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Bevezetés
A víz az ókori világkép alapeleme, az élő anyagok egyik fő alkotóeleme, az élet alapfeltétele, az élet bölcsője.
A víz a szárazföldi ökoszisztémák egyeik legfőbb limitáló tényezője, a vízi ökoszisztémákban pedig ökológiai
közeg, vagyis olyan környezeti elem, amely biológiai és ökológiai szempontból nélkülözhetetlen az élővilág
számára. A víz tehát egyaránt életalkotó, életfeltétel, és természeti erőforrás.
A Földet vékony burok borítja, amely bolygónk mindennapos jelenségei számára biztosítja az élet színterét.
Ennek a földrajzi rétegnek vízzel borított részét hidroszférának nevezzük.
A hidrobiológia felöleli jelenlegi tudásunkat a vízi élővilágról és a vízi ökológiai rendszerekről. Ebből
következik, hogy hidrobiológia sokrétűen kapcsolódik a különböző tudományágakhoz (1. ábra)
A tananyag elsajátításával a hallgató képes lesz átlátni a vizes élőhelyek főbb tulajdonságait és ökológiai
folyamatait, a szennyezések hatásait a vízi környezetre.
Világossá válik, hogy a víz az egyik legnagyobb nemzeti kincsünk, melynek fenntartható használata alapvető
felelősségünk és kötelességünk.

1. ábra: A hidrobiológia kapcsolatrendszere
Követelmények
• Ismerkedje a természetes vizek fizikai-kémiai sajátosságait, és a különböző víztípusokat, víztereket!
• Tanulja meg a vizes élőhelyek élő szervezeteinek anyag és energiaforgalmának típusait!
• Tudja a táplálékláncok és táplálékhálózatok formáit, az anyagforgalom és energiaáramlás útjait!
• Ismerje meg a biológiai produkció és a vízminőség összefüggéseit!
• Tudja a fontosabb biogén elemek körforgását a vízi ökoszisztémában!
• Tanulja meg a fontos biológiai vízminősítés elemeit, az emberi tevékenység hatásait a vízi ökoszisztémákra!
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I. rész - A víz fizikai és kémiai
tulajdonságai
Bevezetés
Ebben a témakörben a víz fizikai és kémiai tulajdonságaival ismerkednek meg. Felismerik, hogy a víz számos
különleges sajátossággal rendelkezik. Ezek a tulajdonságok egyaránt alapvető fontosságúak az élő szervezet
testfelépítésében, és környezetének kialakításában. A víz fizikai tulajdonságainak tárgyalása során
megismerkednek a víz molekulaszerkezetével. Felismerik, hogy ebből a szerkezetből adódóan számos
különleges fizikai tulajdonság fakad. A tanulási egység áttanulmányozása után a hallgató képes lesz értelmezni a
folyékony víz, és a jég tulajdonságait. Világos lesz számára, miért is olyan nagy a víz fajhője és sűrűsége.
Rádöbben arra, hogy miért a víz a legalkalmasabb fizikai közeg az élet számára.
Követelmények
• Ismerje a víz fizikai és kémiai tulajdonságait!
• Ismerje a víz molekulaszerkezetét, tudja értelmezni a folyékony víz és a jég tulajdonságait!
• Tudja jellemezni a víz fajhőjét és sűrűségét!
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1. fejezet - A víz legfontosabb
tulajdonságai
A víz molekulaszerkezete
A víz egyedülálló tulajdonságai molekuláris szerkezetéből adódnak. Az oxigénnek nagy az elektronegativitása.
A víz részecskéiben a külső magburkon vegyértékelektronok és a hozzájuk kapcsolódó két hidrogénatom
található. Ebben a kovalens kémiai kötésben az elektronok aszimmetrikusan helyezkednek el az erősen negatív
oxigénatom irányában. Ebből az következik, hogy csekély negatív töltés van az oxigénatomon, és csekély
pozitív a hidrogénatomokon (2. ábra).

2. ábra. A vízmolekula dipólus szerkezete
A vízmolekula tehát dipólus, vagyis, bár a molekula egésze elektromosan semleges, töltéseloszlása nem
szimmetrikus.
A vízmolekulában lévő aszimmetrikus töltés lehetővé teszi az oxigénatom számára, hogy hidrogénkötéseket
alakítson ki egy szomszédos molekula ellentétes töltésű hidrogénjével. Egy molekulán belüli O-H kötés iránya
majdnem pontosan egybeesik a másik molekula O-H kötésével. Így a kötést létesítő H-atom az O-atom felé
mutat. A valódi folyadékban a molekulák szabadon mozognak. Ez nem áll a vízre, amely véletlenszerűen
kapcsolódott hidrogén-kötések folytonos hálózatából áll. Ebből adódik a folyadék viszonylag rendezett állapota.
A víz halmazállapot-változása során a hidrogénkötések eltorzulnak, vagy megszakadnak. A folyékony vízben a
H-kötések folytonosan változtatják kapcsolódási helyüket a folyadék kristály mátrixban. Ez a komplex kötődés
tartja a vízmolekulákat együtt folyadékként, még magasabb hőmérsékleten is. Ezzel szemben a H2S, HF vagy
NH3 gáz halmazállapotú szobahőmérsékleten.
A víz speciális tulajdonságai tehát a következők
• A moláris tömeg alapján várhatónál magasabb olvadás- és forráspont.
• Viszonylag magas gőznyomás mind szilárd, mind folyékony állapotban (ami lehetővé teszi, hogy a Földön
mindhárom, folyékony, szilárd és gázfázisban is jelen legyen).
• Magas olvadás- és párolgáshő.
• Nagy specifikus hőkapacitás.
• Alacsony hővezető-képesség.
• Kisebb sűrűség szilárd, mint folyékony halmazállapotban (majdnem az összes más anyag sűrűbb lesz, ha
megszilárdul).
• Kiváló oldószer, különösen egyszeresen töltött ionokból álló ionrácsokat és nitrogén-, illetve oxigénatomot
tartalmazó szerves anyagokat old jól.
• Nagy dielektromos állandó.
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• Nagy felületi feszültség.
• Kapilláris hatás.
A hidrogénhíd kötés a legerősebb másodrendű kémiai kötés, ereje mintegy 10%-a a kovalens kötésnek. Ez a
molekulákat összetartó kötés a felelős a víz sok egyedi tulajdonságért. A hidrogénkötés az oka továbbá annak,
hogy a víz maximális sűrűsége 4 ºC-on van a fagyáspont helyett. Ha egyszer egy tó vize eléri a 4 ºC-ot, a
felszínen a további hűlés kisebb tömegű vizet, végül jeget hoz létre, a melegebb, sűrűbb víz a mélyben marad. A
kialakult jég szigeteli a folyékony vizet, és megóvja a mélyebb tavakat a fenékig fagyástól. Kevés élőlény képes
a túlélésre a tömör jégben.
A víz sűrűség-hőmérséklet kapcsolata abból a tulajdonságából adódik, hogy nem amorf folyadék. Molekuláris
struktúrája olyan, amely megengedi az elektrosztatikus vonzást és kapcsolódást a különálló molekulák között,
laza szerkezetet adva a folyadéknak. Ez a szerkezet többnyire a jég változatos kristályformáiban nyilvánul meg,
mely sokkal kevésbé sűrű, mint a folyékony víz, és melyben a molekulák jól elkülönülnek.
Alacsony hőmérsékleten a hidrogénhidak kötési energiája nagyobb, mint a vízmolekulák mozgási energiája,
ezért az egyes molekulák kristályba rendeződve, távolabb vannak egymástól. A jég sűrűsége ezért kisebb, mint a
folyékony vízé. A hőmérséklet emelkedésével nő a molekulák mozgási energiája. Olvadáskor a hidrogénrács
szétesésekor kialakuló „lyukakba” zuhannak a vízmolekulák, ezért nő a sűrűség 3,94 ºC-ig. E hőmérséklet fölött
a mozgási energia növekedtével a vízmolekulák már ismét távolabbra kerülnek egymástól, ezért csökken a
sűrűség. A folyékony vízben szintén a molekula-együttesek szolgálnak a víz viszonylag magas viszkozitásának
és fajhőjének az alapjául. Sokkal több energia kell a molekulák elkülönítéséhez, mint amennyi más folyadékok
esetében szükséges.

