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KVALITA POVRCHOVEJ VODY AKVATICKÉHO
EKOSYSTÉMU GIDRA
SURFACE WATER QUALITY OF THE AQUATIC ECOSYSTEM OF THE GIDRA STREAM
M ilan Seman, R enáta Fľaková, Eva V rbická , Barbora Gavulia ková, K la ud ia K la r iso v á
ABSTRACT
Microorganisms are a particularly important organic water pollution indicator. Psychrophilic and
mesophilic microorganisms, also known as indicators of total contamination, are naturally present in
the waters. Total and faecal contamination indicators were monitored in the aquatic ecosystem of the
flow Gidra with human activity being the main influence. While microbial counts usually do not exceed
the relevant legislative values on Gidra upstream, the middle and lower stream reaches well above these
values, suggesting contamination. Qualitative analysis was performed aimed at determining the species
spectrum of indicator of faecal contamination in addition to the quantitative part it.
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ÚVOD
V ekosystéme rieky Gidra v Malých Karpatoch boli
v rokoch 1998 – 2000 realizované rôzne vedeckovýskumné aktivity, a to fyzicko-geografické a hydrobiologické (Derka, Rodriguez, 2003), hydrochemické
a mikrobiologické (Valúchová, Rodriguez, 2003), ďalej
výskum zameraný na rôzne typy organizmov, mikroa meiozoobentos (Ciliophora) (Tirjaková, 2003),
makrozoobentos (Bulánková, 2003), herpetofauna
(Klembara, Bartík, 2003), taktiež vplyv antropických
faktorov na rôzne spoločenstvá živočíchov (Halgoš,
2003). Jednou z aktivít bola aj determinácia TOM
(transportovaný organický materiál), TAM (transportovaný anorganický materiál) a BOM (bentický organický
materál). BOM zahŕňa CBOM (hrubý bentický
organický materiál, do 1 mm), FBOM (jemný bentický
organický materál, do 50 m) a UFBOM (ultrajemný
bentický organický materiál) (Derka, Rodriguez, 2003).
V rokoch 1998 – 1999 bol na danom území
realizovaný výskum zameraný na mikro- a makrozoo-

