tihanyi halászoktól vásároltuk. Az Abramis brama L. át
lagosan 350 g-os, és a Stizostedion lucioperca L. átla
gosan 500 q-os egyedeit- vizsgáltuk. Előbbiek kora mintegy 

öt nyaras, utóbbiaké három nyarasra tehető /BIRÓ és 

GARÁDI 1974/.
A II./-es vizsgálathoz a zooplanktont 1981-ben a 

tavaszi, nyári és őszi periódusban /IV.1, VII.30-31,
X. 9-10/ a Balaton nyiltvizi területein gyűjtöttük, az 

előző vizsgálathoz hasonló módon. Az igy gyűjtött minták
ban a Balaton nyiltvizi területein leggyakrabban előfor
duló fajok a következők /PONYI 1981/: Cladocera: Daphnia 

hyalina Leydig /tavasz és ősz/, Daphnia galeata Sars em. 
Richard /tavasz, nyár, ősz/, Daphnia cucullata Sars /nyár, 

ősz/, Diaphanosoma brachyurum Lievin /tavasz, nyár, ősz/; 

Copepoda: Cyclops vicinus Uljanin /ősz, tél, tavasz/, 

Mesocyclops leuckarti /Claus/ /tavasz, nyár, ősz/, Eudiap- 

tomus gracilis /Sars/ /minden évszakban/. A mintavételi 
helyek /2. ábra/ a tó keresztszelvényein, a Keszthelyi- 

-medencében /1/ Gyenesdiás - Zala-torkolat, a Szigligeti- 

-medencében /2/ Szigliget-Balatonmáriafürdő, a Szemesi-me- 

dencében /3/ Zánka-Balatonszemes, a Siófoki-medence nyugati 
térségében /4/ a Balatonfüred-Zamárdi és a Siófoki-medence 

keleti térségében /5/ Balatonalmádi-Balatonvilágos vonalában 

voltak. A mintákat minden esetben a keresztszelvények 3-3 

pontján a nyiltvizből vettük, a tó középvonalában, valamint 

az északi és déli parttól 800-800 m távolságban.
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A III./ vizsgálathoz a kagylókat 1981. IV. 14-én 

a Keszthelyi-öböl nyiltvizi területein az I. vizsgá
lathoz hasonlóan gyűjtöttük, majd IV. 15-én kihelyez
tük azokat a Zala medrébe, cölöpökhöz rögzített haltar
tó hálókban, a Balatonba való beömléstől mintegy 500 m 

távolságban. A kagylók /Unió sp./ 7,97 + 0,79 cm /átlag 

+ SD, n=173/ héjhosszuságuak voltak. A továbbiakban 

szeptember 30-ig megközelitőén kéthetenként vettünk 

mintát a kihelyezett kagylókból.

3.2. A minták előkészítése a kémiai analízishez

3.2.1. Az állatok preparálása

A begyűjtött állatokat hütve szállítottuk a laborató
riumba. A Chironomidae lárvákat puha Leonhard-féle 

csipesszel válogattuk ki az üledék ill. detrituszmaradványok 

közül, majd több órán át csapvizben tartottuk azokat, hogy 

az éheztetés idején a bélből távozzék az iszap, mely a mé
résnél hibaforrás lehet. A zooplankton masszát több órán 

át planktonhálón tartottuk, igy a viz jelentős része le- 

csorgott.
Kagylóknál a kopoltyut, lábat, záróizmot és köpenyt 

külön analizáltuk. A két pár lemezszerű kopoltyú könnyen 

elkülöníthető volt az állat többi lágy részétől. A láb 

magába foglalta az állat belső szerveit, az emésztőappará
tus túlnyomó részét, a nyelőcsövet, gyomrot, melybe egy 

nagy emésztőmirigy az u.n. hepatopankreas torkollik. A 

gyomor mögött a hosszú középbél ágyazódik a láb szöveteibe.
A lábban találhatók még az ivarszervek és az idegrehdszer 

egy része is. A kétoldali köpenylemezektől nem különítet
tük el a ki- és bevezető szifókat, a szivet és a szív
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alatt elhelyezkedő kiválasztószervet /amelyet a nehéz
fémakkumulációval foglalkozó irodalom egyszerűen vesének 

nevez/ és a szájvitorlákat. A két pár záróizom, mely az 

állat lágy testének a héjakhoz rögzítését és azok zárá
sát szolgálja, szintén jól elkülöníthető volt.

Halaknál a kopoltyut, májat, vesét és az izmot vizs
gáltuk. A kopoltyunál leválasztottuk a vérerekkel sűrűn 

átjárt kopoltyulemezkéket a porcos kopoltyuivekről, és 

csak a gázcserében résztvevő funkcionális részeket vizs
gáltuk. A testüreg hosszában elnyultan, a gerincoszlop 

alatt elhelyezkedő páros veséket maradéktalanul felhasz
náltuk. A májnak csak az analízishez szükséges mennyi
ségét használtuk. Az izom mintát minden esetben a nagy 

hosszanti izomnyaláb háti részéből, a hátuszó közeléből 
vettük.

3.2.2. A minták nedves roncsolása

A kiindulási nedvessuly általában 10 g volt, de Hg-ra 

történő meghatározásnál ennél kevesebb anyag is elegendő
nek bizonyult, mig a többi fémre történő meghatározáshoz 

esetenként több anyagra is szükség volt. A kisebb tömegű 

szervekből /pl.: kagylók záróizma/ annyi állatot hasz
náltunk fel, hogy az analízishez elegendő anyagmennyiséghez 

jussunk.
Külön mintából határoztuk meg a Hg-koncentrációt, 

mivel e fém meghatározásánál az illékonyság sajátos meto
dikát követel. Ennek értelmében Hg-meghatározáshoz PAUS 

/1972/ szerint nedvesanyagból kiindulva 130 ill. 300 cm -
aluminium autoklávokban, 100'C° 

felett, homokfürdőn, 10 ml cc. H2SO4 és 5 ml cc. HNO^ 

elegyével végeztük a feltárást 2 órán át. Lehűlés után

es, teflonnal bélelt
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1-2 ml 30 %-os H^0^-ot adtunk cseppenként, hűtés közben 

az elegyhez, majd a roncsolt mintát tridesztillált vizzel 
50 ml-re egészítettük ki.

A többi fém meghatározásához KRISHNAMURTY és mtsai 
/1976/ szerint a 105 C°-on 48 órán át száritott anyagot 
vizfürdön, visszafolyó hűtő alkalmazásával 14 ml cc. HNO^
és 7 ml 30 %-os 1^02 ele9fyével roncsoltuk 6 órán át, majd
a mintákat tridesztillált vizzel 50 ml-re egészítettük ki.
A kémiai eljárások során minden esetben tridesztillált vizet 

és analitikailag legtisztább vegyszereket használtunk.
A roncsolt mintákat az analízisig műanyag edényekben tá
roltuk, hogy az adszorpcióból eredő fémveszteséget elkerül
jük /BATLEY és GARDNER 1977/.

3.2.3. A nehézfémek meghatározási módszere atomabszorpciós 

spektrofotometriával

Az atomabszorpciós spektrofotometria az utóbbi 10-15 

évben vált a fémes elemek műszeres kémiai analízisére a
legszélesebb körben alkalmazott módszerré. Elterjedéséhez 

hozzájárult a fémes elemek quantitativ meghatározása iránti 
igény a gyakorlat számos területén, ugyanakkor viszonylag 

olcsó, és segítségével sok fémes elem elég nagy érzékeny
séggel, mg/l, ill. ennél alacsonyabb koncentrációban is
mérhető, a fém tulajdonságaitól, a műszer minőségétől, va
lamint a mérési körülményektől függően.

A meghatározás a szabad atomok abszorbeálóképességének 

mérésén alapszik. A szabad atomok létrehozásának a legel
terjedtebb módja a láng alkalmazása, mig Hg-nál az atomos 

gőzt a fém illékonysága miatt "hidegen", kémiai reakció 

utján hozzák létre /PRICE 1977/.
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A Cd-, Pb-, Cu-, Fe-, Mn- és Zn-koncentrációt levegő- 

-acetilén lángban mértük Perkin-Elmer 403, ill. Zeiss AA 

S 1 tipusu készüléken.
A Hg-koncentrációt Spektromom 190 A, ill. Zeiss AA 

S 1 tipusu készülékeken mértük, mindkét esetben Spektro
mom higanymeghatározó egység közbeiktatásával HATCH és 

OTT /1968/ módszere alapján.
Az ismert térfogatú, megfelelően előkészített minta

oldatból 10 ml-t a Hg-meghatározó egység reakcióedényébe 

vittünk, majd 10-20 ul n-oktilalkohol habzásgátlót adtunk 

hozzá. A reagens, 3 ml 10 %-os Sn/lI/Cl2 hozzáadását 
követően a rendszert gyorsan zártuk, és 30 mp-ig kevertük 

a mintát mágneses keverővei. A 30 mp-es reakcióidő után 

a keletkező atomi Hg-t levegőárammal az abszorpciós cel
lába üztük.