3. ábra. A víz hőmérséklet-sűrűség függvénye
A víz magas fajhője csak kismértékű hőmérséklet emelkedésekor már nagy mennyiségű hő elnyelését biztosítja.
Ez képessé teszi a vízi élőlényeket még az igen erős egyenlítői napsugárzás túlélésére is, mely a tó
hőmérsékletében csak kismértékű emelkedést eredményez. A párolgás és a hőáramlás szintén csökkentik a
felszíni felmelegedést. Melegebb vízben a sűrűség gyorsan változik a hőmérsékleti váltásokkal, míg hideg
vízben a hőmérséklet eltolódásokkal a sűrűségváltozás kisebb. A mélység szerinti sűrűségváltozások a felelősek
a rétegzett felépítésű tavak jelentős ellenállásáért a szél keverő hatásával szemben. A víz viszkozitása az
áramlásokban fontos szerepet játszik a halak és a rovarlárvák alakjának meghatározásában.
A meleg és a hideg víz sűrűségének különbsége felelős a víztömeg keveredésekor jelentkező nagy ellenállásért.
A vízsűrűség különbségének aránya nem állandó a hőmérséklet változásával. A sűrűség sokkal gyorsabban
csökken magasabb hőmérsékleten. A víz sűrűségét a hőmérsékleten kívül más tényezők is befolyásolják. Az
oldott sók növelik a sűrűséget, és stabilitást biztosítanak a rétegzett tavaknak. A sók által előidézett sűrűség
3
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szerepe dominál a hőmérséklet okozta hatások felett a folyótorkolatokban és az óceánokban. A tiszta víz
sűrűsége 4 ºC-on 1,000 g/cm3, a tengervíz 35 g/l sótartalomnál 1,028 cm3. Ez a tengervíz maximális sűrűségénél
beálló hőmérsékletet lecsökkenti -3,5 ºC-ra. Az oldat fagyáspontja fordítottan arányos a sótartalommal.
A víz más (a limnológiában is) fontos tulajdonságai: a viszkozitás és a felületi feszültség. A viszkozitás - a
folyadék folyásakor keletkező ellenállás nagysága - ellenállást fejt ki a szervezetek mozgására, és így teszi
lehetővé a plankton lebegését, illetve lassú süllyedését. A viszkozitás sokkal nagyobb alacsonyabb hőmérsékletű
víz esetében (1. táblázat).
1. táblázat. A viszkozitás változása a víz hőmérsékletével

A felületi feszültséget – a viszkozitáshoz hasonlóan – a folyadék kristályrácsában lévő hidrogénkötések
összetartó ereje okozza. Bizonyos állatok és növények a helyzetüket a vízben a felületi feszültség révén tartják
fenn. Jó példa erre a víz felszínén mozgó vízipoloska (Gerridae) (4. ábra).

4. ábra. A „vízenjáró” tavi molnárpoloska (Gerris lacustris)
Videó:
Felületi feszültség szemléltetése
A hőmérséklez emelkedésével jelentősen csökken a folyadékok viszkozitása
Különböző viszkozitású folyadékok
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Az oldott sók amellett, hogy növelik a víz sűrűségét és viszkozitását, növelik a felületi feszültséget is. Ezzel
ellentétben a szerves detergensek, vagyis a vízinövények és állatok által termelt habos és nyálkás közeg,
csökkentik a felületi feszültséget. A természetes habot gyakran összetévesztik a tisztítószer-szennyezők hatására
kialakuló habbal.
Összefoglalás
A folyékony és szilárd halmazállapotú víz véletlenszerűen kapcsolódott hidrogén-kötések folytonos hálózatából
áll. Ebből adódik a folyadék viszonylag rendezett állapota. A víz speciális tulajdonságai is, eltérően a hozzá
hasonló molekulatömegű vegyületekhez, fizikai és kémiai felépítésére vezethető vissza.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A jég szerkezetét a kialakuló hidrogénhidak biztosítják.
2. A víz hőmérsékletének csökkenésével folyamatosan nő a sűrűsége.
3. A víznek kicsi a felületi feszültsége.
4. A víznek nagy a fajhője.
5. A hidrátburok kialakulásáért a vízmolekulák dipólus szerkezete felelős.
6. A hidrogénhíd kötés az oka, hogy a víz maximális sűrűsége 4 ºC-on van a fagyáspont helyett.
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II. rész - A Föld vízkészletei és a
globális vízkörforgalom
Bevezetés
A víz jelenléte természetes számunkra, életszükséglet. Szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a víz hiányozzon
az életünkből. A Biblia Teremtés Könyve is őselemként nevezi meg a vizeket, melyek nélkül nem létezik élet:
minden élő szervezet része. Az emberi test 65-70%-át alkotja a víz. A víz a szervezetben többek között oldó,
szállító és hőmérséklet-szabályozó szerepet tölt be.
Szervezetünk vízforgalma pontos szabályokat követ. Így tudja biztosítani anyagcserénk zavartalanságát,
testsúlyunk és testhőmérsékletünk állandóságát, a salakanyagok kiválasztását. Egy felnőtt ember
vérplazmájában 3,5 l, sejtjein belül 31,5 l, a sejtek között átlagosan 14 liter víz található. Ez a 49 liternyi víz egy
70 kg-os ember súlyának kb. 70%-át jelenti.
Egy felnőtt ember átlagosan napi 2,6 l vizet veszít. Ennek kb. 25%-a a bőrön át izzadság formájában, 15%-a a
légzéssel a tüdő révén távozik a szervezetből, a maradék 60% a vese kiválasztásával vizelet formájában kiürül.
A levegő hőmérséklete, páratartalma, a szervezet megbetegedése ezeket az arányokat és mennyiségeket
lényegesen megváltoztathatja. A sejtek között lévő 14 l víz elsősorban a hőszabályozáshoz szükséges. Nehéz
fizikai munka esetén, vagy kánikulában a szervezet akár 6-8 l vizet is párologtat. 7 literes vízveszteségnél már a
szervezet kiszáradásáról beszélhetünk. A víz pótlása életszükséglet, fontos tehát hogy megfelelő mennyiségű és
minőségű ivóvíz álljon rendelkezésre.
Sokáig úgy kezelték vízkészleteinket, mintha a víz kifogyhatatlan, mindenkor rendelkezésünkre álló forrás
lenne. A népesedés tempójának növekedésével, az egyenlőtlen elosztás következtében, továbbá a természeti
környezet szennyezése miatt egyre inkább természetessé válik, hogy a vízkészleteinket védenünk kell, és a
megfelelő elosztás érdekében vizeinkkel gazdálkodnunk kell.
Követelmények
• Tudja a víz körforgását megfogalmazni!
• Ismerje a víz fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságait!
• Ismerje meg a vízellátást biztosító víztípusokat!
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2. fejezet - A vízkészletek eloszlása a
Földön és a globális vízciklus
A Föld a kék bolygó. Felszínének kétharmadát folyékony víz borítja, ami egyedülálló naprendszerünkben. A
Föld anyagforgalmi szempontból gyakorlatilag zártnak tekinthető. Ez a mi nézőpontunkból annyit jelent, hogy
ez a hatalmas víztömeg nem hagyja el a bolygót, tehát a vízkészletek állandóak és hatalmas mennyiségűek (5.
ábra). Miért hallani mégis, hogy a XXI. század egyik legfőbb problémája a víz lesz, miért beszélünk a
vízkincsről?