bentos, najmä nálevníky. Pri výskume boli zohľadnené
antropogénne faktory ako eutrofizácia, regulácia
a erózia. Bolo zistené, že najvyššiu abundanciu mali
z jednobunkovcov bičíkovce a nálevníky, z mnohobunkovcov to boli hlavne Rotifera. Spomedzi
nálevníkov bolo determinovaných 124 taxónov,
dokonca na našom území bolo prvýkrát popísaných
6 druhov – Bursellopsis spumosa, Urotricha matthesi,
Enchelyomorpha vermicularis, Hackenbergia langae,
Keronopsis spectabilis, Thigmogaster opositevacuolatus
– práve v povodí Gidry. Boli tu pozorované výrazné
rozdiely medzi lokalitami bez antropogénneho vplyvu
a lokalitami, kde už bol negatívny antropogénny vplyv
zaznamenaný. Eutrofizácia mala vplyv najmä na
štruktúru spoločenstva, a to zvýšením početnosti a tiež
diverzity nálevníkov a poklesom algofágov a nárastom
bakteriovorov (Tirjaková, 2003).
Ďalšími organizmami sledovanými na danom území
boli okrem nálevníkov aj spoločenstvá podeniek
(Ephemeroptera) a pošvatiek (Plecoptera), ktoré sú
jednými z najvýznamnejších skupín makrozoobentosu
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v tomto type vodného toku. Tak ako aj na iné druhy
organizmov mikro- a makrozoobentosu, aj na podenky
a pošvatky má eutrofizácia v dolných častiach toku
negatívny vplyv. Bol tu pozorovaný pokles alfadiverzity podeniek takmer na polovicu, vyššie
zastúpenie tu mali najmä druhy tolerantnejšie
k znečisteniu. Na spoločenstvá, aj napriek negatívnemu
antropogénnemu vplyvu, má pozitívny vplyv pomerne
vyrovnaný prietok a zachovaný brehový porast, ktorý
zatienením redukuje primárnu produkciu a tým tlmí
negatívne účinky zvýšeného prísunu živín (Bulánková,
2003).
Na prácu Bulánkovej (2003) nadviazal mikrobiologický výskum v rokoch 2007 – 2009 (Vrbická,
2009), spojený aj so základným hydrogeochemickým
hodnotením
povodia
Gidry
realizovaný
na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave (PriF UK). Cieľom bolo determinovať
mikrobiologický profil rieky Gidra a identifikovať
vzťahy
medzi
mikrobiologickými
a hydrogeochemickými parametrami povrchovej vody. V júni 2011
spôsobila lokálna búrka v katastroch obcí Píla, Častá
a Doľany extrémnu povodňovú situáciu, následkom
ktorej bol zmenený meandrujúci tok rieky Gidra
v oblasti obce Píla. V apríli 2013 boli vykonané
mikrobiologické a hydrogeochemické práce s cieľom
zistiť aktuálny stav kvality povrchovej vody
akvatického systému Gidry (Klárisová, 2013).
Mikroorganizmy majú neodmysliteľné a najpočetnejšie zastúpenie vo všetkých zložkách akvatického
ekosystému, či už vo vodných sedimentoch, na
povrchoch rastlín a iných pevných podkladoch alebo
voľné ako tzv. mikrobiálny planktón. Mikrobiálne
oživenie bolo nájdené vo všetkých typoch vôd,
s výnimkou extrémne toxických, vôd s teplotou blízkou
bodu varu a v dokonale vysterilizovaných (Mlejnková
et al., 2006). Mikrobiálne znečistenie vôd pochádza
z bodových, rozptýlených (difúznych) aj plošných
zdrojov, pričom podiel bodových zdrojov je v dnešnej
dobe rozhodujúci (Baudišová, Benáková, 2006).
Niektoré rybníky s intenzifikovaným a polointenzifikovaným spôsobom chovu rýb sú prihnojované
organickými hnojivami, čo so sebou prináša riziko
rozvoja patogénnych baktérií, najmä enterobaktérií,
pseudomonád, streptokokov, stafylokokov a iných
(Horáková, Mlejnková, 2006). Pri hodnotení mikrobiologickej kvality vody sa stanovujú najmä indikátory
všeobecného znečistenia, fekálneho znečistenia, ekologického znečistenia a hygienicky významné baktérie,
patriace do presne charakterizovaných taxonomických
skupín. Za najčastejšiu príčinu mikrobiálneho znečistenia je považovaná fekálna kontaminácia skupinou
koliformných baktérií, najmä druhom Escherichia coli,
a črevnými enterokokmi, ktoré môžu predstavovať pre
človeka vážne zdravotné riziko (Cichová, Prokšová,
2006).
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CHARAKTERISTIKA SLEDOVANEJ OBLASTI
Gidra, známa aj ako „Pleva“ alebo „Pajdla“, je
pravostranný prítok Dolného Dudváhu a pramení
v južnej časti Malých Karpát v nadmorskej výške asi
500 metrov. Rozprestiera sa medzi vrchmi Vysoká (754
m n. m.), Jelenec (695 m n. m.) a Kukla (564 m n. m.).
Horná časť povodia patrí do CHKO Malé Karpaty, na
jej území platí 2. stupeň ochrany zriadený Vyhláškou
MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5. mája 1976 v znení
Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z., novelizovaného
Vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z. z. zo dňa 30. marca
2001.
Alúvium Gidry je prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Budmerice v okrese Pezinok. Chránené
územie je súčasťou geomorfologického celku
Podunajská pahorkatina, podcelku Trnavská pahorkatina, má rozlohu 4,6 ha a bolo vyhlásené v roku 1993.
Predmetom ochrany sú zachované prirodzené močiarne
spoločenstvá v okolí dvoch jazierok, ktoré sa
nachádzajú v hornej časti povodia.
Gidra má plochu povodia 80,27 km2 a jej priemerný
ročný prietok je 0,85 m3·s-1. Tečie prevažne juhovýchodným smerom, najprv okolo rekreačnej osady
Biela skala, kde napája malú rovnomennú vodnú nádrž
a ďalej preteká Kobylskou dolinou. Za osadou priberá
zľava Pajdlu a na konci doliny pri hájovni Horná Píla
pravostranný Kamenný potok. Preteká oblasťou
s viacerými rekreačnými chatami, ďalej cez obec Píla
a vstupuje do Podunajskej pahorkatiny. Napája vodnú
nádrž Budmerice a menšiu nádrž Hájiček. Potom
preteká okrajom intravilánu obce Budmerice, kde zľava
priberá Štefanovský potok a pokračuje okolo obce
Jablonec. Následne začína meandrovať a rozdeľovať
koryto, míňa osadu Jarná a vteká na územie obce Cífer.
Tečie cez malý lužný les s malým rybníkom, vytvára
ostrú kľučku ohnutú k severu a oblúkom preteká okolo
archeologickej lokality Pác. Pokračuje okolo Slovenskej
Novej Vsi, kde vytvára ďalšiu výraznú kľučku, preteká
okrajom lužného lesa a južným okrajom obce Voderady
a následne popri obci Pavlice, neďaleko ktorej priberá
zľava svoj najvýznamnejší prítok – Roňavu. Koryto
rieky sa viac rozširuje, tečie neďaleko obce Abrahám,
južne od nej sa otáča na juh. Vlieva sa do Dolného
Dudváhu, ktorý ústí do Malého Dunaja. Študované
územie patrí do povodia Malého Dunaja. Prirodzený
odtok tejto oblasti tvoria toky s relatívne malou
vodnosťou, stekajúce z východných svahov Malých
Karpát. Hodnoty priemerných ročných prietokov na
týchto tokoch sa pohybovali v rozpätí 90 % až 189 %
Qa 1961-2000 (Qa – dlhodobý priemerný prietok)
(Valúchová et al., 2010).
Z hľadiska klimatických pomerov študované územie
v hornej časti toku patrí do oblasti teplej, mierne vlhkej,
s miernou zimou a v dolnej časti toku patrí do oblasti
s teplou suchou a miernou zimou. Priemerná ročná
teplota vzduchu sa pohybuje okolo 9 až 10 °C (Kolektív
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autorov, 2002). Priemerný ročný úhrn zrážok je viac ako
900 mm v hornej časti povodia, 500 mm až 600 mm
v dolnej časti povodia. V januári sú priemerné úhrny
zrážok viac ako 60 mm a v júli sú v rozmedzí 80 až
90 mm
(Kolektív
autorov,
2002).
Najbližšia
zrážkomerná stanica je pri obci Častá. Podľa údajov
získaných z SHMÚ za obdobie 2006 – 2010 vyplýva, že
najviac zrážok padlo v roku 2010, priemerne 58,1 mm,
najmenej zrážok roku 2008, priemerne 36,8 mm.
Celkovo najviac zrážok padlo v septembri 2007
(113 mm), najmenej v júli 2006 (5 mm). Za obdobie
2006 – 2010 najvlhší bol mesiac máj s priemernými
úhrnmi zrážok 65,2 mm. Najsuchším mesiacom bol
december s priemernými zrážkami 26 mm (SHMÚ).
Na rieke Gidra extrémnu povodňovú situáciu
spôsobila mimoriadna lokálna búrka dňa 7. 6. 2011 na
úrovni tisícročnej vody. V popoludňajších hodinách na
južných svahoch Malých Karpát v katastroch obcí Píla,
Častá, Doľany v okrese Pezinok a Horné Orešany
v okrese Trnava spadlo v priebehu 2 až 3 hodín 100 až
120 mm zrážok na ploche cca 150 km2. Typický ročný
zrážkový úhrn pre túto oblasť je cca 600 mm. Keďže
povodeň vznikla v lese, bolo množstvo priplaveného
dreva a silná erózna činnosť. V obciach bol vyhlásený
III. stupeň povodňovej aktivity a vzhľadom na následky
ktoré povodeň po sebe zanechala, aj mimoriadna
situácia. Povodňová vlna úplne zmenila vzhľad obce
Píla v príbrežných pozemkoch. Sila vody bola taká
veľká, že odplavila hospodárske budovy aj s domácimi
zvieratami, ktoré sa vôbec nenašli. Plaveniny upchali
mostné profily, podomleté zostali cesty, boli strhnuté
elektrické vedenia, vodovodné a plynové prípojky.
Odplavené a úplne zničené boli osobné automobily.
V bezprostrednej blízkosti toku bolo veľa vyvrátených
a poškodených stromov, ktoré mali po úroveň hladiny
v dôsledku splavenín odstránenú kôru po celom obvode
kmeňa. Koryto toku Gidra bolo v celom profile
zanesené kamennou suťou, materiálom z odplavených
stavieb, železom a drevom. O sile vody vypovedajú aj
doplavené balvany do strednej časti obce s objemom