Az abszorpciós jeleket regisztráltuk, általában a 

csúcsmagasság, de Hg-nál a jel alatti terület nagysága 

alapján értékeltünk, integrátor felhasználásával.
A kalibráló görbéket az előzőekben ismertetett eljárás

nak alávetett, ismert fémkoncentrációju oldatsorozatok 

segítségével vettük fel, melyekhez Alfa /NSzK/ gyártmányú 

atomabszorpciós standardokat használtunk. A kalibráló ol
datsorozat és a mintaoldatok összetételének eltéréséből, 

az u.n. mátrix-hatásból eredő esetleges hibát standard 

addiciós módszerrel ellenőriztük, és ahol erre szükség 

volt, kiküszöböltük.
Adataink minden esetben szárazsulyra vonatkoznak. A 

Hg-meghatározás roncsolási módszeréből adódóan mérési ered
ményeinket nedvesanyagra kaptuk, ezeket azonban víztartalom 

meghatározása alapján ugyancsak szárazsulyra számitot-tuk 

át /3. és 4. táblázat/.
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3. táblázat

Balatoni állatok és szervek nedvessuly/szárazsuly 
aránya /1978, 1979, 1980 évek gyűjtése alapján/

Állat átlag + SDminSzerv max n

8,94 - 10,7 
10,00 - 15,8 
8,77 -’12,9 
4,69 - 6,30 
5,72 - 9,46 
5,92 - 8,29
5,25 -12,1 
4,46 -11,0
4.82 - 9,97
7.51 -19,7
4.52 - 5,88 
2,99 - 4,93 
4,56 - 5,26 
3,18 - 5,47
5,40 - 6,35 
4,02 - 6,37
3.83 - 6,63 
4,12 - 4,79

Chironomidae 
Crustacea-plank ton 
Unió pictorum L.

9.55 + 0,95
12.4 + 1,97
10.4 + 1,77
5,52 + 0,60 
7,02 + 1,44 
6,90 + 0,89
7,48 + 2,13 
6,69 + 1,92 
7,48 + 1,35 

10,7 + 3,21
5,13 + 0,49 
4,29 + 0,68 
4,92 + 0,25 
4,75 + 0,56
5,89 + 0,31 
4,78 + О,88 
5,31 + 1,05
4.55 + 0,20

3
16

kopoltyú 5
láb 5
záróizom
köpeny

5
5

Anodonta cygnea L. kopoltyú 11
láb 11
záróizom
köpeny

11
11

Abramis brama L. kopoltyú
máj
vese
izom
kopoltyú
máj
vese
izom

7
7
6

12
Stizostedion 

lucioperca L.
6
6
5
9

SD=standard deviáció 
n=emintaszámi.‘

4. táblázat

A Crustacea-plankton nedvessuly/szárazsuly aránya 

a Balatonban /1981/

Évszak min x + SDmax n

7,62
10,8
7,71

13,2
17.5
11.6

10,1 + 1,73 

13,7 + 1,79 

10,4 + 1,00

15tavasz
nyár
ősz

15
15

SD=standard deviáció 

n=mintaszám
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Adataink értékelésekor az elterjedt gyakorlatnak 

megfelelően /HANNERZ 1968, PRESTON 1972/ kiszámítottuk a 

koncentrációs faktort /С/M/, mely kifejezi a fémkoncent
ráció arányát a szervezet és közege között /С = az állati 
szövet fémkoncentrációja mg/kg /szárazsuly/; M = a kör
nyező viz fémkoncentrációja mg/liter/.

A különbségek szignifikanciáját "t"-próbával ha
tároztuk meg.

4. EREDMÉNYEK

4.1.1./ A nehézfémek koncentrációja balatoni állatokban

4.1.1. A nehézfémek szintje balatoni állatokban, egyes 

szerveikben és szöveteikben

A legmagasabb Hg-koncentrációt /3. ábra/, 1,88+0,82 

mg/kg-ot a Chironomidae lárvákban mértük, és 1 mg/kg-ot 
meghaladó Hg-koncentrációt találtunk a Crustacea-plankton- 

ban. A kagylók szövetei közül Hg-koncentráció szempontjából 
kiemelkedik az U. pictorum L. /1,60+0,61 mg/kg/, valamint 

az A. cygnea L. kopoltyuszövete /1,22+0,54 mg/kg/. Viszony
lag magas Hg-koncentrációkat mértünk a halak veséjében, 
nevezetesen a S. lucioperca L.-nél 1,35+0,51 mg/kg-ot, az 

A. brama L. esetében pedig 0,86+0,35 mg/kg-ot. A higany 

koncentrációja minden egyéb vizsgált halszövetben 0,5 mg/kg 

alatt volt.
Cd-ból /4. ábra/ a legmagasabb koncentrációt, 

5,51+0,90 mg/kg-ot az U. pictorum L. kopoltyuszövetében 

találtuk. Viszonylag magas értékeket mértünk a kagylók egyéb 

szöveteiben is, valamint a Chironomidae lárvákban.
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3. ábra

A higany koncentrációja balatoni állatokban

Hg / *g szövet

3.0 -

2.0

1
1.5 A

T

1.0 -

0.5 -

I]I

i mrirvi rím ív1 2 3 412 3 4
51Ch A bCr A.cUp

l=kopoltyu 
2=láb
3=záróizom 
4=köpeny 
I=kopoltyu 

II=máj 
III=vese 
IV=izom

Ch.= Chironomidae lárvák 
Cr.= Crustacea-plankton 
U.p.=Unio pictorum L.

A.c.= Anodonta cygnea L. 
A.b.= Abramis brama L. 
S.l.= Stizostedion 

lucioperca L.
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4. ábra
A kadmium koncentrációja balatoni állatokban

mg Cd I kg szóvet

6.0 -I

5.0 -

=4.0

0.0 -

0.0 -

I i
I

1.0 -

inmivi и mrv1 2 3 47 20 4

■St/4 fiCfi Cr A cUp

A jelölés a 3. ábráéval megegyező

8>
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5. ábra
•*

r

A réz koncentrációja balatoni állatokban

:•
mg Си / kg szövet

60 - I50 -I

4 0 -
30 -

И20 -

15 -

10 -

AI

/ nmíví nmív12 3 1.

S.lA.c A b

A jelölés a 3. ábráéval megegyező

о
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б. ábra*
r

Az ólom koncentrációja balatoni állatokban

%mg Pb I
kg srovet

60 -
T

50 - _ц

40 4

30 -

1
I

20 -

I 1I a10 -

X
1

/ nmwi iimrv1 2 3 412 3 4
Sí4 fc4 CО O Up.

A jelölés a 3. ábráéval megegyező

9

i

e
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7. ábra
í

A cink koncentrációja balatoni állatokban

v
g Zn jm

kg szövet

600 -

500 -

0 —Icoo

300 -

200 -

I
III X

100 - I lL

iumív i nmív1 2 3 i 1 2 3 4
SlCh Cr A cUp A b

A jelölés a 3. ábráéval megegyező

9

!
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8. ábra
*

s

A vas koncentrációja balatoni állatokban

mg Cp / kg szóvet
3CCC

2500

2000 -

;

1500 -

1000 -

1
III

X i5 00 -

I

1 2 3 4 / mrirvi rím ív1 2 54

Ch S ICr A c A bUp

A jelölés a 3. ábráéval megegyező

о
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9. ábra
г

A mangán koncentrációja balatoni állatokban

•-
mg Mn / kg szövet

5
10

4
10 z

1

jw
I1

I

I2
10

<
10

i nmrv1 ПШГУ1 2 3 41 2 3i
S ICh Cr A bU.P A c

A jelölés a 3. ábráéval megegyező

о

f
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A halak szövetei közül az A. brama L. veséjében mért 
2,58+0,12 mg/kg-os érték emelkedik ki. A legalacsonyabb 

koncentrációkat, 0,6 mg/kg körüli értékeket a halak izom
szövetében, valamint a S. lucioperca L. májában mértük.

Cu-bol /5. ábra/ magas koncentrációkat /50,7+8,81 

mg/kg-ot/ mértünk az A. brama L. májában, valamint 

/42,5+15,1 mg/kg-ot/ a Crustacea-planktonban. Figyelem-
még a Chironomidae lárvákban, az U. pictorum L. 

és A. cygnea L. kopoltyuszövetben, valamint az A. cygnea 

L. köpenyben mért koncentrációértékek /18,6+3,21;
14,8+3,29; 12,3+1,37; 11,9+2,24 mg/kg/.

Az Pb-értékek közül /7. ábra/ kiemelkedik az A; 
cygnea L. kopoltyuszövetében mért 48,5+10,3 mg/kg-os érték.
Az U. pictorum L. esetében szintén a kopoltyuszövet Pb- 

-koncentrációja a legmagasabb /25,5+1,74 mg/kg/, amit 
megközelit a Chironomidae lárvákban mért koncentráció 

/22,1+2,18 mg/kg/. A halak szöveteiben mért Pb-koncentrá- 

ciók általában alacsonyabbak, kivéve az A. brama L. kopol
tyuszövetében talált 12,9+1,08 mg/kg-os értéket.

A Zn-értékek közül /7. ábra/ az A. cygnea L. és U. 
pictorum L. kopoltyúszövetek emelkednek ki, 468+158 mg/kg, 
illetve 316+52,7 mg/kg értékekkel. E fém legalacsonyabb 

/39,4+4,85 mg/kg/ koncentrációját a S. lucioperca L. izom
szövetében találtuk.

Fe-ból /8. ábra/ a legmagasabb koncentráció 

/2363+668 mg/kg/ a Chironomidae lárvákban fordult elő. Ki- 

emelkedoek az A. cygnea L. kopoltyuszövetében mért 2153+304 mg/kg, 
valamint az U.pictorum L. kopoltyuszövetében mért 1731+308 mg/kg értékel«

A Mn koncentrációja igen eltérő értékeket mutatott 

/9. ábra/. Igen magas értékeket a kagylók kopoltyújában és 

köpenyében mértünk /2100-10500 mg/kg/, ami több nagyság
renddel meghaladta a halak szöveteiben mért koncentrációértékeket.

reméltóak
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A legalacsonyabb koncentrációkat a halak izomszövetében 

találtuk, igy A. brama L.-nál 2,19+0,13, S. lucioperca 

L.-nál 1,58+0,21 mg/kg-ot.