5. ábra. Föld, a kék bolygó
A probléma megértéséhez meg kell vizsgálni a víz eloszlását a Földön.
A teljes földi vízkészlet mintegy 26 610 millió km3-re tehető. Ennek legnagyobb része azonban kötött formában
van jelen:
Litoszféra: 25000 millió km3 93,9%
Üledékes kőzetekben 210 millió km3 0,8%
Hidroszféra: 1400 millió km3 5,3%
Fontos hangsúlyozni tehát, hogy a hidroszférában lévő víz a teljes vízkészlet alig valamivel több mint 5%-a.
A 2. táblázatban a hidroszférában lévő víz megoszlását láthatjuk.
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A vízkészletek eloszlása a Földön és
a globális vízciklus
A táblázat tanúsága szerint az óceánokban található a hidroszféra vízkészletének több mint 97%-a sós víz. 2%
víz fagyott formában van jelen a sarki jégsapkákban és gleccserekben. Jelentős a felszín alatti vizek mennyisége
is.
Összegezve: az emberiség számára rendelkezésre álló édesvízkészlet az összes vízkészlet 3%-a, melyből a
legkönnyebben hozzáférhető felszíni vizek mennyisége a teljes hidroszférának csak mintegy 0,3 százaléka (6.
ábra.).

6. ábra. A Föld vízkészleteinek megoszlása
Más becslések szerint az édesvíz-készlet még ennél is kevesebb: mintegy 2,5%-ra tehető. A 7. ábra
szemléletesen mutatja az arányokat.

7. ábra. A vízkészletek megoszlása
Az emberiség ezzel a vízmennyiséggel gazdálkodhat.
Mint biológiai lény, az ember napi vízszükséglete mintegy 2 liter (étel+ital együtt). Ezzel szemben az ember,
mint társadalmi lény, sokkal több vizet fogyaszt. A 3. táblázat adatai szemléletesen mutatják a
vízfogyasztásokat.
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A vízkészletek eloszlása a Földön és
a globális vízciklus
3. táblázat. A fajlagos vízfogyasztások

Triviálisnak tűnik a kérdés, de hogyan kerül a víz a szárazföldre?
A napsugárzás, bár egyformán éri a Föld minden pontját, a gömb alak miatt nem egyforma szögben. Ez annyit
jelent, hogy ugyanaz az energiamennyiség nagyobb területen oszlik el a sarkok felé, mint az egyenlítőn. Ebből
az következik, hogy az ugyanakkora területegységre érkező energia mennyisége nagyobb az egyenlítőnél,
vagyis jobban melegíti a vizet és a szárazföldet. A szárazföld fajhője viszont kisebb, mint a vízé, tehát az itt lévő
levegő is jobban melegszik, ami nyomáskülönbségeket alakít ki. A két jelenség együttesen alakítja ki a globális
légkörzést (8. ábra).

8. ábra. A globális légkörzés
A napenergia a vizet is hasonlóan melegíti, amiből két dolog következik:
1. az egyenlőtlen hőmérsékletű és sótartalmú víz sűrűségkülönbséget eredményez, ami az óceáni áramlatokat
alakítja ki (9. ábra);
2. az óceánok párolognak, és ennek a víznek egy része a szárazföldek fölé jut.
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9. ábra. A nagy „óceáni szállítószalag”
Ebből következően az óceánok fölött elpárolgott víz nem csak az óceánok felett csapódik ki (10. ábra).

10. ábra. A globális vízforgalom részletes ábrázolása
Az ábrán látható, hogy az óceánok felett a párolgás 436,5 ezer km3 évente, a csapadék viszont 391 ezer km3
évente. A kettő különbsége, 45,5 ezer km3/év jut a szárazföld fölé. Ez az alapja a globális vízkörforgalomnak, és
a folyékony édesvíz keletkezésének. A teljes szárazföldi csapadék az evapotranspiráció (65,5 ezer km 3/év), és az
óceáni vízpára transzport (45,5 ezer km3/év) összegéből keletkezik (111 ezer km3/év). Az óceáni vízpára végül a
folyók által jut vissza a tengerbe. A 11. ábra alapján a vízkörforgalom képletszerűen is kifejezhető:
Po = Co+Ck –Pk,

10
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vízkészletek eloszlása a Földön és
a globális vízciklus