2 až 3 m3. V strednej a dolnej časti obce Píla voda na
príbrežných pozemkoch vytvorila nánosy z kameňa
a štrku do výšky 1,0 – 1,2 m. V mnohých úsekoch
koryto zmenilo smer a bol zničený aj meander,
po povodni bolo pôvodne meandrujúce koryto (obr. 1)
rieky upravené.
Záujmové územie patrí podľa Rámcovej smernice
o vode (RSV) do útvaru SK1000400P „Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich
prítokov južnej časti oblasti povodia Váh“. V tomto
útvare podzemnej vody ako kolektorské horniny sú
zastúpené najmä aluviálne a terasové štrky, piesčité
štrky, piesky, proluviálne sedimenty stratigrafického
zaradenia pleistocén-holocén. V hydrogeologických
kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť.
Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 10 m až 30 m,
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hodnota koeficientu filtrácie sa tu rádovo pohybuje
v rozsahu 1·10-4 až 1·10-3 m·s-1 (Malík et al., 2005).
Z botanického hľadiska je možné toto územie
zaradiť do oblasti teplomilnej kveteny. Prevládajú
dúbravy spolu s dubmi (Quercus cerris, Quercus
pubescens), javormi (Acer campestre), lipami (Tilia
cordata) a brezami (Betulla pendulla). Tok Gidry bol
rozdelený na 11 základných častí, ktoré slúžili ako
modelové lokality pri výskume v antropogénne
neovplyvnených a ovplyvnených oblastiach (Derka,
Rodriguez, 2003).
METODIKA PRÁCE
Odberové miesta
Pre mikrobiologický a hydrogeochemický výskum
boli zadefinované lokality v súlade s predchádzajúcimi
štúdiami tak, aby reprezentovali horný, stredný a dolný
tok akvatického ekosystému Gidry. Celkove bolo
definovaných 7 odberových miest (obr. 2), ktoré boli
v súlade s predchádzajúcimi monitorovacími miestami
Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave (Derka, Rodriguez, 2003). Výnimkou bolo
nové odberové miesto G3. Popis odberových miest je
nasledovný:
 Odberové miesto G1 (pôvodne 2) – Kamenný
potok v hornej časti. Nachádza sa asi 1 km pod
prameňom, po oboch stranách toku bukový les. Dno
potoka je piesočnaté alebo štrkové, tok vytvára
meandre a malé kaskády.
 Odberové miesto G2 (pôvodne 4) – Kamenný
potok pod nádržou. Miesto je situované asi 50 m pod
nádržou, vytvára kaskády do 1 m, dno je kamenisté.
 Odberové miesto G3 (nové) – Gidra pri Bielej
skale. Miesto je na ľavom brehu Gidry, asi 100 m
pred sútokom s Kamenným potokom, 20 m nad
mostom cez Gidru smerom na Častá-Papiernička, pri
vstupe do zvernice Biela skala. Dno rieky je
pôvodné, porast na brehu je čiastočne zničený.
 Odberové miesto G4 (pôvodne 7) – Gidra pri Píle.
Koryto rieky je upravené, pôvodný meander (obr. 1)
bol zlikvidovaný.
 Odberové miesto G5 (pôvodne 9) – Gidra
v Budmericiach. Miesto je situované nad horným
mostom, tok je regulovaný. Po pravej strane toku sa
nachádzajú záhrady, po ľavej polia. Pôvodný jelšový
porast pri brehoch bol postupne premenený na
umelý nechránený kanál.
 Odberové miesto G6 (pôvodne 10) – Gidra
vo Voderadoch. Odberové miesto je situované pod
horným mostom. Z pravej strany toku sú domy, na
ľavej polia. Tok je priamy a čiastočne regulovaný,
dno je pôvodné. Kalné brehy sú kryté jelšovými
porastmi. Dno je pôvodné, kamenisté a kalné.
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 Odberové miesto G7 (pôvodne 11) – Gidra pri
Malej Mači. Miesto je situované pri moste cez
Gidru, pod plynovodom, asi 50 m pred vyústením
Gidry do Dudváhu. Dno toku je regulované,
prevažne kamenisté a bahnisté.
Mikrobiálna analýza vody
Pre mikrobiálnu analýzu boli vzorky vody
odoberané do sterilných 100 ml sklenených tmavých
fliaš so zábrusom. Zátka a hrdlo boli chránené pred
dotykom, resp. priamym kontaktom sterilným alobalom.
Vzorka bola odobraná v príslušnom odberovom mieste
2 až 3 m od brehu, v hĺbke asi 10 cm pod hladinou. Pre
odber bola použitá výsuvná (skladacia) odberová tyč.
Vzorky boli prenášané v prenosnej chladničke
(polystyrénová taška s chladiacimi blokmi) a spracované do 24 hodín po odbere. Pre porovnanie sezónnej
dynamiky bol odber vzoriek uskutočnený 4-krát
v priebehu roka 2008 (31. marec, 23. jún, 4. september,
24. december).
Celkové
počty
mikroorganizmov
(CMP)
definovaných mikrobiologických ukazovateľov boli
stanovené metodikou pre povrchové vody nasledovne:
1 ml vzorky vody bol po predchádzajúcom dôkladnom
pretrepaní odberovej nádoby napipetovaný priamo na
povrch príslušného kultivačného média umiestneného
v Petriho miske a rovnomerne distribuovaný po povrchu
média sterilnou sklenenou hokejkou. Petriho misky boli
inkubované za definovaných podmienok pre príslušné
ukazovatele. Pre každú vzorku boli aplikované dve
paralelné Petriho misky. Po inkubácii za definovaných
podmienok boli vyrastené kolónie spočítané manuálnou
digitálnou počítačkou. Aritmetický priemer počtu
kolónií z obidvoch Petriho misiek udáva počet
mikroorganizmov príslušného ukazovateľa v 1 ml
vzorky (KTJ·ml-1) (Häusler, 1994).
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (KM22)
boli determinované po kultivácii na mäsopeptónovom
agare (MPA), 72 hodinovej inkubácii pri teplote 22 °C.
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (KM36) boli
determinované po kultivácii na mäsopeptónovom agare
(MPA), 24 hodinovej inkubácii pri teplote 36 °C.
Koliformné baktérie (KB) boli determinované po
kultivácií na MacConkey agare, 24 hodinovej inkubácii
pri teplote 36 °C. Termotolerantné koliformné baktérie
(TKB) boli determinované po kultivácií na MacConkey
agare, 24 hodinovej inkubácii pri teplote 44 °C. Črevné
enterokoky (EKOKY) boli determinované po kultivácii
na Slanetz-Bartley agare, 24 hodinovej pri teplote
36 °C.
Pre fenotypovú identifikáciu koliformných baktérií
bol aplikovaný komerčný mikrotest ENTEROtest 24
(Erba Lachema, ČR), ktorý je určený pre rýchlu
a spoľahlivú
identifikáciu
hlavných
zástupcov
gramnegatívnych, fakultatívne anaeróbnych tyčiniek
(enterobaktérií). Je založený na princípe dehydrato-
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vaných diagnostických médií, ktoré sú umiestnené
v jamkách mikrotitračnej doštičky (celkom 24
biochemických testov). Pracovný postup bol prevedený
podľa inštrukcií výrobcu. V krátkosti: z čistej 24
hodinovej kultúry izolovaného suspektného kmeňa bola
pripravená suspenzia vo fyziologickom roztoku (zákal
zodpovedal 1. stupňu McFarlandovej zákalovej
stupnice) a inokulovaná (100 μl) do všetkých jamiek
mikrotitračnej doštičky. Táto bola inkubovaná 24 hodín
pri 37 °C. Po inkubácii boli vyhodnotené výsledky
testov a binárne údaje (+, -) boli spracované počítačovým programom TNW-Lite 7.0 (Erba Lachema, ČR).
Za akceptovateľnú druhovú identifikáciu boli
považované výsledky s ID (identifikačné skóre) nad
90 %, resp. 80 % na úrovni rodu.
Pre rutinnú druhovú identifikáciu významných
zástupcov rodu Enterococcus bol použitý komerčný
mikrotest ENCOCCUStest (Erba Lachema, ČR).
Pracovný postup bol prevedený podľa inštrukcií
výrobcu. Zákal inokula zodpovedal 2. stupňu
McFarlandovej
zákalovej
stupnice.
V jamkách
mikrotitračnej doštičky je 8 základných biochemických
testov. Pracovný postup a hodnotenie je analogické ako
v prípade ENTEROtestu 24.
Terénne merania fyzikálno-chemických parametrov
a chemická analýza vody
Okrem odberov mikrobiologických vzoriek vody
boli na Gidre realizované aj terénne merania fyzikálnochemických parametrov a odber vzoriek povrchovej
vody za účelom vykonania chemickej analýzy. Terénne
merania boli vykonané súčasne s odbermi mikrobiologických vzoriek, chemické analýzy vôd boli
urobené iba v apríli a septembri 2008. Okrem toho boli
chemické analýzy vôd a terénne merania fyzikálnochemických parametrov zopakované 16. apríla 2013
(Klarisová, 2013). Teplota vzduchu bola meraná cca
1 m nad povrchom terénu ortuťovým teplomerom.
Na meranie teploty vody bol použitý prenosný prístroj
WTW Multi 350i. Elektrická vodivosť (RC) bola
meraná prenosným WTW Multi 350i s elektródou
TetraConR325 a pH rovnakým prenosným prístrojom
s elektródou Sentix41. Na meranie oxidačnoredukčného potenciálu (Eh) bol použitý prenosný pH
meter WTW pH 340i s redox elektródou SenTixRORP
(platinovou), výsledky boli prepočítané na normálnu
vodíkovú eletródu. Rozpustený kyslík O2 kyslíkové
nasýtenie boli merané prenosným oximetrom WTW Oxi
340i/SET s elektródou DurOx325-3.
Vzorky vody boli odoberané do 1 L polyetylénových
fliaš, na vzorku vody potrebnej na stanovenie TOC bola
použitá sklenená fľaša. Stanovenie TOC bolo robené
vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva (VÚVH).
V hydrogeochemickom laboratóriu Katedry hydrogeológie PriF UK boli stanovené: rozpustené látky, amónne
ióny, dusičnany, chloridy, sírany, fosforečnany,
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Obr. 1 Pôvodný meander rieky Gidra v obci Píla (Foto: M. Seman, 23. 6. 2008)
Fig. 1 Original meander of the river Gidra in the village Pila (Photo: M. Seman, 23. 6. 2008)