4.1.2. A balatoni állatok fémfelhalmozásának mértéke a 

viz fémkoncentrációjához képest

A koncentrációs faktorértékek megadásánál a tó 

hossztengelye mentén 7 ponton vett vízminták fémkoncent
rációinak átlagértékeit vettük figyelembe. A mérést 1979- 

ben végeztük, és a következő értékeket kaptuk:
Hg = 0,00072 mg/l; Cd = 0,0008 mg/l; Cu 0,005 mg/l;
Pb 0,002 mg/l; Zn = 0,057 mg/l; Fe = 0,075 mg/l;
Mn ^ 0,03 mg/1.

A különböző fémek koncentrálódása az egyes szerve
zetekben és szervekben a vízhez képest nagy különbségeket 
mutatott /5. táblázat/. A faktorértékek 10^- 10^-ig

10^, 10 ^ értékek fordultak elő a Hg, Cd, Cu és 

Zn esetében. Az Pb és Fe felhalmozása a Chironomidae lár
vákban, U. pictorum L. és A.
Mn felhalmozás pedig a kagylók kopoltyuszövetében 10^ 

nagyságrendű volt. Az Pb, Cu és Mn esetében a számításhoz 

felhasznált viz koncentrációértékek magasabbak a valós 

értéknél, ezért a kapott koncentrációs faktor e fémeknél 
alábecsült.

terjedtek.

4cygnea L. kopoltyuban^ 10 , a

4.2. II./ Térbeli és időbeli különbségek a Balaton Crustacea- 

-planktonjának nehézfémkoncentrációjában

4.2.1. A Crustacea-plankton nehézfémkoncentrációja-a Balaton 

különböző térségeiben

Az adatok az azonos helyen egész évben gyűjtött min
ták átlagkoncentrációértékeit /+ SEM/ mutatják /6. táblázat/.



5. táblázat
A koncentrációs faktor /С/М/ nagysága balatoni állatokban /C = az állatok és szerveik nehézfém
koncentrációja mg/kg szárazsuly, M = a balatonviz nehézfémkoncentrációja mg/l/.

I

CdHg Pb Cu Fe Mn Zn
3 3 3 3 3 3 31,4 1,8 . 10 

4,9 . 103
Crustacea-plankton 

Chironomidae 

Unió pictorum L. 
kopoltyú 

láb
záróizom 

köpeny
Anodonta cygnea L. 

kopoltyú 

láb
záróizom 

köpeny
Abramis brama L. 

kopoltyú 

máj 
vese 

izom
Stizostedion lücioperca L. 

kopoltyú 

máj

. 10

. 103
6,1 .
1,1 •

8,1 1,9 1010 10 6,6 10 1,1 • 
3,9 .

10
4 3 4 33102,6 10 3,5 10 3,1 10 1,2 10

3 3 4 3 34 52,2 6,8 . 10 

1,7 . 103 

4,4 . 103 

3,1 . 103

. 10 2,81,2 . 
3,8 . 
8,4 . 
6,0 .

10 1,6 . 
1,5 . 
1,9 . 
9,0 .

1010 2,3 10 10 5,5
2 43 3 3 37,9 . 10 

1,2 . 103 

1,1 .’io3

1,3 8,1 1,510 10 10 10 10
3 4 33 310 1,1 10 7,9 1,8 1010 10

3 43 4 310 10 1,7 10 2,4 101,2 10

I
3 43 4 33 51,6 . 10 4,6 . 10 

2,1 . 103 

3,0 . 103 

4 \ 5 . ÍO3

2,4 . 10
5.6 . 103
4.7 . 103 

1,0 . 104

2,8 8,12,3 3,5 .
3.4 .
9.4 . 
7,0 .

1010 10 10 u>
-j2 43 4 35.4 . 10

3.4 . 102
8.5 . 102

2,6 101,3 10 1,1 10 10 I
2 3 3 38,1 10 5,1 10 2,0 10 .10

33 4 41,4 102,2 10 10 10 3,0

2 3 3 23 335.8 . 10 

4,2 . 102 

1,1 . 103
4.9 . 102

1,7 . 10 

1,3 . 103 

3,2 . 103 

8,0 . 102

6.4 . 10
1.5 . 103 

2,8 . 103 

1,7 . 103

5,3 10 2,7 101,5 10 6,0 . 10 

2,4 . 102 

1,7 . 102 

7,0 . 101

4 339,7 10 1,8 101,0 10
3 3 36,51,3 1,2 1010 10

32 26 ,0 10 6,5 1,1 1010

2 3 3 2 3 2 34.3 . 10
4.8 . 102
1.8 . 103
6.4 . 102

1,0 . 10 

8,0 . 102 

1,7 . 103 

7,0 . 102

2,7 . 10 

1,5 . 103 

2,7 . 103 

2,4 . 103

1010 4,7 10 2,6 . 10 

2,1 . 102 

7,0 . 101 

5,0 . 101

1,69,0
3 331,4 1010 4,9 10 1,5

33 3 101,0 10 7,2 10 2,5vese
22 2izom 3,3 10 6,9 103,5 10



f

38

б. táblázat
A Crustacea-plankton nehézfémkoncentrációja a Balaton 

öt keresztszelvényében /átlag mg/kg szárazsuly + SEM
n = 3 /

Siófoki-medenceKeszthelyi- 
med. /1/

Szigligeti
med. /2/

Szemesi- 
med. /3/ keleti /5/nyug. /4/

Hg észak 0,964+0,289 0,617+0,186 0,732+0,509 0,231+0,121
közép 0,941+ 0,258 0,389+ 0,123 0,386+ 0.,089 0,352+ 0,087 

0,919+ 0,217 0,459+ 0,185 0,261+ 0,091 0,682+ 0,410

0,433+ 0,350 

0,213+ 0,096 

0,311+ 0,238dél

Cd észak 35,0 +33,3
közép 4,23 + 3,04

1,69+0,529 2,17+0,565

1,64+0,445 2,36+0,737 1,54+0,048 3,54+2,71
2,15+0,722 2,16+1,18 1,26+0,418 1,91+0,661

2,17 + 0,63 1,62 + 0,379 3,32 + 2,13dél

Pb észak 28,3 +14,6 14,4 +5,11 11,6 +0,810 14,7 +3,84
16,7 + 5,52 12,5 + 0,650 21,6 + 7,33
15,3 + 3,71 11,6 + 2,74

57,9 +35,1
közép 7,9 + 2,51 61,9 +41,3 

8,56 + 1,81 33,8 +11,7dél 16,0 + 4,62

Cu észak 57,3 +47,2 20,0 + 4,72 9,18 + 2,02 9,15 + 0,910 9,17 + 1,22
közép 17,5 + 7,51 10,9 + 3,20 11,3 + 3,53 8,38 + 0,780 8,64 + 1,23
dél 12,7 + 2,58 9,47 + 2,31 10,4 + 1,16 8,32 + 0,440 9,34 + 0,260

Fe észak 

középise
269 +88,3 633 +417 234 +75,8 202 +37,1 223 +21,2

+15,6 152 +21,1 326 +47,4 212 +24,6 279 +17,9
253 +104 240 + 11,6 335 +70,1 267 +53,2 281 +43,3dél

Mn észak 32,7 + 6,80 39,7 + 14,4 17,8 + 8,37 12,0 + 2,64
20,3 + 7,23 19,4 + 6,98 10,9 + 1,11

10,9 + 1,38 

15,8 + 4,08 

11,6 + 2,55
közép 23,8 +10,7

28,9 + 0,32 29,4 + 6,02 17,3 + 6,89 12,1 + 3,41dél

Zn észak220 +123 123 +34,0 89,9 +11,7 81,8 + 7,25 77,2 + 9,29 

közép 77,3 +4,95101 +41,0 128 +33,1 77,1 +0,930 66,8 +6,64 

dél 75,2 +7,21139 +38,1 100 +17,1 81,1 +5,86 -70,6 +12,3
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A Crustacea-plankton legalacsonyabb higany-koncentrációját 

/10. ábra/, 0,213+0,096 mg/kg-ot a Siófoki-medence keleti 
térségének /5. hely/ tóközépi pontján, a legmagasabb Hg- 

koncentráció-értéket 0,964+0,289 mg/kg-ot a Keszthelyi
medence /1. hely/ északipart-közeli pontján mértükUgyan
akkor a Keszthelyi-medence mindhárom mintavételi pontján 

a zooplankton Hg-koncentrációja szignifikánsan /P-^ 0,001/ 
meghaladja a tó egyéb területeinek kpncentrációértékeit. 
Szignifikánsan magasabb /Р <==■ 0,001/ Hg-koncentrációt talál
tunk még az északi part mentén Gyenesdiástól-Zánkáig. A 

Hg-koncentráció nyugatról keleti irányban csökken, a legki- 

fejezettebben a tóközépen, de ez a tendencia a partok mentén 

is fellelhető, azonban a Siófoki-medence néhány partközeli 
pontján is észlelhetők némileg magasabb értékek.

A legalacsonyabb kadmium-koncentrációt /11. ábra/ 
1,26+0,418 mg/kg-ot a Siófoki-medence nyugati térségének 

/4. hely/ tóközépi pontján, a legmagasabbat, 35,0+33,3 mg/kg- 

ot a Keszthelyi-medence /1. hely/ északipart-közeli pontján 

mértük, mely érték szignifikánsan különbözik /P -=^ 0,001/ a tó 

többi mintavételi pontjának koncentrációértékeitől. A Balaton 

legkeletibb medencéjének /5. hely/ partközeli mintavételi 
pontjain figyelhető meg némi emelkedés, egyébként a koncentrá
cióértékek kiegyenlítettek, nincs közöttük további szigni
fikáns különbség.