11. ábra. A globális vízkörforgalom. P o: óceáni párolgás, Co: óceáni csapadék, Ck: szárazföldi csapadék, Pk: a
szárazföldek teljes párolgása (Pk= Pv+Pe+Pt), Pv: szabad vízfelszínek párolgása, Pe: talajpárolgás (evaporáció), Pt:
növényzet párolgása (transzspiráció), L1: felszíni lefolyás, L2: felszín alatti lefolyás
A vízkörforgalomba való beavatkozás egyik legsúlyosabb következményekkel járó példája az Aral-tó története,
melyről az alábbi linken olvashat.
(http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/aral_sea.php)
A tó területének 80%-át, térfogatának 90%-át vesztette el. A sós porviharok és a növényvédőszer-maradványok
súlyosan veszélyeztetik a térségben élőket. 2005-ben megépült a Kokaral-gát, ami elválasztja a tó északi- és déli
részét. Ezáltal az északi rész vízszintje emelkedett, de a déli rész tovább csökken.
Összefoglalás
A Föld anyagforgalmi szempontból gyakorlatilag zártnak tekinthető. Az óceánokban található a hidroszféra
vízkészletének több mint 97%-a sós víz. 2% víz fagyott formában van jelen a sarki jégsapkákban és
gleccserekben. Jelentős a felszín alatti vizek mennyisége is.
Összegezve, az emberiség számára legkönnyebben hozzáférhető felszíni vizek mennyisége a teljes
hidroszférának az összes vízkészlet 3%-a, melyből a legkönnyebben hozzáférhető felszíni vizek mennyisége a
teljes hidroszférának csak mintegy 0,3 százaléka. A napenergia a vizet melegíti, amiből két dolog következik:
1. az egyenlőtlen hőmérsékletű és sótartalmú víz sűrűségkülönbséget eredményez, ami az óceáni áramlatokat
alakítja ki;
2. az óceánok párolognak, és ennek a víznek egy része a szárazföldek fölé jut.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. Az óceáni áramlatoknak nincs lényeges hatása a szárazföldi csapadékviszonyokra.
2. A szárazföldi vízkészletek legnagyobb mennyisége hó és jég formájában található.
3. Az állandóan fagyott talajok több vizet tartalmaznak, mint a folyékony felszíni vizek összesen.
4. A globális vízforgalom hajtóereje a napsugárzás.
5. Az óceáni párolgás mennyisége megegyezik az óceánokba hullói csapadék mennyiségével.
6. Az egyenlőtlen hőmérsékletű és sótartalmú víz sűrűségkülönbséget eredményez, ami az óceáni áramlatokat
alakítja ki.
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III. rész - Állóvizek jellemzése
Bevezetés
E témakörben az állóvizek csoportosítása és kialakulásuk körülményeinek bemutatására kerül sor. Az állóvizek
fényklímája jelentős szerepet játszik a hőháztartásukban, ami hatással van a vízi ökoszisztémákra és a vízi
élőlények anyagcsere folyamataira is.
Fontos ismerni az állóvizek fizikai, kémiai tulajdonságait, ami meghatározza a bennük zajló biológiai
folyamatokat is. A tavak élettájainak jellemzése során az olvasó megismerheti az állóvizi társulások
csoportosítását, jellemző paramétereit.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. fejezet - Az állóvizek kialakulása és
csoportosítása
Bevezetés
Az állóvizek kialakulása szempontjából a tavak játszanak jelentős szerepet. Földrajzi tanulmányaik során
megismerkedtek különböző földrajzi területeken elhelyezkedő tavakkal, melyek között vannak olyanok, melyek
hasonló módon keletkeztek, de sok eltérő módon alakult ki. Abban mindegyik megegyezik, hogy jelentős
szerepet töltenek be az adott terület vízgazdálkodásában.
Követelmények
• Ismerje a tókeletkezés geológiai folyamatait!
• Tudja a tavakat csoportosítani vízháztartásuk szerint!
• Tanulja meg a hőháztartás szerinti csoportosítást!
• Tudja a tápanyag ellátottság szerinti fő csoportokat és jellemzőiket!
Tavak kialakulása, morfológiájuk és morfometriájuk
Tókeletkezés: geológiai folyamat.
A. - Föld belső erői:
a. tektonikus úton (Bajkál-tó 1940 m mély, közép-afrikai tavak) (12. ábra);
b. kihűlt kráterben krátertó (13., 14. ábrák);
c. beomlással keletkező mélyedésben: kalderató;
d. hegyomlással csuszamlással elrekesztett patak, folyóvölgyek, pl. Gyilkos-tó (15. ábra).

12. ábra. A Bajkál-tó
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Az állóvizek kialakulása és
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13. ábra. A vulkáni eredetű Kráter-tó

14. ábra. A Szent Anna-tó

15. ábra. A Gyilkos-tó
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B.- Külső erők:
• pleisztocén kori eljegesedés
• glaciális erózió (Finn, Kanadai tóvidék) (16. ábra);
• karsztjelenségek: dolina és poljetavak;
• folyók és folyamok tevékenysége;
• szél hatására: főleg száraz klímájú helyeken (17. ábra);
• meteor becsapódás hatására (Chubb-tó) (18. ábra);
• élővilág tóképző szerepe: hódok tevékenysége, dagadó lápok, nádas;
• mesterséges medrek és tavak: völgyzárógátak (Kisköre – Tisza-tó, Hámori tó), mélyítés, kubikgödrök,
kavicsbánya-tavak (Délegyházi tavak) (19. ábra).

16. ábra. A glaciális eredetű felső Whalenberg-tó

17. ábra. A Nyíregyházi Sós-tó
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18. ábra. A meteor-becsapódás után létrejött Chubb-tó