Obr. 2 Mapa odberových miest
Fig. 2 Map of the sampling sites
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Obr. 3 Sezónna kvantitatívna dynamika indikátorov všeobecného znečistenia
Fig. 3 Seasonal quantitative dynamics of indicators of total contamination
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Obr. 4 Sezónna kvantitatívna dynamika indikátorov fekálnej kontaminácie
Fig. 4 Seasonal quantitative dynamics of indicators of faecal contamination
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Číslo
zbierky

IND

Izolát
číslo

ID %

Taxón

1.
3/2/1
- - - - - - + + + - +
+ +
+
+ + + - +
99,99
Klebsiella ozaenae
2.
3/2/2
- + + - - + - - + + - - + +
+ +
+
+
- - - - +
90,08
Serratia marcescens
3.
3/2/3
- - + - - - - - - - - +
+ +
- - - - +
93,97
Yersinia aldovae
4.
3/4/4
- - + - - - + - - - - - - - - - 49,79
Proteus penneri
5.
3/5/5
- - - - - + - - - - - - - - - 70,89
Providencia rustigianii
6.
3/5/6
- - - - - - - - - - - - - - - 83,43
Vibrio hollisae
7.
3/5/7
- - + - - - - - - - - - + - - +
56,65
Shigella flexneri
8.
3/6/8
- - - - - - + - - - - +
- - - - 37,44
Shigella dysenteriae
9.
3/6/9
- - + - - - - - - - - - + - - +
56,65
Shigella flexneri
10.
3/7/10
+ - + + - + - + + + + - + +
- - - - +
100,00
Providencia rettgeri
11.
6/3/11
+ - - - - - + - - - + +
+ - - - - +
Vibrio sp.
12.
6/3/12
+ - - - - - + - - - + +
+ - - - - +
Vibrio sp.
13.
6/3/13
+ - + - - - + - - - + +
+ - - - - +
38,20
Vibrio fluvialis.
14.
6/4/14
- - + + - - - - - - - - - - - - 63,61
Yersinia aldovae
15.
6/4/15
+ +
- + - - - + - - - + +
+ +
+
- - - - +
41,69
Aeromonas caviae
16.
6/4/16
+ + + - - - - - + - - - +
+ +
+ + - - +
99,89
Escherichia coli
17.
6/4/17
+ + + - - - - - + - - - +
+ +
+ + + - +
99,98
Escherichia coli
18.
6/5/18
- - - - - - + + + - +
+ +
+
+ + + - +
99,99
Klebsiella pneumoniae
19.
6/5/19
- - - - - - + + + - +
+ +
+
+ + + - +
99,99
Klebsiella pneumoniae
20.
6/5/20
- - + - - - - - - - - +
+ +
- - - - +
93,97
Yersinia aldovae
21.
6/6/21
+ - + - - - + - - + + +
+ +
+
- - - - +
51,41
Aeromonas caviae
22.
6/6/22
- - + + - - - - - - +
- - + - - +
98,78
Pantoea punctata
23.
6/7/23
+ +
- + - + - + + + + + +
- +
- - - - +
neidentifikované
24.
9/4/24
+ + - + - + + - + + + + + +
+ +
+
+
+ + + + +
99,34
Klebsiella oxytoca
25.
9/4/25
+ + - - - - - + - + + +
+ +
+
+ + - - +
81,74
Klebsiella ozaenae
26.
9/4/26
- + + - - - - - - - - - - - - - - 82,66
Edwardsiella ictaluri
27.
9/4/27
- + + - - - - - - - - - - - - - - 82,66
Edwardsiella ictaluri
28.
9/4/28
- + + + + - - - - - - - - - - - - 83,47
Edwardsiella ictaluri
29.
11/4/29
- +
+ - - - - - + - - - +
+ +
+ + - - +
77,50
Salmonella typhi
30.
11/4/30
- + + - - + + + - - - - - - - - - neidentifikované
31.
11/6/31
+ - + - - - - - - - - + +
+ +
- - - - +
71,57
Vibrio fluvialis
32.
11/6/32
- +
- - + - - + - - - +
+ +
+ - - - +
50,92
Citrobacter werkmanii
33.
11/6/33
+ - + - - - + - - + + +
+ +
+
- - - - +
51,41
Aeromonas caviae
34.
11/7/34
- - + + - - - - - - - - - - - - +
59,82
Yersinia aldovae
35.
11/7/35
- +
+ - - - - - + - - - +
+ +
+
- + - - +
96,49
Salmonella typhi
36.
11/7/36
+ - + - - - + - - + + +
+ +
- - - - +
86,45
Aeromonas ichthiosmia
Vysvetlivky: IND – indol, H2S – sírovodík, LYS – lyzín, ORN – ornitín, URE – ureáza, ARG – arginín, SCI – Simmons citrát, MAL – malonát, PHE – fenylalanín, ONP – β-galaktozidáza, INO –
inositol, ADO – adonitol, CEL – celobióza, SUC – sacharóza, TRE – trehalóza, MAN – manitol, VPT – acetoin, ESL – eskulín, SOR – sorbitol, RHA – rhamnóza, MLB – melibióza, RAF – rafinóza,
DUL – dulcitol, GLU – glukóza; + = pozitívna reakcia, – = negatívna reakcia; ID % – identifikačné skóre. Boldom sú vyznačené taxóny s akceptovateľnou druhovou (≥ 90 %) a rodovou identifikáciou
(≥ 80 %). Zbierkové číslo: prvé číslo tripletu označuje sezónu odberu (3 – jarný odber, 6 – letný odber, 9 – jesenný odber, 11 – zimný odber), druhé číslo tripletu označuje odberové miesto (G1 až G7),
tretie číslo tripletu označuje poradové číslo.
Explanations: IND – indole, H2S – hydrogen sulphide, LYS – lysine, ORN – ornithine, URE – urease, ARG – arginine, SCI – Simmons citrate, MAL – malonate, PHE – phenylalanine,
ONP – β-galactosidase, INO – inositol, ADO – adonitol, CEL – cellobiose, SUC – sucrose, TRE – trehalose, MAN – mannitol, VPT – acetoin, ESL – esculin, SOR – sorbitol, RHA – rhamnose, MLB –
melibiose, RAF – raffinose, DUL – dulcitol, GLU – glukose;.+ = positive reaction, – = negative reaction; ID % – identification score. Bold marked taxa with acceptable species identification
(ID ≥90 %) or genus identification (ID ≥80 %). Collection number: the first number of the triplet indicates season of the sampling (3 – spring sampling, 6 – summer sampling, 9 – autumn sampling,
11 – winter sampling), the second number of the triplet indicates sampling site (no. G1 until no. G7), the third number of the triplet indicates the serial number.
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Tab. 1 Biochemická identifikácia vybraných izolátov koliformných baktérií systémom ENTEROtest 24
Tab. 1 The biochemical identification of selected isolates of coliforms by the system ENTEROtest 24
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humínové látky, CHSKMn a CHSKCr. Jednotlivé
parametre vo vode boli stanovené štandardnými
analytickými metódami (Pitter, 2009). Spektrofotometrické stanovenia boli robené na prístroji PERKIN
ELMER UV/VIS Lambda 11.
VÝSLEDKY
Kvantitatívna analýza mikrobiálneho profilu
Výskum mikrobiologického profilu akvatického
ekosystému toku Gidry bol vykonaný v roku 2008
v rámci 4 sezónnych odberov na 7 odberových
miestach. Boli stanovené determinanty všeobecného
oživenia vôd, a to kultivovateľné mikroorganizmy pri
22 °C a kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, ako
aj determinanty fekálnej kontaminácie vôd, ktorými pre
povrchové vody sú: koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a črevné enterokoky. Výsledky
týchto stanovení sú prehľadne uvedené v obr. 3 a 4.