A legalacsonyabb réz-koncentrációt /12. ábra/, 8,32+0,44 

mg/kg-ot a Siófoki-medence keleti térségének /5. hely/ déli- 

part-közeli pontján, a legmagasabb értéket, 57,3+47,2 mg/kg-ot 
a Keszthelyi-medence /l.hely/ északipart-közeli pontján mértük, 
mely szignifikánsan különbözik /Р 0,001/ a többi mintavételi 
pont Cu-koncentrációjától. A zooplankton Cu-koncentrációja nyu
gatról keleti irányban csökken a Szemesi-medencéig, egyébként 
az értékek a tó egész területén kiegyenlítettek.
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11. ábra
A Crustacea-plankton kadmium-koncentrációja a Balaton öt meden
céjének 15 pontján /átlag mg/kg szárazsuly + SEM, n= 3/
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12. ábra
A Crustacea-plankton réz-koncentrációja a Balaton öt meden
céjének 15 pontján /átlag mg/kg szárazsuly + SEM, n = 3/
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13. ábra
A Crustacea-plankton ólom-koncentrációja a Balaton öt meden
céjének 15 pontján /átlag mg/kg szárazsuly + SEM, n = 3/
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15. ábra
Balaton öt meden- 

n=3 /
cink-koncentrációja a

mg/kg szárazsuly + SEM,
A Crustacea-plankton
céjének 15 pontján /átlag

mg Zn/ Ikg szárazsuly
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16. ábra
A Crustacea-plankton vas-koncentrációja a Balaton öt meden
céjének 15 pontján /átlag mg/kg szárazsuly + SEM, n=3/
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A legalacsonyabb ólom-koncentrációt /13. ábra/, 

7,9+2,51 mg/kg-ot a Keszthelyi-medence /1. hely/, a leg
magasabbat, 61,9+41,3 mg/kg-ot a Szigligeti-medence /2. 

hely/ középvonalában mértük. Utóbbi medence mindhárom pont
ján a zooplankton Pb-koncentrációja szignifikánsan megha-

/Р -=^0,001/ a tó egyéb területeinek Pb-koncentráció-ladja
értékeit. Kiemelkedik még a Keszthelyi-medence /1. hely/ 
északipart-közeli pontja /28,3+14,6 mg/kg/. A tó legkeletibb 

medencéjében /5. hely/, a keleti part közelében a zooplank
ton Pb-koncentrációja kissé meghaladja a tó közbülső meden
céiben /3. és 4. hely/ talált értékeket.

A legalacsonyabb Mn-koncentrációt /14. ábra/, 11,0+
+1,39 mg/kg-ot a Siófoki-medence keleti térségében /5. 

hely/, a legmagasabbat, 39,4+14,4 mg/kg-ot a Szigligeti
medencében /2. hely/, az északipart-közeli mintavételi 
pontokon mértük. A tó nyugati medencéiben /1. és 2. hely/ 

a zooplankton Mn-koncentrációja szignifikánsan/ P 0,001/ 

meghaladja a keleti területek 13.,A. és 5. hely/ Mn-kon- 

centrációértékeit.
A legalacsonyabb cink-koncentrációt /15. ábra/ 66,7+6,64 

mg/kg-ot a Siófoki-medence keleti térségének /5. hely/ tó- 

középi pontján, a legmagasabbat, 220+123 mg/kg-ot a Keszt
helyi-medence /1. hely/ északipart-közeli pontján mértük.
Utóbbi érték szignifikánsan különbözik /Р 0,01/ a tó 

többi pontjának Zn-koncentrációértékeitől, ahol az értékek 

kiegyenlítettek.
A legalacsonyabb Fe-koncentrációt /16. ábra/, 152+21,1 

mg/kg-ot a Szigligeti-medence /2. hely/ tóközépi pontján, a 

legmagasabbat, 633+417 mg/kg-ot ugyanebben a medencében az 

északipart-közeli ponton mértük, mely szignifikánsan -külön
bözik /Р •*= 0,01/ a tó többi pontjának Fe-koncentrációértékétol. 
Kissé kiemelkedik még a Szemesi-medencében a tóközépi és déli- 

part-közeli minták Fe-koncentrációja.
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4.2.2. A Crustacea-plankton nehézfémkoncentrációjának 

szezonális változása

Az adatok a különböző pontokon azonos időben gyűjtött 

minták átlagkoncentrációértékeit /+SEM/ mutatják /7. táb
lázat , 17. ábra/.

7. táblázat
A Curstacea-plankton nehézfémkoncentrációjának szezonális 
változása a Balaton öt keresztszelvényében /átlag mg/kg +

+ SEM, n = 15/

őszNyárFém Tavasz

0,741 + 0,147 0,386 + 0,092
2,99 + 0,472 9,50 + 6,62 /п=15/

2,92 + 0,705/n=14/
31,9 + 8,38 14,3 + 2,12

0,484 + 0,045
0,861 + 0,115

Hg
Cd

20,3 + 8,88
11.1 + 1,48

+ 86,5
21.2 + 4,18

+ 13,2

Pb
20,2 + 9,56 10,9 + 0,69

+ 20,4
Cu

287 + 23,1 237
+ 2,77 14,4 + 1,91

+ 26,1

295Fe
26,8
84,2

Mn
+- 6,40 114103Zn

A Crustacea-planktonban higanyból többnyire nyáron 

mértünk magasabb koncentrációkat az egyes mintavételi pontokon, 
melynek eredményeként a nyári átlag /0,714+0,147 mg/kg/ 
gyengén szignifikánsan különbözik /Р-^0,05/ az őszi időpont 

átlagkoncentrációjától, de nem különbözik a tavaszi értékek
től. Az egyes pontokon a nyári magasabb értékek minden eset
ben a partok közelében adódtak, és kevésbé jellemzik a köz
bülső medencék /2.,3. és 4. hely/ tóközépi mintáinak zoo
plankton j át .
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Kadmiumból tavasszal mértünk alacsonyabb koncent
rációkat az egyes mintavételi pontokon /0,861+0,115 mg/kg/. 
Nyáron egy kiugró Cd-koncentrációérték volt /8,91 mg/kg/ 
a tó északkeleti pontján /5. hely/, egyébként a nyári át
lag 2,99+0,472 mg/kg, mely szignifikánsan különbözik 

/Р -=■ 0,001/ a tavaszi átlagtól. Az őszi időpont plankton
mintái közül három helyen volt magas Cd-koncentráció, a 

Siófoki-medence keleti térségének /5. hely/ délipart-közeli 
pontján /7,40 mg/kg/, a Keszthelyi-medence /1. hely/ tó- 

középi /10,3 mg/kg/ és északipart-közeli pontján, utóbbi 
helyen feltűnően magas /102 mg/kg/ Cd-koncentrációt mértünk. 
A 15 mintavételi pont Cd-koncentrációértékei között nagyság- 

rendi különbség volt /1,07 mg/kg - 102 mg/kg/, az átlag 

9,50+6,62 mg/kg. Mivel a szórás igen magas, a tavaszi át
lagtól nem különbözik szignifikánsan. 14 mintavételi pont 
Cd-koncentrációja /102 mg/kg-os 1. hely északipart-közeli 
pont kivételével/ a nyári átlagnak felel meg /2,92+0,705 

mg/kg/, mely szignifikánsan /Р-^0,01/ különbözik a tavaszi 
átlagtól.

ólomból tavasszal a Szigligeti-medence /2. hely/ 

déli- és északipart-közeli pontján mértünk kiugró értékeket, 

előbbi helyen 52,5 mg/kg-ot, utóbbin 128 mg/kg-ot. A tó 

többi pontján a zooplankton Pb-koncentrációja viszonylag 

alacsonyabb volt. Nyáron két helyen, a tó észak-nyugati 
pontján /1. hely/, és a Szigligeti-medence /2. hely/ tó- 

középi pontján mértünk magas, 55,2 mg/kg- ill. 142 mg/kg 

értékeket, de a tó más területein is viszonylag magas volt 

a Pb-koncentráció. A nyári átlag 31,9+8,38 mg/kg, nem tér el 
szignifikánsan a tavaszi átlagtól, viszont gyengén szigni
fikánsan /Р-^0,05/ különbözik az őszi 14,3+2,12 mg/kg-os 

értéktől. Utóbbi periódusban a nyáron kiemelkedő Pb-koncent- 

rációkat mutató pontokon /l.hely északipart-közeli pont; 2. 
hely tóközépi pont/ észleltünk az átlagot meghaladó 24,5 mg/kg 

ill. 38,8 mg/kg-os értékeket.
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17. ábra
Cu-, Mn-, Pb-, Zn- ésA Crustacea-plankton Hg-, Cd-,

Fe-koncentrációja tavasszal, nyáron és ősszel a Balaton
öt medencéjének 15 pontján /átlag mg/kg szárazsuly +

+ SEM, n = 15/
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Rézből tavasszal a Szigligeti-medence /2. hely/ 

északipart-közeli pontján mértünk az átlagot meghaladó 

28,8 mg/kg-os értéket, nyáron a Keszthelyi-medence /1. 

hely/ tóközépi /32,3 mg/kg/ és északipart-közeli pont
ján /152 mg/kg/ volt magasabb a Crustacea-plankton Cu-. 
koncentrációja. A három évszakban vett planktonminták 

Cu-koncentrációértékeiben azonban nem volt szignifikáns 

különbség.
Mangánból a nyári átlag volt magasabb, 26,8+2,77 

mg/kg, mely szignifikánsan különbözik /P^ 0,001/ az 

őszi átlagtól /14,4+1,91 mg/kg/, de nem tér el a tavaszi 
minták Mn-koncentrációértékeitől.

