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Cianobakterije so prisotne v skoraj vseh kopenskih in vodnih habitatih. V vodnem okolju so znane predvsem zaradi masovnega in dobro 
vidnega pojavljanja, imenovanega cvetenje, ki ga srečamo v sladkih in slanih vodah. Obsežni cianobakterijski cveti so toksični, zato 
njihova prisotnost pogosto vodi v zaprtje voda za rekreacijske namene. Še večji zdravstven problem nastopi v primeru pojava 
cianotoksitnov v pitni vodi.

Cilji
Cilj projekta je demonstracija naprave, ki omogoča zgodnje odkrivanje cianobakterij in hkrati preprečevanje njihovega množičnega 
pojavljanja. 
Napredni senzorni sistem, avtonomna navigacija in sistem za prenos podatkov, omogoča pridobitev celovite prostorske in časovne 
slike stanja vodnega telesa. 
Inovativni sistem preprečevanja množičnega pojavljanja cianobakterij temelji na sistemu elektrolize in ne vnaša v vodno telo 
kemikalij ali drugih sredstev, ki se jih sicer uporablja za uničevanje cianobakterij.

Pričakovani rezultati
• zmanjšanje koncentracije cianobakterij na okoli 90% prvotne koncentracije v času delovanja elektrolitske naprave
• 50% zmanjšanje koncentracije toksičnih sevov cianobakterij v obdobju pojavljanja cvetenja
• odsotnost cianobakterijskih toksinov (mikrocistinov)  v vodnem telesu med testnim obdobjem
• izboljšano ekološko stanje izbranega vodnega telesa (večja biodiverziteta, večje število vrst)
• zmanjšanje motnosti vodnega telesa med obdobjem uporabe nove tehnologije

1 – Stacionarni servisni pristan
2 – Mobilna delovna ploščad
3 – Fotonapetostne sončne celice
4 – Akumulator
5 – Vir električne energije (fotonapetostni moduli)
6 – Stacionarno električno omrežje
7 – Privez s sistemom napajanja čolna
8 – Elektrolizna celica za omejevanje rasti cianobakterij
9 – Senzorji in črpalka s sistemom za vzorčenje vode
10 – Sončni toplotni kolektorji

Partnerji

Masovno pojavljanje cianobakterij je eden glavnih tveganj za zdravje v EU. Večina rodov cianobakterij tvori cianotoksine, ki 
predstavljajo grožnjo, saj se ob njihovem masovnem pojavljanju, v velikih količinah sproščajo v vodno okolje. Cianobakterijsko cvetenje 
je posledica splošne evtrofikacije vodnih teles in je zato odpravljanje vzrokov njihovega pojavljanja drago in zamudno. Zato je nujno 
potrebno najti rešitev za preprečevanje cvetenja ne glede na stanje vodnega telesa.

SHEMA MOBILNE MERILNE NAPRAVE

CIANOBAKTERIJSKO CVETENJE SE LAHKO ODRAŽA V POJAVU GOSTE GOŠČE NA POVRŠINI VODE MODROZELENE DO RDEČKASTE OBARVE. PROPAD CVETA LAHKO VODI DO POMORA RIB. 

CIANOBAKTERIJE SE POJAVLJAJO V ENOCELIČNIH IN NITASTIH OBLIKAH.  

PROJEKT SE IZVAJA NA OBMOČJU KOSEŠKEGA BAJERJA IN 
BLEJSKEGA JEZERA