Kvalitatívna analýza mikrobiálneho profilu
Z jednotlivých odberov bolo zo suspektných kolónií
vyrastených na selektívnom médiu Mac Conkey agar
arbitrárne vybraných celkom 36 kolónií pre druhovú
identifikáciu enterobaktérií v rámci mikrobiologického
ukazovateľa Koliformné baktérie. Identifikačným
systémom ENTEROtest 24 bolo identifikovaných 34
izolátov, 2 izoláty systém nedokázal identifikovať.
Z taxonomicky determinovaných izolátov malo 12
akceptovateľnú identifikáciu na úrovni druhu (ID ≥
90 %) a 6 na úrovni rodu (ID ≥ 80 %). Ďalšie izoláty
mali druhovo / rodovo neakceptovateľnú identifikáciu
(podprahové ID). Izoláty č. 6 a 7, identifikované ako
Vibrio sp. boli zmesou troch vibriových druhov:
V. fluvialis, V. metschnikovii a V. furnisii (tab. 1).
Z jednotlivých odberov bolo zo suspektných kolónií
vyrastených na selektívnom médiu Slanetz-Bartley
agar arbitrárne vybraných celkom 40 kolónií pre
druhovú identifikáciu dominantného taxónu v rámci

Tab. 2 Biochemická identifikácia vybraných izolátov črevných enterokokov systémom ENCOCCUStest
Tab. 2 The biochemical identification of selected isolates of intestinal enterocci by the system ENCOCCUStest
Izolát
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Číslo
zbierky
F-6/6/1
F-6/6/2
F-9/1/3
F-9/1/4
F-9/1/5
F-9/4/6
F-9/4/7
F-9/4/8
F-9/5/9
F-9/5/10
F-9/6/11
F-9/6/12
F-11/4/13
F-11/5/14
F-11/5/15
F-11/6/16
F-11/6/17
F-11/6/18

ARG

SOE

ARA

MAN

SOR

MLB

RAF

MLZ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ID
(%)
74,06
62,24
76,17
76,17
76,17
29,07
95,16
95,16
37,35
36,97
74,06
75,14
52,03
95,16
32,06
95,16
53,28
35,89

T-index

Taxón

0,554
0,391
0,554
0,554
0,554
0,554
0,891
0,891
0,554
0,538
0,554
0,554
1,000
0,891
0,511
0,891
1,000
0,154

E. solitarius
E. faecium
E. solitarius
E. solitarius
E. solitarius
E. faecium
E. faecium
E. faecium
E. faecalis
E. komplex*
E. solitarius
E. solitarius
E. solitarius
E. faecium
E.
E. llfaecium
E.
E. llfaecalis

Vysvetlivky: ARG – arginín, SOE – sorbóza, ARA – arabinóza, MAN – manitol, SOR – srbitol, MLB – melibióza, RAF –
rafinóza, MLZ – melezitóza; + = pozitívna reakcia, – = negatívna reakcia; ID % – identifikačné skóre. Boldom sú vyznačené
taxóny s akceptovateľnou druhovou identifikáciou ( ≥ 90 %). *E. komplex – E. mundtii, E. casseliflavue, E. gallinarum.
Zbierkové číslo: F – enterokoky, prvé číslo tripletu oznčuje sezónu odberu (3 – jarný odber, 6 – letný odber, 9 – jesenný odber,
11 – zimný odber), druhé číslo tripletu označuje odberové miesto (G1 až G7), tretie číslo tripletu označuje poradové číslo.
Explanations: ARG – arginine, SOE – sorbose, ARA – arabinose, MAN – mannitol, SOR – sorbitol, MLB – melibiose, RAF –
raffinose, MLZ – melezitose; + = positive reaction, – = negative reaction; ID % – identification score. Bold marked taxa with
acceptable types of identification ( ≥ 90 %). *E. komplex – E. mundtii, E. casseliflavue, E. gallinarum.
Collection number: F – enterococci, the first number of the triplet indicates season of the sampling (3 – spring sampling,
6 – summer sampling, 9 – autumn sampling, 11 – winter sampling), the second number of the triplet indicates sampling site
(no. G1 until no. G7), the third number of the triplet indicates the serial number.
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mikrobiologického ukazovateľa Črevné enterokoky,
ktorým je bakteriálny rod Enterococcus. Identifikačným
systémom ENCOCCUStest bolo možné identifikovať
len 18 kolónií ako taxón Enterococcus, z toho iba
4 izoláty mali akceptovateľnú identifikáciu (ID ≥ 90 %)
ako druh E. faecium. Ďalšie izoláty identifikované ako
pravdepodobné enterokokové druhy E. solitarius,
E. faecalis, E. gallinarum mali neakceptovateľnú
identifikáciu (podprahové ID). Jeden izolát sa
prezentoval
ako
heterogénny
súbor
troch
enterokokových druhov E. mundtii, E. casseliflavue,
E. gallinarum, označených ako E komplex (tab. 2).
Chemické zloženie povrchovej vody
Na biodiverzitu a abundanciu mikroorganizmov
majú priamy vplyv abiotické faktory, ako je teplota
vody, elektrická vodivosť, pH, oxidačno-redukčný
potenciál, obsah rozpusteného kyslíka vo vode
a kyslíkové nasýtenie. Z tohto dôvodu boli v spolupráci
s Katedrou hydrogeológie PriF UK uskutočnené terénne
merania fyzikálno-chemických parametrov (tab. 3).
Počas zimného obdobie bola teplota vody približne
rovnaká na všetkých miestach, na jar je už
pozorovateľný vzostup teplôt po toku. V lete a na jeseň,
kedy sú teploty vody najvyššie, sú pozorované len
menšie odchýlky. Elektrická vodivosť oscilovala počas
jednotlivých ročných období okolo rovnakej hodnoty,
postupne stúpala v smere toku. Výrazný vzostup je
pozorovaný na poslednom mieste G7 (Malá Mača) na
jeseň. Nárast vodivosti v smere toku zodpovedá
zvyšujúcej sa miere znečistenia v strednej časti toku
Gidra. pH vody sa počas všetkých štyroch období
pohybovalo v približne rovnakých hodnotách,
v rozmedzí slabo alkalickej vody (7,1 – 7,5) až po vodu
silne alkalickú (8 – 9). Na odberovom mieste G7

hodnota pH dvakrát prekročila odporúčanú hodnotu
podľa nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z. Obsah kyslíka
bol približne rovnaký na všetkých odberových miestach.
Odchýlky sú pozorované v súvislosti so zmenou
ročného obdobia a tým zo zmenou teploty vody. Na
prvých štyroch odberových miestach boli hodnoty
kyslíkového nasýtenia počas všetkých štyroch období
takmer rovnaké. Kým počas jarného obdobia hodnoty
kyslíkového nasýtenia mierne stúpali, ostatné tri ročné
obdobia vykazujú skôr pokles na posledných troch
odberových miestach. Oxidačno-redukčný potenciál
vody dosahoval počas všetkých odberov a na všetkých
miestach približne rovnaké hodnoty.
Organické znečistenie vody toku Gidra nie je veľmi
vysoké, iba na poslednom odberovom mieste (G7, Malá
Mača) dochádza k výraznému nárastu hodnôt CHSKMn,
CHSKCr a humínových látok. V smere toku dochádza
k nárastu
všetkých
ukazovateľov
organického
znečistenia (tab. 4, obr. 5). V septembri 2008 boli
hodnoty CHSKMn povrchovej vody vyššie ako v apríli
2008 (tab. 4). Vyšší obsah organických látok bol zistený
v jesenných vzorkách v porovnaní s jarnými vzorkami
vody. Všetky stanovené hodnoty vyhovovali nariadeniu
vlády č. 296/2005 Z. z.
Obsah rozpustených látok bol tiež najvyšší na
odberovom mieste G7. Z hľadiska prítomnosti
anorganických látok vo vode sú zaujímavé vyššie
koncentrácie dusičnanov v hornej časti toku Gidra
(G1, G2 a G4, tab. 5). V povrchových vodách sa obsah
dusíka sleduje ako amoniakálny dusík, dusitanový dusík
a dusičnanový dusík. Hodnoty dusičnanového dusíka
vo vode na odberovom mieste G2 a G4 v apríli 2008
presiahli odporúčanú hodnotu nariadenia vlády SR
č. 296/2005 Z. z. V jesennom období bola prekročená
hodnota iba na odberovom mieste G1.

Tab. 3 Fyzikálno-chemické parametre povrchovej vody (rok 2008)
Tab. 3 The physico-chemical parameters of the surface water (year 2008)
Odberové
miesto

tvo
(°C)

EC
(mS·m-1)

pH

Eh
(mV)

O2
(mg·l-1)

O2
(%)

G1

3,5 – 14,8

14,3 – 17,7

6,99 – 7,44

357 – 465

9,4 – 11,4

85 – 95

G2

3,4 – 17,5

16,9 – 21,9

7,22 – 7,71

358 – 447

8,8 – 11,9

85 – 99

G3

0,5 – 18,2

22,3 – 29,3

7,60 – 8,22

348 – 451

8,8 – 12,1

89 – 102

G4

2,2 – 17,1

25,4 – 37,5

7,66 – 8,09

294 – 424

8,5 – 12,3

88 – 103

G5

2,1 – 21,0

30,6 – 43,1

7,70 – 8,26

366 – 442

6,6 – 12,5

75 – 110

G6

1,1 – 21,8

46,4 – 55,1

7,68 – 8,35

406 – 443

4,9 – 12,6

56 – 113

G7

1,5 – 22,4

49,0 – 109,6

7,93 – 8,63

387 – 427

7,5 – 14,5

84 – 142

Vysvetlivky: tvo – teplota vody, EC – elektrická vodivosť, Eh – oxidačno-redukčný potenciál,
O2 (%) – kyslíkové nasýtenie, O2 (mg·l-1) – obsah rozpusteného kyslíka vo vode.
Explanations: : tvo – water temperature, EC – electrical conduktivity, Eh – oxidation-reduction potential,
O2 (mg·l-1) dissolved oxygen, O2 (%) – oxygen saturation in the water.
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Tab. 4 Organické látky v povrchovej vode (rok 2008)
Tab. 4 Organic mater in the surface water (year 2008)
Odberové
miesto
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Dátum

RL (105 °C)
(mg·l-1)

CHSKMr
(mg·l-1)

CHSKCr
(mg·l-1)

HL
(mg·l-1)

TOC
(mg·l-1)

1.4.2008

99

1,80

0

3,22

1,7

4.9.2008

157

2,46

0

0

–

1.4.2008

110

1,48

0

2,11

2,3

4.9.2008

173

1,64

0

2,35

–

1.4.2008

196

2,34

0

3,08

2,9

4.9.2008

237

2,73

7,99

4,18

–

1.4.2008

210

1,83

0

2,16

2,6

4.9.2008

272

2,30

0

6,7

–

1.4.2008

235

2,30

0

2,75

3,1

4.9.2008

330

2,97

6,13

3,99

–

1.4.2008

369

2,15

4,03

1,98

3,8

4.9.2008

411

3,34

0,51

4,65

–

1.4.2008

332

2,73

0

1,75

4

4.9.2008

678

4,49

8,49

3,74

–

Vysvetlivky: RL – rozpustené látky sušené pri 105 °C, CHSKMn – chemická spotreba kyslíka (oxidačné činidlo
manganistan draselný), CHSKCr – chemická spotreba kyslíka (oxidačné činidlo dichroman draselný), HL – humínové
látky, TOC – celkový organický uhlík.
Explanations: RL – dissolved solids dried at 105 °C, CHSKMn – chemical oxigen demand (COD) (oxidizing agent
potassium permanganate), CHSKCr – chemical oxigen demand (oxidizing agent potassium dichromate), HL – humic
substances, TOC – total organic carbon.
Tab. 5 Anorganické látky v povrchovej vode (rok 2008)
Tab. 5 Inorganic mater in the surface water (year 2008)
Odberové
miesto
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Dátum