Az átlagos cink-koncentráció 80-110 mg/kg. Ennek 

többszörösét, 465 mg/kg-ot mértünk a Keszthelyi-öböl 
/1. hely/ északipart-közeli pontján ősszel. A Crustacea- 

plankton Zn-koncentrációjában azonban szignifikáns évsza
kos különbség nem volt.

Az átlagos vas-koncentráció 240-300 mg/kg. Ezt jóval 
meghaladó koncentrációt, 1467 mg/kg-ot mértünk a Szigligeti
medence /2. hely/ északipart-közeli pontján tavasszal,' de 

a három évszakban a zooplankton Fe-koncentrációértékei 
között szignifikáns különbség nem volt.

4.3.III./ Nehézfémszennyezettség vizsgálata biológiai teszt 

alkalmazásával a Zala alsó szakaszán

A Balatonban gyűjtött Unió sp. kopoltyuszövetében mért 
fémkoncentrációk az alábbiak volta a Zalába való kihelyezés 

időpontjában /mg/kg szárazsuly+SEM/: Hg - 0,209+0,056; Cd - 

3,06+0,373; Cu - 12,5+1,72; Pb - 21,3+5,57; Zn 

1991+111; Mn - 5808+136.
349+17,4;

Fe
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Az öt és fél hónapos kísérleti periódusban a vizs
gált fémek koncentrációja a kopoltyuszövetben az alábbiak 

szerint változott /18. és 19. ábra/:
A higany-koncentrációban május 13-ig nem következett 

be változás, május 27-én azonban a kiindulási koncentráció 

kétszeresét mértük a kopoltyuban. A nyári időszakban ez az 

érték tovább nőtt, a maximumot, 1,62+0,375 mg/kg-ot, julius 

28-án érte el, ami nyolcszorosa a kiindulási szintnek. Az 

őszi mintavételekkor a kopoltyuban a Hg-koncentráció ennél 
kisebb volt, majd szeptember 30-ra ismét emelkedett, de 

nem érte el a nyáron tapasztalt maximumot. A Hg-koncentráció- 

nak a vizsgálati idő alatt észlelt növekedési trendje az 

idő függvényében az y=0,239+0,048 • X /г=0,704/ egyenlettel 
irható le.

A kadmium koncentrációja az Unió kopoltyujában VI. 

10-ig jelentősen nem változott, de három hét múlva a 

kontrollérték háromszorosát mértük. Ezt követően a Cd- 

koncentráció ingadozásokkal ugyan, de tovább nőtt. A legma
gasabb értéket, 13,5+2,91 mg/kg-ot, IX. 15-én mértük, mely 

a kontrollnak több mint négyszerese. A vizsgálati periódus 

alatt a kopoltyú Cd-koncentrációjának növekedése az 

y=2,481+0,415 • X /r=0,787/ egyenessel jellemezhető.
A réz-koncentráció a tavaszi periódusban fokozatosan 

nőtt, V. 27-én 42,0+2,47 mg/kg-os csúcsot érve el, mely a 

kihelyezéskor mért érték több mint háromszorosa. Ezt köve
tően a Cu-koncentráció csökkent, és julius folyamán alig 

haladta meg a kiindulási szintet. Augusztusban ugrásszerű 

koncentrációnövekedést mértünk, /143+54,5 mg/kg/, mely a 

kontrolihoz képest nagyságrendi változást jelent.
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18. ábra

Hg, Cd, Cu és Pb koncentrációjának változása 1981. 
IV.15-IX.30-ig a Balaton nyiltvizében gyűjtött és 

a Zala folyóba áthelyezett kagylók /Unió sp./ kopol- 

tyuszövetében /átlag + SEM mg/kg szárazsuly/
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19. ábra
Zn, Fe és Mn koncentrációjának változása 1981. IV.15- 

IX.30-ig a Balaton nyiltvizében gyűjtött és a Zala fo
lyóba áthelyezett kagylók /Unió sp./ kopoltyuszövetében 

/átlag + SEM mg/kg szárazsuly/
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Az ólom koncentrációja a kihelyezést követő első 

két hét alatt négyszeresére nőtt. Ezután csökkent, majd 

fokozatosan emelkedett. A legmagasabb értéket, 104+28,3 

mg/kg-ot, VI.10-én mértük, ami a kiindulási koncentráció 

ötszöröse. A megfigyelés további szakaszában a koncent
ráció ingadozott, augusztus 18-án, valamint szeptember 

30-án a kontroll 5- ill. 4-szeresét elérő csúcsokat ész
leltünk. A Pb-koncentráció változása a vizsgálati peri
ódusban tehát meglehetősen hullámzó volt, de egészében 

növekvő tendenciájú.
A cink koncentrációja átmeneti csökkenés után foko

zatosan nőtt, junius 30-ig a kiindulási érték kétszeresét 
érve el. Ezt követően jelentős csökkenést tapasztaltunk, 

majd ismét emelkedő tendencia mutatkozott.
A legmagasabb Zn-koncentrációt, 667+39,5 mg/kg-ot, 

augusztus 18-án mértük. E fém koncentrációjának a megfi
gyelési idő alatti változása az idő függvényében az 

y=292+15,6 • X /г=0,669/ egyenlettel irható le.
A vas-koncentráció ingadozásokkal lassan nőtt, a 

vizsgálati periódus alatt a kiindulási érték másfélszere
sét közelitette meg. A kopoltyuban mért Fe-koncentráció 

növekedés az idő függvényében az y=2021+62,l • X /г=0,528/ 
egyenlettel irható le.

A mangán-koncentráció tendenciájában, jelentős közti 
ingadozásokkal, szeptember 3-ig növekedést mutatott. Ekkor 

észleltük a legmagasabb értéket, 8951+20,3 mg/kg-ot, mely 

meghaladta a kiindulási szint másfélszeresét. Ezt követően 

az áprilisi szintre esett vissza.
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5. MEGBESZÉLÉS

5.1.1./ Balatoni állatok nehézfémkoncentrációinak érté
kelése az irodalom tükrében 1

Adataink /3-9 ábra/ összevetése más szerzők által 
közölt koncentrációértékekkel nagyfokú óvatosságot kiván 

számos ok miatt. A hozzáférhető adatok jelentős része 

tengeri környezetből származik; a vizsgált állatfajok az 

általunk vizsgáltaktól és egymástól is különböznek; a 

vizsgált állatok kora, testmérete különböző, gyakran nem 

feltüntetett; a minták bizonyos szövetekből, máskor az 

egész állatból vett aliquotból származnak; az adatok 

egy része szárazsulyra, más része nedvessulyra vonatkozik, 

és az utólagos becslés mindenképpen torzit. Végül a 

meghatározás módszerében is lehetnek eltérések. Bár • 
leggyakoribb az atomabszorpciós technika, emellett más, 
pl.: izotóp és neutronaktivációs módszerek is elterjedtek, 

ill. szerves komponensek meghatározásánál gázkromatográ
fiát is alkalmaznak. Az összevetés mégis lehetőséget nyújt 

a feltűnően eltérő különbségek kiemelésére, melyek azonban 

származhatnak az eltérő geokémiai környezetből, az ott 

élő állatfaj sajátos fiziológiai adottságaiból, és nem 

utolsó sorban szennyezés gyanúját is kelthetik.
Az összehasonlitás során jelentős ipari szennyező

déstől mentes vizeket vettük csupán figyelembe.
Zooplankton adatainkhoz hasonló értékeket közölnek 

HOROWITZ és PRESLEY /1977/ Texas partvidékén, tengeröböl 
parti régiójának zooplanktonjára. Hg-ra vonatkozóan 

CAJANDER /1980/ nem szennyezett folyószakaszra 

tékéhez hasonló koncentrációt mértünk.
adott ér-
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Kagylókban mért Hg-koncentráció adataink SCHNIER 

és KARBE /1976/, WARFE és VAN DEN ВROEК /1977/ által 
édesvizekre közölt magasabb értékekhez állnak közelebb, 
továbbá hasonlóak KARBE és mtsai /1975/ valamint SMITH 

és mtsai /1975/ Unió és Anodonta fajokra megadott ér
tékeihez. Cd-adataink RAMELOW és mtsai /1978/ tengeri 
kagylókon mért értékeit 2-3-szorosan meghaladják. Pb-ra 

vonatkozó adatokat GOLDBERG és mtsai /1978/-nál talá
lunk. Adataikhoz képest az átlagot figyelembevéve mi 
5-ször nagyobb, ha kiemeljük az A. cygnea kopoltyuszövet- 

ben mért 56,2 mg/kg-os értéket, úgy nagyságrenddel na
gyobb Pb-koncentrációt mértünk. Adatainkhoz hasonló Cu- 

értékeket találunk BRYAN és HUMMERSTONE /1977/ folyami 
kagylókra, GOLDBERG és mtsai /1978/ az USA partvidékéről 
származó, és HARRIS és mtsai /1979/ szintén tengeri, 
kagylókra vonatkozó munkáiban.