19. ábra. A Tisza-tó
A tavakat csoportosíthatjuk vízháztartásuk szerint.
Vízmérleg:
1. (a tóra hulló) csapadék (C)
2. (a tóba jutó) hozzáfolyás (H)
C + H növeli a vízkészletet
3. Párolgás (P)
4. lefolyás (L)
5. mesterséges vízkivétel (Vk)
P + L + Vk csökkenti a vízkészletet
A felszíni vizek a vízforgalom (vízháztartás), azaz a vízutánpótlás és a vízveszteség viszonya alapján is
csoportosíthatók:
1. állandó (eusztatikus);
16
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2. változó (szemisztatikus);
3. kiszáradó (asztatikus) ezen belül időszakos (temporárius) és alkalmi (ephemer).
Az átfolyásos tavaknak egyaránt van felszíni hozzá- és lefolyása. Az utóbbi hiánya esetén beszélünk
lefolyástalan, illetve végtavakról (Aral-tó). A két fogalom nem teljesen azonos, mert a végtó kifejezés feltételezi
a felszíni hozzáfolyás meglétét. A lefolyástalan tó viszont enélkül is kialakulhat, pl. a magasra emelkedő
talajvízből (gyakori ez deflációs tavaknál). A források feltörési helyén létrejövő tavakat forrástavaknak hívjuk.
• A forrástavak forrásokból, csapadékvízből és talajvízből táplálkoznak, és fölösleges vizüket a kifolyó patakok
vezetik el. Általában kis területűek. Ilyen forrástó a Hévízi-tó.
• Az átfolyásos tavakat vízfolyások táplálják, és azok vezetik le. A tavak vízszintje a beömlő folyók
vízhozamának függvénye. Ilyen a Balaton, a Genfi-tó, a Bodeni-tó.
• A végtavak mindig lefolyástalanok. A beömlő folyók vizét a párolgás teljesen felemészti.
• A lefolyástalan tavak vize csak a párolgás útján távozik, ezért a folyók által szállított mész, gipsz, konyhasó,
szóda stb. fokozatosan felhalmozódik, és a sótartalom annyira feldúsulhat, hogy vizük sókoncentrációja
meghaladja a tengervízét. Földünk egyik legsósabb tava a Holt-tenger (25%).
A tavakat csoportosíthatjuk hőháztartásuk szerint, ami a következő tanulási egységben lesz részletesebben
kifejtve.
• A meleg tavakban a hőmérséklet a mélység felé csökken (egyenes rétegezettség), és a víz hőmérséklete
legalább + 4 °C. Ilyenek a trópusi és a nagyobb víztömegű mérsékelt övi tavak, amelyek télen nem fagynak
be.
• A hideg tavakban a felszíni vízréteg hőmérséklete +4 °C-nál kisebb. A fenék felé a hőmérséklet emelkedik,
de nem haladja meg a +4 °C értéket (fordított rétegezettség). Ebbe a csoportba tartoznak a magas hegységek
és a hideg öv tavai, amelyek télen befagynak.
Az állóvizek morfometriai sajátosságaik alapján lehetnek
• vízterek (mély- és sekély vízterek) és
• vizes élőhelyek (wetlands).
A tavak tápanyag-ellátottság szempontjából két fő típusra oszthatók:
• eutróf és
• oligotróf tavak.
A növényi tápanyagokkal jól vagy igen jól ellátott tavak az eutróf tavak. Ezek jellemzője a sekély, zavaros,
viszonylag meleg víz, a jelentős fitoplankton (főleg algák) és zooplankton, valamint változatos hal populáció.
Jellemzője továbbá az enyhe lejtésű part, a széles litorális zóna, valamint az iszap, homok, és agyag mechanikai
összetételű fenékanyag.
A növényi tápanyagokkal gyengén ellátott tavak az oligotróf tavak. Ezek általában mély, kristály tiszta vizű
tavak. Hőmérsékletük, hűvös vagy hideg, viszonylag kis számú fitoplankton és hal populáció jellemző rájuk.
Partjuk meredek, a litorális zóna keskeny, a fenékanyag homokos, kavicsos, sziklás.
Összefoglalás
A tavak kialakulásában különböző geológiai folyamatok (geokémiai, geofizikai) vesznek részt. Ezek részben a
Föld belsejében uralkodó belső erők, részben külső erők, melyek a felszínen mennek végbe.
A tavakat több szempont alapján csoportosíthatjuk pl. vízháztartás, hőháztartás, tápanyag ellátottság, stb.
Önellenőrző kérdések, feladatok
Melyek az igaz állítások?
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1. A Balaton eredete szerint tektonikus kialakulású.
2. A végtavak végső soron összeköttetésben vannak a tengerrel.
3. A Gyilkos-tó beomlott vulkáni kráterben jött létre.
4. A hideg tavakban a fenéken 4 °C alatti hőmérséklet uralkodik.
5. A Balaton sekély tó.
6. Az átfolyásos tavak sókoncentrációja meghaladja a tengervízét.
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4. fejezet - Az állóvizek fényklímája és
hőháztartása
Bevezetés
A fény jelentős szerepet játszik a tavak életében. Földünk oxigén készlete elképzelhetetlen fotoszintézis nélkül,
ami nemcsak szárazföldi, hanem a vízi ökoszisztémákban is lejátszódik. Tavaink hőmérséklete az elnyelt fény
hullámhosszától, a szél erejétől függ. A hőmérséklet módosítja a víz sűrűségét, aminek következtében zonáció
alakul ki a tavakban.
Követelmények
• Ismerje a sugárzás hullámhossz tartományait és ezek energiatartalmát!
• Tudja a vertikális zónákat!
• Tanulja meg a konvekciós áramlás okait!
• Tudja a tavak fő rétegzettségi típusait!
A vízbe jutó sugárzás jellemző paraméterei:
A vizek felszínére jutó teljes sugárzás 300-3000 nm hullámhosszú:
Ez egyrészt közvetlen napsugárzás, másrészt a légkör közvetett, szórt sugárzása (derült időben 80% közvetlen,
20% szórt)
A teljes sugárzás három főbb hullámtartományra osztható:
• ibolyántúli (ultraviola) 300-380 nm
• fény (látható sugarak) 380-750 nm
• vörösen inneni (infravörös) 750-3000 nm
Mivel a fotoszintézis a 390-710 nm közötti tartományt hasznosítja, az összes sugárzás 46-48%-a használható ki.
A felszínre érkező fény mennyiségi és minőségi változáson megy keresztül ezek:
• a fényvisszaverődés (min. 7-10%),
• fényelnyelés,
• fényszóródás.
A vízbe behatoló fénysugár erőssége csökken. A fényvesztést (extinkció - a behatoló fény folyamatos
gyengülése) a fényelnyelés (abszorpció) és a fényszóródás (diffúzió) együttesen okozza. A részecskékről
visszaverődő fény egy része visszatér a levegőbe, ez a vízfény, amely akár 25%-ot is elérhet (20. ábra).

19
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az állóvizek fényklímája és
hőháztartása

20. ábra. A víz felszínére érkező fénysugár sorsa. A b beesési szöggel érkező B fénysugár egy része v
visszaverődési szögben visszaverődik (V), másik része p fénytörési szöggel a vízbe jut (M). tV: teljes
visszaverődés
A vízbe jutó fény a vízben, vízfenéken elnyelődik, és elsősorban hővé alakul. A vízi növényvilág a beeső fény
kb. 1%-át hasznosítja fotoszintézise által.
A fényelnyelés, fényszóródás függ a fény hullámhosszától (színétől), ezért a vízbe jutó fénysugarak
hullámhosszuk szerint különböző mélységbe jutnak.
A vizek színét elsősorban két tényező alakítja ki. A kék égbolt visszaverődő fénye, és a szelektív
fényabszorbció, ami a nagyobb jelentőségű.
• Minél vastagabb a vízréteg, annál mélyebb kék;
• nagyobb mélységbe is a kék fény juthat le;
• mély vízből csak a kék fény juthat szóródással a felszín felé;
• legnagyobb szóródást a kék fény mutatja (21. ábra.)

21. ábra. A kék fény szóródása
A vízben lebegő ásványi és szerves szemcsék egyrészt felületükkel szórják a fényt, másrészt saját színük is
lehet, ezért e két tényező együttese eredményezi a víz változatos színét (22, 23. ábra).
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22. ábra. A Tisza és a Bodrog eltérő színe

23. ábra. Az Azori-szigeteken lévő LagoaVerde („Zöld tó”) és LagoaAzul („Kék tó”)
A fény korlátozott lehatoló képessége miatt vertikális zonációt hoz létre a tavakban:
• Fotikus vagy eufotikus övezet jön létre a felszíntől addig a mélységig, ahol a fénymennyiség az eredeti beeső
fénynek az 1%-ára csökken. Ez a nappali nettó oxigén termelés zónája (fotoszintézis), éjszaka oxigén
csökkenés tapasztalható a légzés következtében.
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• Az afotikus zóna a fotikus övezet alsó határától az alzatig húzódik. Itt a fény túl kevés a fotoszintézishez. A
légzés dominál a produkcióhoz képest, ezért oxigén felhasználás történik (24. ábra).