NH4+
(mg·l-1)

Cl(mg·l-1)

NO3(mg·l-1)

SO42(mg·l-1)

HPO42(mg·l-1)

1.4.2008

0,21

3,71

9,99

36,12

0,02

4.9.2008

0,41

3,22

35,39

5,07

0,06

1.4.2008

0,16

3,71

32,92

12,65

0,00

4.9.2008

0,19

2,87

8,74

32,51

0,08

1.4.2008

0,15

7,79

12,65

31,69

0,00

4.9.2008

0,26

3,94

8,89

36,62

0,12

1.4.2008

0,20

6,05

32,92

13,48

0,03

4.9.2008

0,27

7,16

10,85

46,91

0,39

1.4.2008

0,43

7,22

11,53

45,27

0,12

4.9.2008

0,45

10,69

5,80

37,86

0,65

1.4.2008

0,24

20,30

17,26

65,84

0,50

4.9.2008

0,50

21,38

7,86

51,85

1,52

1.4.2008

0,47

19,52

12,39

67,49

0,40

4.9.2008

0,70

107,08

6,19

76,95

1,76
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1. 4. 2008
4,5
4,0

TOC (mg/l)

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

Odberové miesta

Obr. 5 TOC povrchových vôd (1. 4. 2008)
Fig. 5 TOC of the surface water (1. 4. 2008)

Koncentrácia chloridov, síranov a fosforečnanov
v povrchovej vode sa zvyšovala smerom pozdĺž toku
a dokumentuje narastajúce antropogénne znečistenie.
V apríli 2013 boli urobené znovu terénne merania
a chemická analýza povrchovej vody v povodí Gidry,
už v zmenených podmienkach vzhľadom na povodeň
v júni 2011. Teplota povrchovej vody v povodí Gidry sa
pohybovala od 7,2 do 11,2 °C, je pozorovateľný vzostup
teploty po toku (tab. 6). pH vody dosahovalo pozdĺž
toku približne rovnaké hodnoty (7,5 – 7,99). Najvyššia
elektrická vodivosť povrchovej vody bola nameraná
v Malej Mači (G7), a to 28,1 mS·m-1 a vysoké hodnoty
boli namerané aj vo Voderadoch (G6) – 27,9 mS·m-1.
Hodnota BSK5 bola najvyššia v Malej Mači (2,9 mg·l-1),
najnižšie hodnoty boli zistené v odberovom mieste G3
pri obci Biela Skala (1,1 mg·l-1).
Z porovnania rokov 2013 a 2008 vyplýva, že na
prvých dvoch odberových miestach bola elektrická

vodivosť povrchovej vody v roku 2008 približne
rovnaká, od G3 bol pozorovateľný vzostup hodnôt, a na
odberových miestach G-10 a G-11 boli výrazne vyššie
hodnoty. Nárast elektrickej vodivosti v smere toku
zodpovedá zvyšujúcej sa miere znečistenia. V roku
2013 hodnoty EC vody dosahujú približne rovnaké
hodnoty a nárast v smere toku je miernejší. V roku 2013
sú hodnoty EC približne rovnaké v hornej a dolnej časti
toku Gidra v dôsledku výrazne zníženia hodnôt EC
v dolnej časti toku v roku 2013 (tab. 3 a 6).
Hodnoty CHSKMn povrchovej vody v roku 2013
okrem odberového miesta G1 sa pohybujú v rovnakých
hodnotách ako v roku 2008 (tab. 6). Hodnoty BSK5 boli
relatívne nízke, od 1,1 mg·l-1 do 2,9 mg·l-1 (G6).
Prítomnosť anorganických látok vo vode v roku 2013
bola porovnateľná s rokom 2008 (tab. 7). Všetky
stanovené ukazovatele povrchovej vody vyhovovali
požiadavkám Nariadenia vlády SR c. 296/ 2010 Z. z.

Tab. 6 Základné fyzikálno-chemické ukazovatele a organické látky v povrchovej vode rieky Gidra (16. 4. 2013)
Tab. 6 Basic physico-chemical parameters and organic matter in surface water of the river Gidra (16. 4. 2013)
Odberové
miesto

tvody
(°C)

pH

EC
(mS·m-1)

Eh
(mV)

O2
(mg·l-1)

O2
(%)

CHSKMn
(mg·l-1)

BSK5
(mg·l-1)

G1

7,2

7,99

19,3

273

9,5

83

1,10

1,3

G2

7,4

7,64

12,2

239

9,8

83

1,76

1,2

G3

8,7

7,5

16,0

233

9,3

82

2,27

1,1

G4

8,5

7,75

19,8

241

9,3

83

2,35

1,3

G5

9,7

7,74

21,7

238

9,6

87

2,31

2,2

G6

9,3

7,82

27,9

237

9,7

86

2,39

2,9

11,2
7,88
28,1
250
8,9
83
2,35
2,1
G7
Vysvetlivky: EC – elektrická vodivosť, Eh – oxidačno-redukčný potenciál,O2 – obsah rozpusteného kyslíka,
O2 – kyslíkové nasýtenie (%), CHSKMn – chemická spotreba kyslíka, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka.
Explanations: EC – electrical conduktivity, Eh – oxidation-reduction potential, O2 (mg·l-1) – dissolved oxygen,
O2 (%) –oxygen saturation in the water, CHSKMn – chemical oxigen demand, BSK5 – biochemical oxigen demand.
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Tab. 7 Chemické zloženie povrchovej vody v rieke Gidra (16. 4. 2013)
Tab. 7 Chemical composition in surface water of the river Gidra (16. 4. 2013)
Odberové miesto

G1

G2

Ca2+

(mg·l-1)

13,2

15,2

23,4

64,0

30,5

39,6

40,7

Mg2+ (mg·l-1)

4,32

3,70

6,17

6,79

8,02

9,26

8,02

HCO3- (mg·l-1)

21,3

30,4

61,0

64,0

76,2

109,7

106,7

Cl-

(mg·l-1)

3,63

2,77

2,60

3,46

4,84

10,0

8,65

SO42- (mg·l-1)

14,8

18,5

25,1

30,0

29,2

44,0

46,9

16,0

17,5

18,0

17,8

16,4

17,8

18,4

0,06

0,09

0,06

0,08

0,12

0,14

0,15

-

NO3

(mg·l-1)
2-

HPO4

(mg·l-1)

G3

G4

DISKUSIA
V roku 2008 bola pracoviskami Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Ústav
bunkovej biológie, Katedra hydrogeológie) realizovaná
na modelovom akvatickom ekosystéme malokarpatského vodného toku Gidra výskumná štúdia,
zameraná na sledovanie dynamiky mikrobiálneho
profilu uvedeného systému. Štúdiu dopĺňali terénne
a laboratórne merania, zamerané na stanovenie
fyzikálno-chemických vlastností vody, nakoľko
abiotické faktory majú významný vplyv na mikrobiálne
oživenie vôd. Uvedená štúdia nadväzovala na
analogickú prácu, realizovanú na Gidre v rokoch 1998 –
1999 autormi Valúchová a Rodriguez (2003). Spolu boli
uskutočnené 4 odbery, ktoré reprezentovali sezónnu
dynamiku v rámci štyroch ročných období. Vzorky
vody boli odoberané zo 7 odberových miest,
rovnomerne rozložených po celom toku Gidry (obr. 2).
Hornú časť toku reprezentovali odberové miesta G1
(Kamenný potok) a G2 (Pod nádržou), strednú časť
odberové miesta G3 (ľavý breh Gidry pri sútoku
s Kamenným potokom) a G4 (Píla) a dolnú časť
odberové miesta G5 (Budmerice), G6 (Voderady) a G7
(Malá Mača). Odberové miesta sú identické s tými,
ktoré sú uvedené v práci Valúchová a Rodriguez (2003).
Z pôvodných 11 odberových miest však boli
zredukované o štyri odberové miesta, aby boli
dosiahnuté približne rovnaké vzdialenosti medzi týmito
miestami.
Mikrobiologická analýza modelového akvatického
ekosystému malokarpatského vodného toku Gidra
zahrnovala stanovenie štandardných mikrobiologických
ukazovateľov, používaných pri hodnotení hygienického
stavu povrchových vôd. Boli sledované tak indikátory
všeobecného oživenia, ako aj indikátory fekálnej
kontaminácie vôd. Medzi indikátory všeobecného
oživenia patria mikroorganizmy kultivovateľné pri
22 °C (pôvodne označované ako psychrofilné
mikroorganizmy), mikroorganizmy kultivovateľné pri
36 °C
(pôvodne
označované
ako
mezofilné
mikroorganizmy). Uvedené mikroorganizmy sú