Zn-adataink az irodalomban közölt értékek közé. 
esnek. így GOLDBERG és mtsai /1978/ alacsonyabb, mig 

RAMELOW és mtsai /1978/ magasabb értékeket adnak meg 

tengeri kagylókra vonatkozóan.
A GOLDBERG és mtsai /1978/, HARRIS és mtsai /1979/ 

tengeri kagylókra megadott Fe-koncentráció értékeit JONES 

és WALKER /1979/, valamint saját édesvizi kagylókra adott 

értékeink 2-szeresen múlják felül.
Az összehasonlításban a legfeltűnőbb különbség a Mn- 

koncentrációkban mutatkozott. Az általunk vizsgált két 

kagylófaj /U. pictorum L. és A. cygnea L./ záróizmában 

100-as, a köpenyben 1000-es, a kopo.ltyuban 10 000-es nagy
ságrendű adatainkkal szemben tengeri fajokra BRYAN és 

HUMMERSTONE /1977/, GOLDBERG és mtsai /1978/, HARRIS és 

mtsai /1979/ csupán 10 körüli értékeket közölnek, 
hez hasonló nagy Mn-koncentrációkat mértek édesvizi fajokban

Értékeink-
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JONES és WALKER /1979/. Ezek alapján felvetődik annak gon
dolata, hogy az édesvízi kagylók Mn-koncentráló szerveze
tek .

Cd- és Pb-koncentrációját RAMELOW ésHalak Hg-,
mtsai /1978/ tengerben, WHARFE és VAN DEN BROEK /1977/
folyó torkolati régiójában mérték. Figyelembevéve a vonat
koztatási alap különbözőségét /nedvessuly-szárazsuly/,
Cd- és Pb-adataink e szerzők magasabb értékeihez állnak kö
zelebb, Hg-koncentráció értékeink pedig valamivel alacso
nyabbak. Hal izomban Cu-koncentrációt mértek MAJORI és mtsai 
/1978/ tengeri fajokban, WHARFE és VAN DEN BROEK /1977/ 
folyótorkolati halakban. Adataink e szerzők koncentráció
értékeit valamelyest meghaladják, azonban utóbbi szerzők 

Anguilla anguilla májára az általunk A. bramában mért ki
ugró Cu-értékhez hasonló értéket közölnek.Mn-adataink hason
lóak MAJORI és mtsai /1978/, RAMELOW és mtsai /1978/ tenge
ri fajokra vonatkozó értékeihez, Zn-értékeink szerzők 

adatai közé esnek, mig Fe-ból 3-6-szor magasabb koncent
rációkat mértünk.

összességében adataink általában viszonylag alacso
nyak, vagyis alacsony szennyezettségi fokra utalnak. Ez 

megegyezik azzal a következtetéssel, amit MÜLLER /1981/ a 

Balaton fenéküledékének nehézfémkoncentrációjára vonatko
zólag is megállapított..A különböző nehézfémek egymáshoz 

viszonyított koncentrációit tekintve a vizsgált állatokban 

nagyságrendi különbséget találtunk /3-9 ábra/ a Hg-értékek 

2,0 mg/kg alattiak, a Cd-értékek 0,5-5,5 mg/kg, a Cu- és 

Pb-értékek 3-50 mg/kg, a Zn-értékek 50-500 mg/kg, a Fe 

50-2000 mg/kg, mig a Mn-értékek 2-10 000 mg/kg közöttinek 

adódtak. Ezen átlagos értékeken belül figyelemreméltó a 

Crustacea-plankton viszonylag magas Cu-koncentrációja, mig 

a többi fémet tekintve a Crustacea-planktonban mért értékek
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mérsékeltnek mondhatók, de mindenütt meghaladják a hal
izomban talált értékeket. A Chironomidae lárvák viszony
lag magas Fe- és Hg-koncentrációjukkái tűnnek ki. Kagy
lók szöveteiben a Mn-koncentrációk jóval magasabbnak 

bizonyultak a többi állat szöveteiben talált értékekhez 

képest. Ez arra utal, hogy a fémek akkumulációját tekintve 

eltérő szelektivitás érvényesül az állati planktonban, 
Chironomidae-lárvákban, a kagylókban’ és halakban, továbbá, 
hogy a nehézfémakkumuláció nem fokozódik a tápláléklánc 

hosszabbodásával.
Adataink ellentmondanak a klasszikus tápláléklánc 

teóriának, viszont alátámasztják MANLY és GEORGE /1977/ és 

MERLINI és mtsai /1977/ véleményét, mely szerint a vizi 
élőlények közül gyakran a bentikus szervezetek nehéz
fémkoncentrációja a legnagyobb, és a magasabb trofikus 

szintek felé a nehézfémkoncentrá'ció csökken. E jelenség 

okát abban látják, hogy ezek a szervezetek direkt módon 

táplálkoznak olyan anyagokkal, mint a szediment, detritusz 

és szuszpendált anyagok, amelyek rendszerint jóval magasabb 

nehézfémkoncentrációjuak, mint a viz. FÖRSTNER és PROSI 
/1977/ szintén iszaplakó Tubificidákban találták a leg
magasabb, és a halakban a legalacsonyabb fémkoncentráció- 

értékeket.
Bizonyára a kagylók és halak eltérő életmódjával függ 

össze a két állatcsoport közötti különbség, és a kagylók
ban talált magasabb értékek a szürőtáplálkozási móddal is 

kapcsolatba hozhatók. Ugyanakkor a két halfaj és a két 

kagylófaj között is adódtak észrevehető különbségek: a 

ragadozó S. lucioperca L. Cd-, Cu- és Mn-koncentrációja a 

legtöbb szervben, az Pb pedig a kopoltyuban alacsonyabb 

volt, mint a vegyestáplálkozásu A. brama L.-é. LELAND és 

McNURNEY /1974/ adatainkhoz hasonlóan magasabb Pb-koncentrációt
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találtak folyami vegyestáplálkozásu halakban a ragadozók
hoz képest. A kagylókat összehasonlitva azt találtuk, 

hogy az A. cygnea L.-ban Pb-ból, az U. pictorum L.-ban 

Hg-ból voltak magasabb értékek.
A vizsgált állatok által akkumulált nehézfémek 

mennyisége igen nagy valószinüséggel összefüggésben van 

az üledékből való fémfelszabaditással /HOOF 1976/ is.
Minthogy az üledék nehézfémtartalmáh>an a Balaton hossz- 

tengelye mentén a tó középvonalában nincsenek jelentős 

különbségek /MÜLLER 1981/, ezért arra lehet gondolni, 

hogy az emlitett fajok fémkoncentrációjában talált el
térések nem a lokális viszonyok eltéréseit tükrözik,■ hanem 

az állatok életmódbeli és méregtelenitési rendszerének 

különbözőségeivel függnek össze, ilyen pl. hogy a kagylók 

nehézfémekkel kapcsolatos regulációs mechanizmusa igen 

gyenge /BRYAN 1976/.
A nehézfémek szervek közötti megoszlása jellegzetes a 

kagylóknál és halaknál egyaránt. Az általunk vizsgált szö
vetek közül kagylóknál a kopoltyú a nehézfémek fő tároló
illetve kötőhelye. Kagylókban a kopoltyuban sikerült a fémek 

kötésében szerepet játszó vegyületeket is azonositani. Ezek 

alacsony molekulasulyu proteinek /6000-10 000/, nevezetesen 

nagy ciszteintartalmu metallothioneinek, melyek igen nagy 

affinitást mutatnak fémekhez. Bár fiziológiai funkciójuk 

pontosan még nem ismert, nagy valószinüséggel a detoxikációban 

játszanak szerepet, és egyben kötőhelyül is szolgálnak. 
FRANKENNE és mtsai /1980/ a Mytilus edulisnál azonosított 

ilyen kötőhelyeket Cd-ra vonatkozóan, mig ugyanennél a 

fajnál ROESIJADI és HALL /1981/ Hg-kötő proteineket talált, 

de nem azonosította azokat a metallothioneinnel. A M. gallo- 

provincialisnál figyelték meg VIARENGO és mtsai /1980/, 

hogy összehasonlitva a Cu-el kezelt és a kezeletlen
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kontrollcsoportot, csak a kezeitekben jelentek meg a 

Cu-tartalmu proteinek a kopoltyuban, mely szintén alá
támasztja e vegyületek szerepét a detoxikációban. Halak 

esetében Hg-ra és Cd-ra a vese, a Cu-re pedig a máj bi
zonyult szelektiv tárolónak. Laboratóriumi körülmények 

között Hg-szennyezésnek kitett angolna kopoltyuját, má
ját és veséjét vizsgálták BOUQUEGNEAU és mtsai /1975/. 
Eredményeik alapján feltételezik, hogy egy alacsony 

molekulasulyu protein szintézisét idézte elő a Hg, mely 

mint metallothionein azonositható, és védekező reakció 

eredményeként jelenik meg mindhárom szervben.
GERGELY és mtsai /1977/ Magyarország nagyobb folyói- 

ból és a Balatonból származó ponty, dévérkeszeg és fogas
süllő izomszövetében, májában és veséjében vizsgálták a 

Hg koncentrációját. Adatainkkal és az irodalmi adatok
kal ellentétben magasabb Hg-koncentrációt találtak az 

izomszövetben, mint a májban és a vesében /egy kivétellel/. 

Feltételezik, hogy a májban és a vesében való dusulás csak 

fokozottabban szennyezett vizekben érzékelhető.
A kopoltyuban való tárolás feltehetően a légzés során 

a vizbol megkötött fémionokra jellemző, a májbani felhalmo
zás a detoxikáló rendszer működésének eredménye lehet és 

főként a táplálékkal bekerült fémek kötődéséből származhat.
A vese szövetéhez valószinüleg eredettől függetlenül kötődnek 

azok a nehézfémionok, melyek a keringésben megjelennek, de 

valamilyen ok miatt nem ürülnek ki, illetve élettani-bio
kémiai okok miatt tárolásra kerülnek a kiválasztórendszer 

elemeiben. CARMICHAEL és mtsai /1979/ a vesének a fémek in 

vivo metabolizmusában kiemelkedő szerepet tulajdonítanak.
A koncentrációs faktor nagysága /5. táblázat/ szintén 

jelni azokat a szerveket és szervezeteket, amelyek szelektiven 

kötik a különböző fémeket. Feltűnő a kagylók nagyfokú
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5
koncentrálóképessége, ami Mn-ra eléri a 10 értéket. 