24. ábra. A fotoszintézis alakulása a mélység függvényében
A vizek hőmérséklete rendkívül fontos ökológiai tényező a sajátos sűrűség tulajdonságok miatt. A hőmérséklet
változása sűrűségváltozást eredményez, ami függőleges áramlásokat kelt. Ez a konvekciós áramlás.
A hő lehetséges forrásai a következők:
• napsugárzás;
• hővezetés a légkörből, ill. az alzatból;
• vízfelszínre történő páralecsapódás;
• felszíni és felszín alatti befolyókból;
hőveszteség:
• sugárzás a környezetbe;
• párolgás;
• elfolyóvizek.
A tó és környezete közti hőkicserélődés legnagyobb része a tó felszínén történik (nappal a napsugárzás melegíti,
éjjel sugárzással ad le hőt, valamint párolgás van egész nap).
A tóba érkező napsugárzás legnagyobb része a felszín közelében hőként elnyelődik (elsősorban a spektrum
hosszú hullámhossz-tartománya).
Mivel a molekulák közti diffúzió mértéke elhanyagolható, ez nem lenne elég ahhoz, hogy a mélyebb vízrétegek
átmelegedjenek, így egy exponenciális csökkenésre számíthatnánk, a fényhez hasonlóan.
Miért nincs így? Ennek az oka kettős: a víz sűrűség-anomáliája és a szél hatása együttesen.
Ahogy az előző témakörben megtanultuk, a víz legnagyobb sűrűsége eltér a fagyás/olvadásponttól.