G5

G6

G7

prirodzenou súčasťou všetkých typov vôd, ich výskyt
v nich je očakávaný. Indikátory fekálnej kontaminácie
(koliformné baktérie, termotolerantné koliformné
baktérie a črevné enterokoky) signalizujú fekálne
znečistenie vôd a potenciálny výskyt nežiaducich
patogénnych baktérií.
Výsledky kvantitatívnej analýzy mikrobiálneho
profilu boli porovnávané jednak so všeobecnými
požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými
v Nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z. a jednak
s výsledkami predchádzajúceho analogického výskumu
uskutočneného na toku Gidry (Valúchová, Rodriguez,
2003).
Počas jarného odberu bol zaznamenaný rast hodnôt
KM22 pozdĺž celého toku. V porovnaní so štúdiou
Valúchová a Rodriguez (2003) bol počet psychrofilných
mikroorganizmov nižší. Hodnoty KM36 rovnako rástli
v smere toku až po posledné odberové miesto (G7), kde
bol zaznamenaný pokles. Počty mezofilnych
mikroorganizmov počas jarného odberu boli v obidvoch
štúdiách približne rovnaké.
V letnom odbere hodnoty KM22 aj KM36
nerovnomerne rástli pozdĺž toku a na všetkých
lokalitách boli vyššie v porovnaní s predchádzajúcou
štúdiou (Valúchová, Rodriguez, 2003).
Jesenný odber zaznamenal najväčší exces
v nameraných hodnotách, keď hodnoty počtov KM22
a KM36 najvyššieho odberového miesta (G1) boli
vyššie než na nižších odberových miestach (G2, G3,
G4), kde s rastom teploty vody a eutrofizácie zvyčajne
rástli aj počty prítomných mikroorganizmov. Ďalšou
pozorovanou odchýlkou boli vysoké, resp. vôbec
najvyššie zaznamenané počty mezofilných mikroorganizmov v odberových miestach G5 a G6 a následný
pokles ich počtu v odberovom mieste G7. Diskrepancie
v počtoch boli aj pri porovnaní s predchádzajúcou
štúdiou (Valúchová, Rodriguez, 2003), predovšetkým
vo vyššom počte mikroorganizmov v našej štúdii.
Nezvyčajne vysoký počet mikroorganizmov zaznamenaný na odberovom mieste G1, ktoré je oproti ostatným
nižšie položeným odberovým miestam teplotne
i nutrične poddimenzované, môže byť výsledkom
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aktuálnej, neznámej lokálnej situácie, napr. živočíšne
znečistenie. Podobne na odberných miestach G5 a G6
mohlo prísť k lokálnemu znečisteniu neznámeho
pôvodu (ľudský, živočíšny faktor).
V zimnom odbere boli hodnoty KM22, s výnimkou
odberového miesta G6, rádovo rovnaké (102). Hodnoty
KM36 postupne rástli po odberové miesto G5, na
posledných dvoch odberových miestach (G6, G7)
naopak klesli. Hodnoty obidvoch ukazovateľov kvality
povrchovej vody Gidry boli v danom období
porovnateľné s predchádzajúcou štúdiou (Valúchová,
Rodriguez, 2003).
Z hľadiska hygienických aspektov skúmaného
ekosystému je dôležité sledovať indikátory fekálnej
kontaminácie. Ich výskyt a perzistencia súvisí
s abiotickými faktormi, kvantitatívne hodnoty aj
s nahromadením organických látok vo vode vplyvom
eutrofizácie. Počas jarného odberu sa hodnoty
koliformných baktérií pohybovali pod limitnú hodnotu
(100 KTJ·ml-1), mierna odchýlka smerom nahor bola
pozorovaná na odberových miestach G4, G5 a G6.
V týchto lokalitách preteká Gidra obcami a miestami
s poľnohospodárskou činnosťou. V komparácii so štúdiou autorov Valúchová a Rodriguez (2003) boli počty
koliformov vyššie, priebeh kolísania počtov bol
rovnaký. Termotolerantné koliformné baktérie, s výnimkou lokality G4, vyhovovali limitom Nariadenia vlády
SR č. 296/2005 Z. z. (20 KTJ·ml-1). Oproti
predchádzajúcej štúdii (Valúchová, Rodriguez, 2003)
boli počty vyššie. Hodnoty črevných enterokokov
zodpovedali limitom Nariadenia vlády SR č. 296/2005
Z. z. (10 KTJ·ml-1), odchýlka bola zaznamenaná na
lokalite G5. V porovnaní s predchádzajúcou štúdiou
(Valúchová, Rodriguez, 2003) sa výsledky líšili
minimálne.
Vzhľadom na to, že v lete býva teplota vody
najvyššia, bol na všetkých lokalitách počas letného
odberu zaznamenaný výrazný vzostup v hodnotách
všetkých typov indikátorov fekálnej kontaminácie.
Počet koliformných baktérií mal lineárne stúpajúci
charakter v smere toku (s výnimkou v G5), pričom
niekoľkonásobne prevyšoval legislatívne odporúčané
hodnoty Nariadenia vlády č. SR 296/2005 Z. z., najmä
v spodných častiach toku (odberové miesta G5, G6
a G7). Výrazná odchýlka bola opäť zaznamenaná na
odberovom mieste G5. Počty termotolerantných
koliformných baktérií sa na lokalitách horného toku
(G1, G2, G3) pohybovali v medziach limitov, vzostup
ich počtu bol zaznamenaný na ostatných lokalitách,
najvýraznejší (1270 KTJ·ml-1) však na lokalite G6.
Počty črevných enterokokov mali v smere toku tiež
rastúcu tendenciu, najvyššia hodnota (690 KTJ·ml-1)
bola zaznamenaná na odberovom mieste G6.
V porovnaní so štúdiou Valúchová a Rodriguez (2003)
boli v našej práci zaznamenaný niekoľkonásobne vyšší
počet indikátorov fekálnej kontaminácie.
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V jesennom odbere boli zaznamenané prekračujúce
legislatívne limity počtov koliformných baktérií
(s výnimkou odberového miesta G2) a podlimitné počty
termotolerantných koliformov na všetkých odberových
miestach. Črevné enterokoky mali nadlimitné počty
v odberových miestach G4, G5, G6, ale nulovú hodnotu
v odberovom mieste G7. V porovnaní so štúdiou
Valúchová a Rodriguez (2003) bol v našej práci
zaznamenaný výrazne vyššie počet koliformov, ale
naopak, nižší počet termotolerantných koliformov
a črevných enterokokov.
V zimnom odbere, s poklesom teploty vody, bol
zaznamenaný zreteľný pokles počtu fekálnych
kontaminantov. Limitné hodnoty všetkých indikátorov
fekálnej kontaminácie boli prekračované na odberových
miestach dolného toku Gidry (G5, G6, G7), naopak,
neprekračovali ich na hornom toku (G1 – G4). Vyššie
hodnoty týchto indikátorov v našej práci boli
zaznamenané aj v porovnaní so štúdiou Valúchová
a Rodriguez (2003).
Kolísanie počtu jednotlivých typov indikátorov
fekálneho znečistenia môže byť ovplyvnené rôznymi
faktormi. Výrazný vplyv má ľudská činnosť, ale aj
kombinácia rôznych abiotických faktorov. Vodný tok
Gidry sa kontaminuje jednak pri prechode obcami, ako
aj poľnohospodárskou oblasťou, kde je vysoká miera
eutrofizácie. Pre nutričný faktor všeobecne platí, že čím
viac organických látok je vo vode, tým viac
mikroorganizmov sa v nej nachádza. Rovnako vzrastá
počet mikroorganizmov aj so stúpajúcou teplotou.
Z abiotických
faktorov
majú
na
abundanciu
mikroorganizmov vo vode vplyv aj kyslíkové nasýtenie,
obsah rozpusteného kyslíka vo vode, pH, redox
potenciál, anorganické látky, toxické látky (inhibujúce
rast).
Okrem kvantitatívneho stanovenia indikátorov
všeobecného oživenia a fekálnej kontaminácie bola
pomocou komerčných mikrotestov determinovaná aj
kvalitatívna štruktúra fekálnych indikátorov čiže
druhové
spektrum
koliformov
a enterokokov.
Koliformné baktérie patria taxonomicky k rozsiahlej
skupine
gramnegatívnych,
chemoorganotrofných,
fakultatívne anaeróbnych, ubikvitne rozšírených
baktérií, tzv. enterobaktérií. Majú tyčinkovitý tvar
a približnú veľkosť 5x1 μm. Väčšina z nich je pohyblivá
pomocou bičíkov. Nachádzajú sa vo vzduchu, vode,
pôde, ako komensály v telách mnohých živočíchov
(stavovcov aj bezstavovcov). Viaceré sú fakultatívnymi
patogénmi a pôvodcami vážnych infekčných ochorení
(Přecechtěl et al., 1995).
Najvýznamnejšími reprezentantami koliformných
baktérií z hľadiska ich hygienického významu sú
escherichie, klebsiely, enterobaktery a citrobaktery,
označované tiež ako fekálne koliformné baktérie. Ich
viacerí zástupcovia boli indikovaní aj v našich
vzorkách. Escherichia coli je dominantný indikátor
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fekálneho znečistenia vôd (Edberg et al., 2000.;
Fewtrell, Bartram, 2001). Povrchové vody môžu byť
kontaminované escherichiami, nachádzajúcimi sa
v odpadových vodách alebo vplyvom poľnohospodárskej činnosti človeka (Hacker, Kaper, 2000;
Fux et al., 2005). E. coli je komensálna baktéria, žijúca
v hrubom čreve teplokrvných živočíchov. Je dôležitým
reprezentantom črevnej mikroflóry a jej prítomnosť je
potrebná pre správny priebeh metabolických procesov
v črevnom trakte (Gyles, 1994.). E. coli je tiež
významný fakultatívny patogén, podieľajúci sa
predovšetkým na vzniku rôznych črevných ochorení, je
najčastejším mikroorganizmom pri vzniku skorých
a chronických lézií ilea pri Crohnovej chorobe,
ulceróznej
kolitíde
a kolorektálnom
karcinóme
(Boudeau et al., 2001; Kaper et al., 2004). E. coli je
takisto častým pôvodcom ochorení urogenitálneho
traktu.
Klebsiely sa vyskytujú ako fyziologická súčasť
črevnej mikroflóry, a preto ich často nachádzame
v ľudskej a živočíšnej stolici. Klinicky najzávažnejšia je
Klebsiella pneumoniae spôsobujúca hnačky, infekcie
močových ciest, ale najmä infekcie respiračného traktu
(pneumónie). K. ozanae sa nachádza tak v povrchových,
ako aj v mestských odpadových vodách (Ayade, 1998).
Je pôvodcom bakterémií, rhinitíd a infekcií močového
traktu (Stoor et al., 1999). K. oxytoca obýva zvyčajne
povrchové vody, ale aj pitné a morské vody. Je
významným pôvodcom meningitídy (Chang et al.,
2000).
Citrobacter werkmanii sa nachádza takmer všade
v prírode, predovšetkým v pôde, vode, odpadových
vodách. Nachádza sa taktiež v čreve človeka. Môže
spôsobovať infekcie močových ciest, detskú
meningitídu a otravu krvi (septikémiu) (Nayar et al.,
2014).
Vo vzorkách vôd toku Gidry boli však indikované,
aj keď s nízkou hodnotou identifikačného skóre,
nebezpečné črevné patogény ako Shigella flexneri,
Sh. dysenteriae, Salmonella typhi, Yersinia aldovae,
vibriové taxóny Vibrio hollisae, V. fluvialis, Vibrio sp.,
resp. Vibrio komplex a aeromonádové druhy:
Aeromonas caviae, A. ichtiosmia. Všetky uvedené
baktérie disponujú patogénnym potenciálom, schopným
za pre ne priaznivých podmienok vyvolať chorobný
proces. Vyskytujú sa v kontaminovanej potrave a vode
(Rodriguez et al., 1996; Rahman et al., 1998).
V etiológii nozokomiálnych infekcií sa uplatňujú aj
ďalšie izolované, tzv. non-fekálne koliformné baktérie,
ako sú Serratia marcescens (infekcie močových ciest,
dýchacieho traktu, kutánne infekcie, neonatálne
meningitídy (Al Harti et al., 2000; Marzano et al.,
2000), Providencia rettgeri a P. rustigianii (infekcie
otvorených rán, pokožky, sepse) (Kopf et al., 1999;
Pinto et al., 1999). Iba v našej štúdii izolované druhy
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Pantoea punctata a Edwardsiella ictaluri nemajú pre
človeka vážnejší klinický význam (Cha et al., 1997).
Druhým
významným
indikátorom
fekálnej
kontaminácie povrchových vôd sú fekálne streptokoky,
reprezentované druhmi Streptococcus bovis, S. equinus
a črevnými enterokokmi: Enterococcus faecalis,
E. faecium, E. durans a E. mundti. Enterokoky sú
grampozitívne baktérie sférického tvaru (koky),
fakultatívne anaeróbne, ubikvitne rozšírené. Bývajú
izolované z pôdy, vody, rastlín, potravín. Ako
komensály sa vyskytujú v gastrointestinálnom trakte
človeka, cicavcov, vtákov, plazov a hmyzu, v menšom
počte kolonizujú aj tenké črevo, genitálny trakt žien
a distálnu časť uretry. Enterokoky sú tradične
klasifikované ako menej závažné patogény. Hoci
nevlastnia potentné virulentné faktory, k patogenite
prispieva ich vrodená odolnosť prežiť takmer všetky
nepriaznivé vplyvy prostredia. Enterokoky u zdravého
človeka bežne nevyvolajú ochorenie, ale v súčasnosti
majú vzrastajúcu tendenciu práve v nozokomiálnych
infekciách.
V našich vzorkách sa enterokoky nachádzali hlavne
v dolnej časti toku Gidry, v eutrofných podmienkach,
pričom validne dominoval druh E. faecium. V hornom
toku bol ich výskyt sporadický. Ďalšími pravdepodobnými druhmi (podprahové ID) boli E. faecalis
(dominantný fekálny enterokok), E. solitarius (býva
izolovaný z humánnych a veterinárnych exkrementov),
E. gallinarum (pôvodne izolovaný z kuracích čriev)
a E-komplex (zmes populácií druhov E. mundtii,
E. casseliflavus, E. gallinarum).
Organické znečistenie povrchových vôd koreluje
s mikrobiálnym znečistením, teda narastá v smere toku
Gidra. Pri porovnaní roku 2013 s obdobím pred
povodňou v roku 2011 je zrejmé, že dochádza
k zlepšeniu kvality povrchovej vody rieky Gidra na
dolnom úseku. Je to možno spôsobené elimináciou
zdrojov znečistenia. Potok v hornej časti toku preteká
viac-menej pôvodným prostredím bukových lesov,
jediným výraznejším antropickým zásahom je menšia
priehrada. Po opustení lesnatého masívu Malých Karpát
neďaleko obce Píla tok Gidra vyúsťuje do Dudváhu
v blízkosti Sládkovičova. V hornej časti má charakter
nenarušenej bystriny, jediným výraznejším antropogénnym zásahom je menšia priehrada, od obce Píla sa
však začína prejavovať vplyv znečistenia a lokálnych
úprav toku. Pod obcou Častá má podobu vybetónovaného kanála, v strednom a dolnom toku sa striedajú
regulované a neregulované úseky, preteká poľnohospodársky využívanou krajinou a intravilánom
viacerých obcí.
V katastri obce Budmerice má vybudovanú skládku
odpadov Istrochem, a. s. (už od roku 1979), kde ukladá
nevyužiteľné odpady jednak z vlastnej produkcie, ale
v posledných rokoch aj od externých producentov.
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V súčasnosti bola na skládke odpadov vybudovaná nová
kazeta, ktorá je plne v súlade s legislatívou EÚ. Skládka
nebezpečných odpadov má životnosť do roku 2050
(Miškovský et al., 2012).
Kvalita vody v Gidre je ovplyvňovaná aj
anaeróbnymi hnilobnými procesmi v koryte potokov,
vypúšťanými odpadovými vodami. Na znečisťovaní sa
čiastočné podieľa aj poľnohospodárstvo. Vykonanou
rekognoskáciou terénu boli v okolitej krajine, ktorá
susedí s dotknutým územím, zistené viaceré menšie
divoké skládky odpadov (Oravec et al., 2010). Potok
je dosť znečistený, vypúšťaním odpadových vôd
z kúpaliska, ktorá sa nachádza v obci Častá.
Pri obci Jablonec je výmol – skládka s OP a pri
Voderadoch je skládka komunálneho odpadu,
ktoré sú evidované ako environmentálne záťaže
(http://envirozataze.enviroportal.sk). Zdrojom znečistenia je aj osídlenie a poľnohospodárska činnosť
v obciach a ich okolí v strednej a dolnej časti povodia
Gidry.
Analogickú štúdiu hodnotiacu ekologickú kvalitu
Gidry realizovala v rokoch 2007 – 2008 Kalaninová
(2009). Študovala riečnu morfológiu ako aj longitudálne
a sezónne zmeny v štruktúre taxocenóz vybraných rad
makrozoobentosu: podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek
(Plecoptera) a vážiek (Odonata). Z hľadiska riečnej
morfológie boli najzachovalejšie odberové miesta G1
a G2, na ostatných bol zaznamenaný antropický vplyv:
miernejší na odberových miestach G3 a G4, výrazný na
posledných troch odberových miestach. Zo 43
determinovaných
taxónov
vybraných
radov
makrozoobentosu charakterizujúcich ekologickú kvalitu
Gidry sa najviac vyskytovalo na odberovom mieste G4,
najmenej na G6. Najviac jedincov bolo zaznamenaných
na G5, najmenej opäť na G6. Xenosapróbna zóna bola
indikovaná na odberových miestach G1 až G4,
polysapróbna len na poslednom (G7). Pri porovnaní
s analogickou štúdiou Derka a Rodriguez (2003)
autorka konštatuje nezmenenie ekologického stavu
ekosystému Gidry na odberových miestach G1 až G5,
ale významné zhoršenie na odberových miestach na G6
a G7. Výsledky Kalaninovej (2009) všeobecne korelujú
s výsledkami našej štúdie.
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mikrobiálne oživenie vôd. Spolu boli zrealizované
4 odbery, ktoré reprezentovali 4 ročné obdobia. Vzorky
vody boli odoberané zo 7 definovaných odberových
miest po celom toku. Cieľom bolo analyzovať na pozadí
hydrochemického
profilu
hygienickú
kvalitu
akvatického ekosystému malokarpatského toku Gidra
determinovaním legislatívne daných mikrobiologických
ukazovateľov.
V horných úsekoch toku Gidra bol počet
jednotlivých druhov mikroorganizmov zastupujúcich
indikátory
všeobecného
oživenia
a fekálnej
kontaminácie nižší ako v strednom a dolnom úseku
toku, kde už Gidra pretekala obývanými obcami
a poľnohospodárskou oblasťou so zrejmým výrazným
antropogénnym
vplyvom
a zvýšenou
mierou
eutrofizácie.
Kvalitatívna
analýza
druhového
spektra
významných bakteriálnych indikátorov hygienickej
kvality vôd indikovala prítomnosť tak fekálnych
koliformov (E. coli, Citrobacter sp., Klebsiella sp.)
a fekálnych enterokokov (E. faecium, E. faecalis), ako
aj non-fekálnych koliformov (Serratia marcescens,
Providencia sp., Pantoea punctata, Edwardsiella
ictaluri) a non-fekálnych enterokokov (E. solitarius,
E. gallinarum). Negatívom bolo zistenie prítomnosti, aj
keď sporadické, nebezpečných črevných infektantov,
ako sú Shigella flexneri, Sh. dysenteriae, Salmonella
typhi, Yersinia aldovae, ako aj potenciálne patogénne
vibriové a aeromonádové druhy.
Pri porovnaní roku 2013 s obdobím pred povodňou
v roku 2010 je zrejmé, že dochádza k zlepšeniu kvality
povrchovej vody rieky Gidra na dolnom úseku. Je to
možno spôsobené elimináciou zdrojov znečistenia.
Kvalita povrchovej vody je ovplyvňovaná hlavne
s poľnohospodárskou činnosťou a vypúšťaním odpadových vôd do rieky Gidra. Pri obciach Budmerice,
Jablonec a Voderady sa nachádzajú skládky odpadov
ktoré tiež prispievajú k zhoršeniu kvality. Tieto skládky
sú evidované ako environmentálne záťaže. Pre ochranu
prírodných vôd je potrebné sa zamerať na likvidáciu
divokých skládok odpadov, zamedziť nesprávnej
manipulácii s toxickými látkami, dobudovanie verejnej
kanalizácie a odstránenie jej únikov a tiež budovaním
čistiarní odpadových vôd.