Ezeknél az állatoknál a toxikus fémek közül az Pb és 

Cd vizre számitott akkumulációja az esetek többségében 

meghaladta a Hg-ét. Figyelemreméltó, hogy a halak ese
tében az izomszövet, ami a testsúly legnagyobb részét 
teszi ki, és élelmezési szempontból a legnagyobb jelentő
séggel bir, csak kismértékben halmozza a toxicitási 
szempontból szóba jövő ionokat.

5.2.II./ A Balaton Crustacea-planktonjának nehézfémkon
centrációjában észlelt térbeli és időbeli különb
ségek értelmezése

Adataink azt mutatják, hogy a Balaton öt medencéjéből 
az év során gyűjtött Crustacea-plankton nehézfémkoncéntrá- 

ciójában jelentős különbségek vannak /10-16 ábra, 6. táblá
zat/.

A legalacsonyabb átlagos fémkoncentrációk többnyire a 

Balaton keleti részén jellemezték a zooplanktont és a tó 

középvonalára estek. A legmagasabb fémkoncentrációkat a tó 

nyugati medencéiben, többnyire az •ész'akipart-közeli pontokon 

mértük. így a legmagasabb Hg-, Cd-, Cu- és Zn-koncentráció a 

Keszthelyi-medence, a lagmagasabb Mn- és Fe-koncentráció a 

Szigligeti-medence északipart-közeli pontján volt. A leg
magasabb Pb-koncentrációt a Szigligeti-medence tóközépi pont
ján mértük. Az e két medencére eső maximumkoncentrációkon túl
menően adatainkból az is kitűnik, hogy a Keszthelyi-medence 

mindhárom mintavételi pontján a Hg- és Mn-koncentráció, a 

Szigligeti-medence három mintavételi pontján a Mn-.és Pb- 

koncentráció szignifikánsan meghaladja a zooplankton fém
koncentrációját a tó egyéb medencéihez képest.
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A tó hossztengelye mentén nyugatról keleti irányban 

csökken a zooplankton Mn-koncentrációja, mely a partok kö
zelében kifejezettebb. A Cu-koncentráció ilyen irányú csök
kenése csak az északi part közelében figyelhető meg a 

Szemesi-medencéig. A Hg-koncentráció nyugatról keleti irányú 

csökkenése főleg a tóközépen érvényesül.
A zooplankton csökkenő nehézfémkoncentráció sorrendje 

alapján is kimutathatók különbségek.a vizsgált öt medencé
ben /20. ábra/.

Azonosnak tekinthető a Szemesi-medence /3. hely/ és a 

Siófoki-medence nyugati térsége /4. hely/, ahol a Fe, Zn és 

Mn után következnek a toxikus fémek, közöttük elsőként a Pb.
A fémek csökkenő sorrendje alapján azonos a Szigligeti-meden
ce /2. hely/ és a Siófoki-medence keleti /5. hely/ térsége.
Itt a Pb megelőzi a Mn-t. A Keszthelyi-medence tér el leg
jobban a tó többi medencéitől, és a medencén belül is vannak 

különbségek. Az északipart-közeli ponton a viszonylag, nagy 

értékű Mn-t a Cu és Cd is megelőzi, mig a medence másik két 

pontján a Cu a negyedik, a Pb az ötödik helyre kerül. Utóbbi 
sorrenddel egyezik meg a HOROWITZ és PRESLEY /1977/ tengeri 
zooplanktonban mért nehézfémkoncentráció adataiból összeállít
ható sorrend.

A planktonminták nehézfémkoncentrációjában évszakos 

különbségeket találtunk /17. ábra, 7. táblázat/.
Szignifikánsan magasabb volt a Hg, Pb és Mn koncentrá

ciója nyáron az őszi értékekhez képest, a Cd koncentrációja 

nyáron és ősszel a tavaszi értékhez viszonyítva. A Zn-, Fe- 

és Cu-koncentrációkban szignifikáns évszakos különbségek 

nem voltak.
Kevés a zooplankton évszakos nehézfémkoncentráció- 

változásával foglalkozó munkák száma. Ezek jelentős része
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20. ábra
A Crustacea-plankton csökkenő nehézfémkoncentráció sor
rendje a Balaton öt medencéjében /mg/kg szárazsuly/
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mikroelemekkel mesterségesen dúsított halastavi körülmények
re vonatkozik, mely nem hasonlítható természetes tavi vi
szonyokhoz .

Ismert azonban, hogy a zooplankton fémakkumulációját 
számos tényező befolyásolja, úgy mint a térben és -időben vál
tozó faji összetétel, a felvétel és leadás eltérő mecha
nizmusa, a környezet változó fizikai és kémiai viszonyai, 

az időpont /napszak, évszak/ és időtartam /CAJANDER 1980, 
HOROWITZ és PRESLEY 1977, V0R0BJEV és SKODIN 1980/. Annak 

eldöntésére, hogy az említett befolyásoló tényezők közül 
melyek voltak döntőek a kapott kép kialakulásában, jelen 

munkánkban nem vállalkozhatunk, bizonyos következtetések 

azonban megengedhetőnek tűnnek. Feltételezhető, hogy a 

zooplankton magasabb nyári koncentrációértékei magasabb viz- 

koncentrációértékek következményeként jöttek létre.' A 

külső tényezőkön kívül, melyhez pl.: a fokozottabb nyári 
tóhasználat is hozzájárul, néhány közvetett adat szól amellett, 

hogy az állatok fiziológiai állapotában is jelentős változá
sok következnek be a nyári időszakban, mely minden bizony
nyal a fémakkumulációra is kihat.

A planktontagok fiziológiai állapota nyáron jobban el
tér a többi évszaktól. Jelzi ezt a magasabb nyári víztarta
lom /4. táblázat/ és a rövidebb nyári életidő. A Balatonban 

mindhárom évszakban fellelhető faj, az Eudiaptomus gracilis 

Sars nyári generációinak életideje 4-6 hét, a tavasziaké 

és őszieké ennél jóval hosszabb, 2-3 ill. 3-4 hónap /P.ZÁN- 

KAI 1979/. Ugyanennél a fajnál a szürésintenzitás nyáron 

nagyságrenddel nagyobb, mint télen /P.ZÁNKAI 1978/. Mindez 

intenzivebb nyári anyagcserét feltételez, mely szintén hoz
zájárulhat a magasabb nyári fémkoncentrációk kialakulásához.
A viszonylag rövid életidejü zooplankton jobban tükrözi a 

környezet "pillanatnyi" nehézfémkoncentrációját, mint a
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magasabbrendü vizi állatok, melyeknél a hosszabb életidő 

/néha több év/ alatt bekövetkezett változások "tartós" 

környezeti hatások eredményei is lehetnek. Ismert, hogy 

kagylóknál és halaknál a korral és az ezzel járó testmé
retnövekedéssel arányosan változik az akkumulált nehéz
fémek koncentrációja /BOYDEN 1974, MARKS és mtsai 1980/.

A 15 mintavételi helyre kiterjesztett mérések szük
ségszerűen némileg módosítják az előző vizsgálat /4.1.1./ 

eredményeit, melyek korábbi években két ponton folyó vizs
gálatokból származtak.

Ha kiemeljük a nyári értékeket, a korábbi adatokhoz 

képest nincs szignifikáns különbség a Hg-, Mn- és Zn-' 
koncentrációkban. A Fe-koncentráció 70, a Cu-koncentráció 

pedig 100 %-kal alacsonyabb. Magasabb viszont 100 %-kal a 

Cd és közel 300 %-kal a Pb koncentrációja.
Eredményeink alátámasztják azt a megállapitást, hogy 

az állati planktonszervezetek alkalmasak környezeti nehéz- 

fémkoncentráció-különbségek kimutatására, és nehézfémszeny- 

nyezések jelzésére. A Crustacea-plankton nehézfémkoncentráció
jának mérése alapján a Balatonra megállapítható, hogy nehéz
fémekkel szennyezettebb a Keszthelyi-- és Szigligeti-medence.
A szennyezés elsősorban az északi part közelében mutatkozik, 
de néhány fém a keleti part mentén is kissé magasabb koncent
rációjú. A fémek bejutása a nyári időszakban feltehetően 

intenzivebb, a toxikus fémek közül a Cd és Pb van jelen az 

átlagosnál magasabb koncentrációban.

i
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5.3.III./ Biológiai teszt alkalmazása nehézfémszennyezett
ség vizsgálatára

Adataink szerint /18,19. ábra/ a Balatonból a Zala 

folyóba helyezett kagylók kopoltyújában a különböző fémek 

koncentrációja eltérő mértékben változott az áprilistól 
szeptember végéig tartó periódusban. A kiindulási és végső 

értéket tekintve jelentős volt a Hg és Cd felhalmozás, a 

Zn, Pb és Fe koncentrálódás kisebb mértékű, a Cu és Mn 

szintje pedig lényegében változatlan. A vizsgált időszakon 

belül a kopoltyuban a fémek koncentrációja egymástól eltérő 

módon ingadozott, időszakosan nőtt, vagy csökkent, azonban 

a csökkenés, kivéve néhány esetben a Zn, Fe és Mn koncentrá
cióját, nem eredményezett a kiindulásinál alacsonyabb értéket. 