22
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az állóvizek fényklímája és
hőháztartása
A víz legnagyobb sűrűsége 4 °C-on van, vagyis akár hűl, akár melegszik, a sűrűsége eleinte mindenképpen
csökken.
A kisebb sűrűségű víz a sűrűbb rétegek felszínére kell, hogy kerüljön.
Nagyon fontos tulajdonsága, hogy 4 °C fölött a hőmérséklet növekedésével a víz sűrűsége nem lineárisan
csökken.
Ha a víz 0-ról 4 °C-ra melegszik, a sűrűségkülönbség 0,13 g/l, ellenben 4 és 20 °C között 1,77 g/l.
A sűrűségkülönbség a növekvő hőmérséklettel egyre nagyobb lesz: 24-25 °C között 30-szor akkora, mint 4-5 °C
között.
Éjjel, a hőleadás során a felszínközeli vízréteg sűrűsége nő, ezért lesüllyed addig a mélységig, ahol
kiegyenlítődik.
A mérsékelt övben tavasszal és ősszel 4 °C-ra hűl a tavak felszíne, amelynek hatására az alzat közelében mindig
4 °C körüli a hőmérséklet.
Trópusokon soha nem hűl le a felszín 4 °C-ra, ezért a víz az aljzat közelében sem lesz 4 °C hőmérsékletű.
A szél örvényeket, áramlásokat kelt a víz felszínén, amely a felszíni, illetve a parti sekély vízrétegek
átkeveredését eredményezi. Ha a felmelegedett kisebb sűrűségű víz a felszínen úszik, azt a szél nem keverheti át
egykönnyen a mélyebben fekvő, hidegebb vízrétegekkel.
Minél melegebb a felszíni víz, annál nehezebben keveredik az alsó vízréteggel. Az átmelegedés addig a
mélységig következik be, ahol a szél energiája megegyezik a felmelegedett vízrétegre ható felhajtóerővel.
A meleg vízréteg egyre kevésbé tud keveredni az alatta levővel, rétege egyre stabilabb lesz az egy Celsius fokra
jutó sűrűségkülönbség növekedése miatt.
Egy éles hőmérsékleti határ rajzolódik ki a felszíni meleg és az alatta húzódó sűrűbb, hideg rétegek között.
Így alakul ki az ún. rétegzett tavakra jellemző hőprofil.
A mérsékelt övi tavak víztestében nyáron három fő réteg alakul ki: Az epilimnion–fedőréteg, amely meleg felső
vízréteg, nagyjából azonos hőmérsékletű. Ennek alsó határa addig terjed, amely hőmérsékletre lehűl a vízfelszín
éjszaka során. Szélmentes időben különbség alakulhat ki a parti régió és a nyílt víz hőmérséklete között,
amelynek kiegyenlítődése nagy jelentőségű a (planktonikus) vízi élőlények eloszlásmintázatának alakításában.
A metalimnion–váltóréteg, mely gyors hőmérsékletváltozással jellemezhető réteg, termoklin (gyakran
szinonimaként használják).
A hypolimnion–alsóréteg, az alzat feletti, hideg vízréteg (25. ábra).
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25. ábra. A hőrétegzettség kialakulása. Termoklin: Az a mélységi pont ahol a hőmérséklet csökkenés maximális
(> 1 °C/m)
A 4 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizekben az 1 °C-ra jutó sűrűségváltozás nagyobb, mint hidegebb vizekben,
ezért nagyobb energiabefektetéssel lehet összekeverni, mint alacsonyabb hőmérsékletűeket (24-25 °C víz
összekeverése 30x annyi energiát emészt fel, mint 4-5 °C víz összekeverése).
Az évszakos változások képesek a tó vizét átkeverni.
Tavasszal, amint a felszíni víz hőmérséklete 4 °C körüli lesz, a sűrűségkülönbség szinte eltűnik a vízmélység
teljes vertikuma mentén. Ekkor az erős szél energiája elegendő a teljes vízoszlop átkeveréséhez. A tó először
teljesen homotermikus, azonos hőmérsékletű lesz. A további napsugárzás tovább melegíti a felszíni réteget és
kialakul a rétegzettség. Ez eleinte nagyon gyenge, egy kisebb szél is megszünteti. Idővel kialakul a stabil
rétegzettség, amely a nyár folyamán egyre stabilabb lesz.
Nyáron a termoklin egyre mélyebben húzódik.
Ősszel ez utóbbi folytatódik: a vízfelszín lehűl, a megnövekedett sűrűségű víz lefelé áramlik egészen a sűrűség
kiegyenlítődéséig.
Míg a szél keltette áramlások és örvények csak a vízoszlop felszínközeli részét érintik, a sűrűség kiegyenlítésére
induló konvekciós áramlás mélyebbre lehatol (a sűrűségnek megfelelően).
Ennek következtében a hőváltóréteg a legnagyobb mélységben nem nyáron, a legmagasabb vízhőmérsékletnél
van, hanem ősszel.
Késő őszre az epilimnion lehűl, a vizet a szél ismét teljesen átkeveri, ismét homotermikus lesz.
Télen, ha a tó befagy, inverz (fordított) hőmérsékleti gradiens alakul ki. A szél hiányában rétegződés nincs.
Elnevezése: téli stagnálás.
Trópusokon a rétegzett és a felkevert állapotok között napi váltakozás van. Nappal rétegzett a tó, éjjel a felszíne
lehűl, és a szél átkeveri.
A hőháztartás alakulását befolyásolja az éghajlat, a tó mérete, a szélnek való kitettsége, és a befolyók.
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A tavak a keveredési/cirkulációs mintázatuk alapján osztályozhatók.
Tavak fő rétegzettségi típusai:
• Amiktikus. Egész év során fagyott tavak (Grönland, Antarktisz)
• Meromiktikus. A tó rendszeresen átkeveredik, csak nem teljes mélységben. A monimolimnion nem
átkeveredő, a mixolimnion átkeveredő réteg.
• Holomiktikus
• Hideg monomiktikus. Az év nagy részében be vannak fagyva, a jégtakaró elolvadásakor teljes a
felkeveredés. A vízhőmérséklet nem haladja meg a 4 °C-ot. Jellemzően arktikus ill. hegyi tavak.
• Dimiktikus. Tavaszi és őszi felkeveredés tapasztalható. Ide tartoznak a hideg mérsékelt övi, és a szubtrópusi
magashegyi tavak.
• Meleg monomiktikus. Soha nem fagynak be, meleg időszakban stabil rétegzettség alakul ki. Ide tartoznak a
melegebb mérsékelt övi tavak.
• Oligomiktikus. Nem rendszeresen felkeveredő tavak tartoznak ide. Főként a trópusokon fordulnak elő, de
ilyen a Garda-tó is Olaszországban.
• Polimiktikus. Ezek a tavak gyakran vagy folyamatosan felkevert állapotban vannak. Jellemzően sekély
tavak, amikben azért múló rétegzettség kialakulhat.
• Atelomiktikus. Trópusokra jellemző típus, naponta átkeveredik (nagy a napi hőingás).
Összefoglalás
A vízbe jutó fény a vízben, vízfenéken elnyelődik, és elsősorban hővé alakul. A vízi növényvilág a beeső fény
kb. 1%-át hasznosítja fotoszintézise által. A fényabszorpció a mélységgel fokozatosan csökken. A fény
korlátozott lehatoló képessége miatt vertikális zonációt hoz létre a tavakban.
A tó és környezete közti hőkicserélődés legnagyobb része a tó felszínén történik. A hőmérséklet változása
sűrűségváltozást eredményez, ami függőleges áramlásokat kelt. Trópusokon a rétegzett és a felkevert állapotok
között napi váltakozás van. Nappal rétegzett a tó, éjjel a felszíne lehűl, és a szél átkeveri.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. Az ultraviola fény energiatartalma nagyobb, mint a látható sugárzásé.
2. Az afotikus zóna a felszínen helyezkedik el.
3. A hőmérséklet változása sűrűségváltozást eredményez, ami függőleges áramlásokat kelt.
4. Az évszakos változások nem képesek a tó vizét átkeverni.
5. Polimiktikus tavak: nem rendszeresen felkeveredő tavak.
6. A vizek színét a kék égbolt visszaverődő fénye és a szelektív fényabszorbció alakítja ki.
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5. fejezet - A természetes vizek kémiai
tulajdonságai
Bevezetés
Ebben a tanulási egységben a víz, mint oldószer funkcióit mutatjuk be. A víz poláris molekula, így elsősorban a
poláris molekulák oldódnak jól benne, ami a különböző szervetlen sókra jellemző. A szerves vegyületek egy
része is jól oldódik, gondoljunk a humin vegyületekre, de ezen kívül különböző gázok is megtalálhatók oldott
formában a vízben, melyek egy része fizikai, más részük kémiai úton oldódik.
Követelmények
• Ismerje a halobitás fogalmát és vizek sótartalmát okozó jellemző kationokat és anionokat!
• Tudja a gázok oldhatóságának jellemző fizikai és kémiai törvényszerűségeit!
• Tanulja meg a tavak vertikális oxigénprofiljának kialakulását befolyásoló tényezőket!
• Tudja a széndioxid oldódásának pH-tól való függését!
A víz, mint oldószer
A víz kiváló oldószer, különösen egyszeresen töltött ionokból álló ionrácsokat és nitrogén-, illetve oxigénatomot
tartalmazó szerves anyagokat old jól. Ezen tulajdonságáért dipólus szerkezete és a kialakuló hidrátburok felelős.
Természetes vizeink valójában olyan híg oldatok, melyekben a sók ionjaikra disszociáltak. A vizek tartalmaznak
ezenkívül oldhatatlan szilárd részecskéket, és fizikailag oldott gázokat is. Ily módon tehát a természetes vizek
komplex polidiszperz rendszerek.
A vízben található oldott szervetlen anyagok nagyobbik része a vízgyűjtő területről bemosódással kerül a
folyóvizekbe, tavakba. Az alapkőzet jellege (pl. szilikátos, meszes, „organikus”) jelentősen befolyásolja az adott
víz ionösszetételét, oldott sótartalmát.
Szilikátos alapkőzeten kisebb a vizek összes só mennyisége, kevés Ca2+, Mg2+, HCO3- ion található.
Meszes alapkőzeten nagyobb a vizek összes sótartalma, sok Ca2+, Mg2+, HCO3- ion található.
Organikus alapkőzeten (pl. tőzeges területek) kisebb az oldott sótartalom, sok huminanyag található.
A vizek sótartalma fontos vízminőségi paraméter, amit összefoglalóan halobitásnak nevezünk.
A 4. táblázatban eltérő természetes vizek sótartalma, az 5. táblázatban hazai vizeink sótartalma látható.
4. táblázat. Különböző természetes vizek sótartalma (mg/l)

5. táblázat. Magyarországi természetes vizek sótartalma (mg/l)
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A vizekben található ionok túlnyomó hányada Ca2+, Mg2+, K+, Na+ kationok, CO32-, HCO3-, SO42-, Cl- anionok.
Ezek aránya jellemző a vizekre, szemléletes ábrázolásuk a Maucha-féle csillagdiagram segítségével történik (26.
ábra). A diagram segítségével a nyolc főion egymáshoz viszonyított megoszlása szemléletesen megjeleníthető.

