Algae and cyanobacteria
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Bathing waters are sections on rivers, lakes and the sea, which are intended exclusively for bathing. In
Slovenia there are 27 bathing waters set in inland waters. The quality of bathing waters is primarily assessed
with microbiological parameters. Additionally occurrence of cyanobacteria blooms and excessive growth of
algae is monitored. For the purpose of preparing the measures for each bathing water, a profile was created
that provides a description of the physical, geographical and hydrological characteristics of the bathing water
together with other surface waters within its catchment area and includes also an assessment of the
possibility of the proliferation of algae and cyanobacteria. In Slovenian bathing waters increased biomass of
algae and cyanobacteria normally has no negative impact on the swimmers, except due to aesthetic reasons,
and sometimes disturbing odor or increased possibility of injuries due to slipping on slippery surfaces.
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Monitoring kakovosti kopalnih voda izvaja
Agencija RS za okolje (ARSO) v okviru
državnega monitoringa površinskih voda in
obsega: terenske meritve (temperatura
vode, pH, prosojnost, nasičenost vode s
kisikom) ter spremljanje prisotnosti dveh
bakterij, ki sta pokazatelj morebitnega
fekalnega onesnaženja.
Ob vzorčenju vode se senzorično oceni tudi spremembo barve vode in morebitno
prisotnost filma, pene ali gošče na površini vode zaradi cvetenja. Ob pojavu le-tega
se občasno izvede tudi meritve koncentracije klorofila-a in analizo vrstne sestave
fitoplanktonske združbe, po potrebi pa tudi analizo prisotnosti cianotoksinov.
Dodatne analize so se v preteklosti že izvedle na Blejskem jezeru1.
Rast planktonskih in pritrjenih alg in cianobakterij pogojuje predvsem vodni
tok in z njim povezan pretok oz. vodostaj ter zadostna količina hranil.
Raziskave, opravljene ob pripravi profilov kopalnih voda, so pokazale, da v
rečnih kopalnih vodah običajne hidrološke razmere navadno ne omogočajo
neposredne razrasti fitoplanktonskih oz. fitobentoških organizmov. Kljub
hudourniškemu značaju naših vodotokov, pa lahko predvsem poleti ob
nizkih vodostajih pride do povečane biomase zelenih nitastih alg, ob
izredno nizkih vodostajih in povečani temperaturi pa do razpada (gnitja) alg
in do neugodnega vonja. Razen estetskega izgleda, občasno tudi
motečega vonja ter povečane verjetnosti poškodb zaradi zdrsa na spolzki
podlagi, povečana biomasa alg in cianobakterij navadno nima negativnega
vpliva na kopalce 2.

POVZETEK
Kopalne vode so odseki na rekah, jezerih in
morju, ki so namenjeni izključno kopanju. V
Sloveniji je na celinskih vodah določenih 27 kopalnih
voda (slika 1). Z namenom varovanja zdravja kopalcev so
zahteve za kopalne vode določene na evropskem nivoju s
Kopalno direktivo (2006/7/ES) o upravljanju kakovosti kopalnih
voda, ki je prenesena tudi v slovenski nacionalni pravni red.
Kopalna direktiva podaja zahteve za mikrobiološko kakovost
vode, poleg tega pa narekuje tudi spremljanje morebitnega
pojava cvetenja cianobakterij in prekomerne razrasti alg. Za
namen priprave ukrepov je bil za vsako kopalno vodo v
Sloveniji izdelan profil, ki podaja opis fizičnih, geografskih in
hidroloških značilnosti kopalne vode in drugih površinskih
voda na njenem prispevnem območju ter vključuje tudi
oceno možnosti razraščanja alg in cianobakterij

Meritve koncentracije klorofila-a in analize vrstne sestave
fitoplanktonske združbe se redno izvajajo na Blejskem jezeru, cvetenje
pa je bilo leta 2012 zaznati tudi na Šobčevem bajerju. Ob povečani
biomasi cianobakterij oceno tveganja izdelajo tudi strokovnjaki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so v ta namen izdelali
ustrezna priporočila na nacionalnem nivoju (preglednica 1)3.

Preglednica 1: Alge in cianobakterije v celinskih kopalnih vodah: smerne vrednosti,
tveganje za zdravje in ukrepi.
Smerne vrednosti za
celinske vode

Tveganje za zdravje

Ukrepi

20.000 cianobakterijskih
celic/mL ali
10 µg klorofil-a/L, če
prevladujejo cianobakterije

kratkoročne posledice
(npr. draženje kože, obolenja
prebavil)

informirati javnost
(laično in strokovno)

dolgoročne posledice zaradi
nekaterih vrst cianobakterij,
kratkoročne posledice (npr.
draženje kože, obolenja
prebavil)
akutna zastrupitev,
dolgoročne posledice zaradi
nekaterih vrst cianobakterij,
kratkoročne posledice (npr.
draženje kože, obolenja
prebavil)

spremljati pojavljanje in pogoje
zanje, odsvetovati kopanje in
nadaljno raziskati tveganje,
informirati javnost (laično in
strokovno)
takojšnja možnost prepovedi
kopanja in drugih aktivnosti v
stiku z vodo, spremljanje
zdravstvenega stanja ljudi,
informirati javnost (laično in
strokovno)

100.000 cianobakterijskih
celic/mL ali
50 μg klorofil-a/L, če
prevladujejo cianobakterije

cianobakterijska pena na
kopalnem območju

Slika 1: Celinske kopalne vode v Sloveniji

Ljudje se kopamo tudi na lokacijah, kjer ni uradno določenih kopalnih voda (npr. gramoznice,
vodna zajetja). Zato bi morali dodatno pozornost usmeriti tudi na te lokacije, kjer se v
poletnih mesecih lahko zaradi velike količine hranil in plitkega oz. stoječega značaja
vodnega telesa hitro namnožijo različne vrste alg, med njimi tudi potencialno toksične
cianobakterije. Zato pri izbiri mesta za kopanje previdnost ni odveč in se priporoča kopanje
le v za to določenih odsekih.
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