A vizi szervezetek fémkoncentrációinak változása a viz és 

üledék fémtartalmával van szoros összefüggésben /BRYAN és 

UYSAL 1978, ROBERTS 1976/. Arra lehet tehát gondolni, hogy 

a Zala nehézfémterhelése nem egyenletes, hanem időszakosan 

változó. Ez természetesen összefüggésben lehet a vízhozam
mal, de a szennyező források egyenetlen ürítésével is.
Utóbbit támasztja alá az, hogy a különböző fémek fokozott 

vagy csökkent akkumulációja nem azonos időszakra esik. A 

Cu-koncentráció májusban mutatott átmeneti emelkedő tendenciát, 
majd augusztusban kiugró értéket, ezzel szemben a Hg junius 

második felétől julius végéig ért el magas értékeket, a Cd 

pedig junius közepétől lényegében a vizsgálat végéig növekvő 

tendenciát mutatott. A Pb és Mn ingadozása meglehetősen 

rapszodikus volt, ezért a növekvő tendencia ellenére a korre
lációs koefficiens 0,5 alatt maradt. Az általunk mért változá
sokat a viz időszakosan megnövekvő nehézfémszennyezettsége 

mellett az is befolyásolja, hogy a kagyló kopoltyuszövete 

miképpen köti és adja le a különböző fémeket. Ismert, hogy a
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kagylók kopoltyuiban nehézfémek specifikus fehérjékkel 
való kapcsolatbalépése sajátos tárolást biztosit /FRANKENNE 

és mtsai 1980, ROESIJEDI és HALL 1981, VIARENGO és mtsai 
1980/. A tárolás mechanizmusától függően a felvétel és 

leadás aránya a különböző fémekre eltérő lehet. Úgy tűnik, 

hogy a Cu, Pb és Mn kötődése kevésbé erős a kopoltyúszövet- 

ben, ezért a leadási folyamat gyorsabban végbemegy.
Az egyidejűleg vett mintákban az értékek szórásai az 

esetek döntő többségében nem nagyok, ami kizárja azt, hogy 

a leirt változások az állatok egyedi fémkoncentráció különb
ségeivel lennének összefüggésben. Mindemellett az egyedi szó
rások néhány esetben meglehetősen nagynak mutatkoztak.
Ennek az lehet a magyarázata, hogy a szubletális tartomány
ba eső fémszennyezés esetén a kagylók szürőtevékenysége 

különböző mértékben csökkenhet /SALÁNKI 1976, 1977,’ SALÁNKI
ami az akkumulációt is befolyásolja ésés VARANKA 1976/, 

jelentős egyedi különbségek okozója lehet.
Az áprilisban gyűjtött és Zalába kihelyezett kagylók

ban mért fémkoncentrációkat kiindulási szintnek tekintettük 

az eredmények értékelésekor. Ezek az értékek a Cu, Pb, Zn,
Fe és Mn esetében 20 %-os határon belül megegyeznek az elő
ző vizsgálat /4.1.1./ Unió pictorum L. kopoltyujára vonat
kozó adataival. E vizsgálatban a Cd-értékek kismértékben, 
a Hg-értékek lényegesen /2x ill. 7х/ alacsonyabbak voltak az 

előzőnél. Felvetődik annak lehetősége, hogy a zooplanktonhoz 

hasonlóan a kagylókban is változhat a nehézfémek koncentrá
ciója az év során a Balaton nyiltvizi területein, melyet 
célirányos, nagy mintaszámú vizsgálatok dönthetnek el.

Vizsgálataink alapján jogosnak tűnik az a megállapitás,, 
hogy a Zala vizével időszakosan jelentős nehézfémszennyezés 

érkezik a Balatonba, ami a kagylókban történő akkumuláció 

mérésével időben is behatárolható. A különböző fémek megnöve
kedett koncentrációi eltérő időkben jelentkeznek, ami arra
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utal, hogy a vízgyűjtőterületen többféle szennyezőforrás 

van jelen. Eredményeink megerősítik azt, hogy kagylók fel- 

használhatók biológiai tesztekhez, időszakosan változó 

nehézfémterhelés nyomonkövetésére, a folyamat pontosítása 

azonban további, laboratóriumi ellenőrzéseket is kiyán.
A biológiai fémakkumuláció mérésének általunk alkalmazott 

módszerét nézetünk szerint fel lehet használni a többi 
balatoni befolyó vízminőségének vizsgálatára és összehasonlí
tó tanulmányok végzésére is.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

1./ Vizsgálataink során atomabszorpciós spektrofotometriá- 

val megmértük a Balatonban élő Crustacea-plankton, az 

iszaplakó Chironomidae lárvák és kagylók /Unió picto- 

rum L., Anodonta cygnea L./ valamint eltérő táplálkozásu 

halak /Abramis brama L., Stizostedion luciopercá L./ egyes 

szerveinek és szöveteinek Hg-, Cd-, Pb-, Cu-, Fé-, Zn- 

és Mn-koncentrációját, és megállapítottuk a felhalmozás 

mértékét a viz fémkoncentrációjához képest.
Összehasonlítottuk a Balaton öt keresztszelvényének 

tizenöt pontján tavasszal, nyáron és ősszel gyűjtött 

Crustacea-plankton Hg-, Cd-, Pb-, Cu-, Fe-, Zn- és 

Mn-koncentrációját.
Biológiai tesztet alkalmaztunk a Zala folyó nehézfém

terhelésének időbeli nyomonkövetésére. A Balatonban 

gyűjtött és a Zala folyóba kihelyezett kagylók /Unió sp./ 

kopoltyujának nehézfémkoncentrációját kétheti gyakori
sággal mértük.
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2.1 К balatoni állatokban és szöveteikben mért nehéz
fémkoncentráció értékek /3-9. ábra/ a következő 

intervallumban találhatók /átlag mg/kg szárazsuly + 

+ SEM/:

•1,88 + 

5, SÍ + 

SO, 7 +

0,82 

0,90 

8,81 

10,3

0,25 + 0,09 

0,57 + 0,08 

1,72 + 0,16 

3,10 + 0,34 

39,4 +4,85
26,8 +8,67

1,68 + 0,21

Hg
Cd
Cu

48,5Pb +

+ 158468Zn
+ 6682 36 3Fn

+ 242510647Mn

Megállapítható, hogy a maximális értékek Cd-ból az 

U. pictorum L., Pb-, Zn- és Mn-ból az A. cygnea L. 
kopoltyújában, Cu-ből az A. brama L. májában és a 

Crustacea-planktonban, Hg-ból és Fe-ból a Chironomidae 

lárvákban voltak. A minimális értékeket többnyire a 

halak, de főleg a S. lucioper''-a L. izomszövetében 

mértük.

3./ A viz fémkoncentrációjához viszonyított koncentrációs 
faktorértékek /5. táblázat/ a 10^- 10~* 
találhatók. 102, 10

intervallumban
értékek fordultak elő a Hg, Cd, 

Cu és Zn esetében. Az Pb és Fe felhalmozása

3

a Chirono-
4

a kagylók kopoltyujában 10midae lárvákban, 
felhalmozás pedig a kagylók kopoltyuszövetében 10^

, a Mn-

nagyságrendü volt.

4./ Adataink azt mutatják, hogy a Balatonban a nehézfémek 

döntően nem a tápláléklánc mentén halmozódnak fel. Az 

állatok nehézfémkoncentrációja nagy valószínűséggel inkább
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az üledékben jelenlevő fémek hozzáférhetővé válásával 
mutat összefüggést. Jelzi ezt az üledéklakó Chiro- 

nomidae lárvák és kagylók, valamint az üledékközeli 
életmódot folytató A. brama L. szöveteinek viszonylag 

magas fémkoncentrációja.

5.1 A Balaton fémszennyeződésének lehetőségét az alábbi 
eredmények támasztják alá:

A balatoni állatokban talált értékek ugyan viszony
lag alacsonyak, de magasabb értékeket kaptunk más 

szerzők szennyezetlen vizekből származó állatokra 

megadott adataihoz képest: kagylókban Cd-ból 2-3x,
Pb-ból 5x, tengeri fajokhoz képest Fe-ból 2x és Mn- 

ból lOO-lOOOx, halakban pedig Fe-ból 2-5x.
A Balaton 15 pontján három évszakban vett Crustacea- 

-plankton analízisek /6. táblázat; 10-16/ eredményei 
azt mutatják, hogy a Balaton nyugati részén, valamint 
északi partján magasabbak a nebézfémkoncentrációértékek 

a keleti tórészhez és a déli parthoz képest. A tó 

hossztengelye mentén nyugatról kelet felé csökken a 

zooplankton Mn-koncentrációja a tó egész területén, 

a Cu-koncentráció az északi partközeli pontokon a Szemesi- 

medencéig, a Hg koncentrációja pedig legkifejezettebben 

a tó középvonalában. Fenti okokból adódóan az egyes 

medencék között eltérés mutatható ki a zooplankton fém
koncentráció sorrendje alapján /20. ábra/.

A Crustacea-plankton Hg-, Pb- és Mn-koncentrációja 

nyáron, Cd-koncentrációja nyáron és ősszel szignifikán
san magasabb /7. táblázat, 17. ábra/ volt.

A Balatonból a Zala folyóba áthelyezett kagylók 

/Unió sp../ kopoltyujának fémkoncentráció ja /18,19.ábra/ 
eltérő mértékben és időlefutással változott: a kiindulási
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értékhez képest a vizsgálati idő végére a Hg koncent
rációja 7-szeresre, a Cd 4-szeresre, a Zn 2-szeresre 

emelkedett, a Pb és Fe koncentrációja 50 %-kal nőtt. 

Időközben a Cu és Mn esetében is fellépett koncent
rációnövekedés és a többi fém esetében is mérhetők 

voltak magasabb értékek. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a Zala nehézfémterhelése időszakosan változik és 

a különböző fémek koncentrációjának növekedése eltérő 

időpontokban következik be.
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