ZÁVER
V roku 2008 bol uskutočnený na toku Gidry výskum
zameraný
na
stanovenie
jej
mikrobiálneho
a hydrochemického profilu. V spolupráci s Katedrou
hydrogeológie PriF UK boli zrealizované terénne
merania fyzikálno-chemických parametrov povrchovej
vody, nakoľko tieto abiotické faktory majú vplyv na

POĎAKOVANIE
Publikácia vznikla s podporou úlohy Agentúry na
podporu výskumu a vývoja č. APVV-14-0174
financovanom Ministerstvom školstva SR.

116

PODZEMNÁ VODA, 21(2), 2015, 101 – 117

LITERATÚRA
AL-HARTI, A.A., DAGRIRI, K.A., ASINDI, A.A. 2000: Neonatal meningitis. Saudi Medical Journal. ISSN 1658-3175, 2000,
vol. 21, no. 3, p. 550-553.
AYADE, B.B. 1998: Development of toxicity tolerant water hyacinth (Eichhornea crassipes) for effective treatment of raw
sewage. Acta Biotechnologica. ISSN 1521-3846, 1998, vol. 18, no. 1, p. 43-53.
BAUDIŠOVÁ, D., BENÁKOVÁ, A. 2006: Metodický prístup k mikrobiologickým analýzam odpadních vod. In: Prokšová, M.,
Seman, M. (Eds.). Zborník prednášok a posterov. Mikrobiológia vody a prostredia 2006. Československá spoločnosť
mikrobiologická, Bratislava, s. 11-14.
BOUDEAU, J., BARNICH, N., DARFEUILLE-MICHAUD, A. 2001: Type 1 pili-mediated adherence of Escherichia coli strain
LF82 isolated from Crohn´s disease is involved in bacterial invasion of intestinal epithelial cells. Molecullar Microbiology.
ISSN 1365-2958, 2001, vol. 39, no. 5, p. 1272-1284.
BULÁNKOVÁ, E. 2003: Communities of Diptera (Excl. Chironomidae, Simuliidae) of the Gidra River Basin. In: Acta Zoologica
Universitatis Comenianae, vol. 45. Bratislava, Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1797-7, s. 85-94.
CICHOVÁ, M., PROKŠOVÁ, M. 2006. Stanovenie koliformných baktérií, Escherichia coli a črevných enterokokov metódov
definovaného substrátu vo vzorkách vody. In: Prokšová, M., Seman, M. (Eds.): Zborník prednášok a posterov. Mikrobiológia
vody a prostredia 2006. Československá spoločnosť mikrobiologická, Bratislava, s. 71-77.
CHA, J.S., PUJOL, C., KADO, C.I. 1997: Identification and Characterization of a Pantoea citrea Gene Encoding Glucose
Dehydrogenase That Is Essential for Causing Pink Disease of Pineapple. Applied and Environmental Microbiology. ISSN
1098-5336, 1997, vol. 1, no. 7, p. 71-76.
DERKA, T., RODRIGUEZ, A. 2003: Physiographical and Hydrobiological Characteristics of the Gidra River Basin. In: Acta
Zoologica Universitatis Comenianae, vol. 45. Bratislava, Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1797-7, p. 11-18.
HACKER, J., KAPER, J.B. 2000: Pathogenicity islands and the evolution of microbes. Annual Review of Microbiology. ISSN
0066-4227, 2000, vol. 54, no. p. 641-679.
HALGOŠ, J. 2003. The Gidra River Basin – an Example of Unperturbed and Devastated Environments. In: Acta Zoologica
Universitatis Comenianae, vol. 45. Bratislava, Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1797-7, s. 3-9.
HANZEL, V., VRANA, K. 1999: Hydrogeologická a hydrogeochemická mapa Pezinských Karpát v mierke 1:50 000, textové
vysvetlivky. Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.
HÄUSLER, J. 1944: Mikrobiologické kultivační metody kontroly jakosti vod. Díl II. Mikrobiologický rozbor vod. Ministerstvo
zemědělství České republiky, Praha.
HORÁKOVÁ, K., MLEJNKOVÁ, H. 2003. Stanovení Escherichia coli pomocí multiplex PCR. In: Prokšová, M., Seman, M.
(Eds.): Zborník prednášok a posterov. Mikrobiológia vody 2003. Československá spoločnosť mikrobiologická, Bratislava,
s. 35-39.
CHANG, W.N., LU, CH., HUANG, C.R. 2000: Mixed infection in adult bacterial meningitis. Infection. ISSN 1439-0973, 2000,
vol. 28, no. 1, p. 8-12.
KALANINOVÁ, D. 2009: Longitudálne a sezónne zmeny v štruktúre taxocenóz podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera)
a vážok (Odonata) povodia Gidry. Rigorózna práca. Bratislava, Univerzita Komenského, 2009. 80 s.
KAPER, J. B., NATARO, J.P., MOBLEY, H.L.Y. 2004: Pathogenic Escherichia coli. National Review of Microbiology. ISSN,
1740-1526, 2004, vol. 2, no. 1, p. 123-140.
KLÁRISOVÁ, K. 2013: Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika povodia Gidry. Bakalárska práca. Bratislava,
Univerzita Komenského, 2013. 31 s.
KLEMBARA, J., BARTÍK, I. 2000: Herpetofauna of Gidra River Basin. Folia Faunistica Slovaca. ISSN 1336-4529, 2000, vol. 5,
no. 5, p. 171-175.
Kolektív autorov, 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vyd. Banská Bystrica, Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenská agentúra životného prostredia, 2002. 344 s. ISBN 80-88833-27-2.
KOPF, P.O., FREITAG, V. 1979: Krankenhauseninfectionen mit Providencia stuartii. Deutsche Medizinische Wochenschrift.
ISSN 0172-4622, 1999, vol. 104, no. 4, p. 1129-1132.
MALÍK, P., ŠVASTA, J., ČERNÁK, R. 2005: Charakterizácia útvarov podzemných vôd kvartérnych a predkvartérnych hornín
z hľadiska tvorby, odvodňovania a smerov prúdenia podzemných vôd. Manuskript – Slovenská asociácia hydrogeológov
Bratislava, 121 s.
MARZANO, A.V., GASPARINI, G., CAPUTO, R. 2000: Cutaneous infection caused by Serratia marcescens. Cutis. ISSN
0172-4622, 2000, vol. 66, no. 3, p. 461-463.
MIŠKOVSKÝ, M. 2012: Výkup druhotných surovín. Častá, Zámer vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
MLEJNKOVÁ, H., FLASÁROVÁ, M., HORÁKOVÁ, K. 2006. Stanovení mikrobiálního oživení různých typů vod metodou
„přímých počtů“. In: Prokšová, M., Seman, M. (Eds.): Zborník prednášok a posterov. Mikrobiológia vody a prostredia 2006.
Československá spoločnosť mikrobiologická, Bratislava, s. 5-10.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.
NAYAR, R., SHUKLA, I., SULTAN, A. 2014: Epidemiology, Prevalence and Identification of Citrobacter Species in Clinical
Specimens in a Tertiary. International Journal of Scientific and Research Publications. ISSN 2250-3153, 2014, vol. 4, no. 1,
p. 1-6.

PODZEMNÁ VODA, 21(2), 2015, 101 – 117

117

ORAVEC, R. 2010: Zber odpadov - kovy, Budmerice. Zámer vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
PINTO, V., TELENTI, M., QUIROS, J.F.B. 1999: Two cases of fatal transfusion-associateed bacterial sepsis provoked by
Providencia rettgeri. Haematologica. ISSN 1592-8721, 1999, vol. 84, no. 2, p. 1051-1052.
PITTER, P. 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9.
PŘECECHTĚL, F., BOBULOVÁ, D., BUČEK, R., BURGETOVÁ, D., OBDRŽÁLEK, V., VEIGENDOVÁ, J., VOTAVA, M.
1995: Čeleď Enterobacteriaceae. Lékařská mikrobiologie. XIII. MU. Brno. s. 113-129.
RAHMAN, I., SHAHAMAT, M., CHOWDHURY, M.A.R., COLWELL, R.R. 1998: Potential Virulence of Viable but
Nonculturable Shigella dysenteriae Type 1. Applied and Environmental Microbiology. ISSN 1098-5336, 1998, vol. 1, no. 8,
p. 115-120.
TIRJAKOVÁ, E. 2003. Micro- and Meiozooobenthos with Focus on Infusorians (Ciliophora) of the Gidra River Basin. In: Acta
Zoologica Universitatis Comenianae, vol. 45. Bratislava, Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1797-7, s. 29-40.
VALÚCHOVÁ, M. et al. 2010, Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2010; MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ.
VALÚCHOVÁ, M., RODRIGUEZ, A. 2003: Hydrochemical and Microbiological Characteristics of the Gidra River Basin. In:
Acta Zoologica Universitatis Comenianae, vol. 45. Bratislava, Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1797-7, s. 19-27.
VRBICKÁ, E. 2009: Stanovenie mikrobiologických ukazovateľov v hodnotení kvality akvatického ekosystému Gidra. Diplomová
práca. Bratislava, Univerzita Komenského, 2009. 73 s.
http://envirozataze.enviroportal.sk/, 12.5.2013

SUMMARY
The aim of the study was to analyze the microbial profile of the aquatic ecosystem of the Small Carpathian Gidra
river through a set of basic microbiological indicators of the current legislation. Identification procedures used in
microbiology were applied to determine the main microbial taxa contained in the Gidra river. Data collection took
place during four seasons in 2008, samples taken from the water were processed in a microbiological laboratory of
the Institute of Cell Biology aimed at determining the microbial profile and Hydrogeologic laboratory of the Faculty
of Science, where physico-chemical parameters were determined. Data collection was performed in seven pre-defined
sampling sites. The sampling sites were selected to characterize upper, middle and lower stream of Gidra river
(Fig. 2). The results were compared with the results observed during surveys in years 1998 – 1999 and also with the
values given provided by Government Regulation No. 269/2010 Coll.
Levels achieved by faecal contamination indicators were lower in the upper part of the stream compared to the middle
and lower stream section (Fig. 3, Fig. 4), where Gidra flows through villages and agricultural areas, with significant
anthropogenic influence and a high degree of eutrophication. Generally, indicator values obtained in this study exceed
indicator values from a previous study by Valúchová and Rodriguez (2003) as well as values recommended in the
Government Resolution No. 269/2010 Coll.
The main difference occured between two sampling sites – G5 and G7. The surface water in Gidra river in Budmerice
(G5) has shown a significant increase in the number of microorganisms based on all microbiological parameters for
all four samples. Paradoxically, water from Malá Mača (G7) seems to have experiences a decrease in the number of
monitored microorganisms in most cases.
The qualitative aspect has discovered several bacterial taxa. We identidied presence of faecal coliforms (E. coli,
Klebsiella sp., Citrobacter sp.), non-faecal coliforms (Serratia marcescens, Providencia rettgeri, Proteus penneri,
Pantoea punctata, Edwardsiella ictaluri) as well as potential pathogens (Shigella sp., Yersinia sp., Salmonella typhi)
(Tab. 1). Mainly Enterococces faecium for fecal enterococci and E. solitarius (Tab. 2) for non-fecal.
Organic surface waters pollution correlated with microbial contamination, translating into an increase towards Gidra
downstream. When comparing data from 2013 with the flood period in 2011, it is clear that there is an improvement
in surface water quality of the river Gidra the lower section. This may be due to the elimination of pollution sources.
Surface water quality is mainly influenced by the agricultural activity and discharges into the river Gidra. When
Budmerice, Jablonec and Voderady are landfills that also contribute to the deterioration. These sites are listed as
environmental burdens. In order to protect natural waters it is necessary to remove illegal landfills, prevent improper
toxic substances handling, prevent build ups and eliminate leakages and also the construct wastewater treatment
plants.
The study shows the importance closely following a comprehensive microbial profile in assessing the hygienic
quality and safety of surface flowing waters, as they often serve for irrigation and recreational purposes and may
become potential sources of microbial infections. The data collected also demonstrate the level of anthropogenic
impact. A significant importance have microorganisms from the point of view of the monitoring of other groups of
organisms since benthic organisms through planktonic organisms where microorganisms serve as food source and
subsequently as a source of food for larger species of subordinate organisms.