26. ábra. A Maucha-féle csillagdiagram. (a körcikk széle az ionok elméleti egyenlő koncentrációját jelzi)
A természetes vizek különböző oldott gázokat tartalmaznak, melyek fizikailag oldódnak a Henry törvény
szerint:

ahol: Cs: a gáz telítési koncentrációja, Ks: az oldhatósági koefficiens (hőmérsékletfüggő), p: a gáz nyomása
Gázkeverék esetén a gázok a parciális nyomás szerint oldódnak, egymás oldhatóságát nem befolyásolják.
Az oldhatóság függ:
• a hőmérséklettől
• a nyomástól (légköri nyomás + vízoszlop nyomása)
Abszolút telítettségnek nevezzük azt a gázmennyiséget, amelyet a víztömeg az adott mélységben az adott
nyomáson és hőmérsékleten tartalmaz. Túltelítettség fordul elő, mikor nagyobb nyomáson több gáz oldódik,
mint normál nyomáson:

ahol: pz: a gáz nyomása z mélységben (atm), p0: a gáz nyomása a felszínen (atm), z: a mélység (m)
Az oldott oxigén létfontosságú a természetes vizekben.
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Oldódása fizikailag történik a Henry törvénynek megfelelően, ezért a víztestben az oxigénnel való ellátottság
korlátozott.
A szalinitás növekedése csökkenti az oxigén oldhatóságát, ezért a tengervízben az oldott oxigén oldhatósága kb.
20%-kal alacsonyabb, mint édesvízben.
Az oxigén két módon jut be a víztestbe:
• az atmoszférából (diffúzió, keveredés);
• oxigéntermelő organizmusok (fotoszintézis) közreműködésével.
6CO2 + 6H2O ↔ C6H12O6 + 6O2
A vizek oxigéntartalmát csökkenti:
• a kémiai oxidációs, lebomlási folyamatok (dekompozíció);
• az élőlények légzése.
C6H12O6 + 6O2 ↔ 6CO2 + 6H2O
A víztest oldott oxigéntartalma tehát a két folyamat eredője.
Ha folyamatosan mérjük az oldott oxigénkoncentrációkat, szabályos napi ritmust tapasztalunk. Az
oxigénkoncentrációk változása sokkal nagyobb egy gazdag termőképességű, sok élőlényt tartalmazó ún. eutróf
tóban, mint egy alacsony termőképességű, oligotróf vízben (27. ábra).

27. ábra. Az oldott oxigén változása egy eutróf és egy oligotróf vízben
A víztest különböző mélységeiben mért oxigénkoncentrációk ábrázolásaival megkapjuk egy tó vertikális
oxigénprofilját.
Az ortográd görbére jellemző, hogy az oxigén többé-kevésbé egyenletes eloszlást mutat a felszíntől a fenékig
(28. ábra). Ez az eloszlás jellemző az oligotróf tavakra.
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28. ábra. Ortográd oxigénprofil
A klinográd lefutásra jellemző, hogy az alsóbb rétegekben oxigén csökkenése következik be. Ennek oka a
magas elsődleges produkció a fotikus rétegben. A nagy mennyiségű elpusztult szerves anyag nagy mennyiségű
oxigént von el a hipolimnikus vizekből. Ez a profil jellemző a rétegzett eutróf tavakra (29. ábra).

29. ábra. Klinográd oxigénprofil
Számos tóban szokatlan oxigén-eloszlást figyelhetünk meg. A vertikális profil csúcsot mutat a termoklin
régióban, ezt "metalimnetikus oxigén-maximumnak" nevezi számos szerző. Ez pozitív heterográd eloszlás. A
csúcs oka a magas gáztelítettség lehet, ami egyes esetekben 400% is lehet. Számos tóban az Oscillatoria
agardhii kékalga sűrű rétege a felelős a szokatlan oxigén-koncentrációért, ami egész nyáron kitart.
A negatív heterográd eloszlás esetében a metalimnionban oxigén-minimum figyelhető meg. Ez előfordulhat,
ha jelentős számban folytatnak légzést nem mozgó állatok (30. ábra.).
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30. ábra. Heterográd típusú oxigénprofilok
Az oxigénprofilok szezonálisan is változhatnak a mérsékelt övi rétegzett tavakban. A 31. ábra jól mutatja az
oligotróf és eutróf tavak közti jelentős különbségeket.

31. ábra. Az oldott oxigén és a hőmérséklet szezonális változása
A szén-dioxid kémiailag oldódik a vízben, ezért mennyisége nem írható le a Henry törvénnyel. Az oldódás
folyamata a következő:
CO2 + H2O ↔ H2CO3
A keletkezett szénsav két lépésben disszociálhat az alábbiak szerint egyensúlyi kémiai reakciókban:
H2CO3 ↔ H+ + HCO3HCO3- ↔ H+ + CO32Az egyes szervetlen szénformák aránya jelentősen függ a víz kation tartalmától és a pH-tól (32. ábra).
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32. ábra. Az egyes szervetlen szénformák megoszlása a pH függvényében
Nyílt rendszerben (amilyenek természetes vizeink is) tehát a CO2 oldódása egy széndioxid – szénsav –
hirdogénkarbonát – karbonát egyensúlyi rendszert hoz létre. Az egyes szénformák mennyiségére jelentős
hatással van az élővilág (33. ábra).

33. ábra. Az egyes szénformák egyensúlya a víztestben
Kalciumban gazdag vizek esetében az intenzív fotoszintézis hatására csökken a CO 2 koncentrációja, a pH nőni
kezd, ezért növekszik a karbonát ionok mennyisége is. pH 8,3 fölött azonban a CaCO 3 kicsapódik, ezért
stabilizálja a pH-t. Na+-ban gazdag vizekben azonban más a helyzet, mivel a Na2CO3 (szóda) oldhatósága
magasabb pH-n is megmarad. Ha a vízi élővilág a HCO3- ionokat is képes szénforrásként hasznosítani (bár ez
energiaigényes folyamat), a pH elérheti a 11 értéket is. A 34. ábrán jól látható a fotoszintézis hatására
bekövetkező CO2 csökkenés és a pH növekedésének kapcsolata. Ez napi ritmust mutat, mivel az esti órákban a
légzés CO2-ot szabadít fel.
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34. ábra. A CO2 és a pH változása egy hegyi patakban, melyben intenzív a fotoszintézis
Összefoglalás
A vizekben található ionok túlnyomó hányada Ca2+, Mg2+, K+, Na+ kationok, CO32-, HCO3-, SO42-, Cl- anionok.
Ezek aránya jellemző a vizekre, szemléletes ábrázolásuk a Maucha-féle csillagdiagram segítségével történik.
A természetes vizek különböző oldott gázokat tartalmaznak, melyek a Henry törvény szerint fizikailag
oldódnak. Gázkeverék esetén a gázok a parciális nyomás szerint oldódnak, egymás oldhatóságát nem
befolyásolják. Az oldhatóság függ:
• hőmérséklettől,
• nyomástól (légköri nyomás + vízoszlop nyomása).
Az oldott oxigén létfontosságú a természetes vizekben. Az oxigén két módon jut be a víztestbe:
• atmoszférából (diffúzió, keveredés)
• oxigéntermelő organizmusok (fotoszintézis) közreműködésével.
Az oxigénprofilok szezonálisan is változhatnak a mérsékelt övi rétegzett tavakban.
A szén-dioxid kémiailag oldódik a vízben, ezért mennyisége nem írható le a Henry törvénnyel. Az egyes
szervetlen szénformák aránya jelentősen függ a víz kation tartalmától és a pH-tól.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A vizek sótartalma fontos vízminőségi paraméter, amit összefoglalóan halobitásnak nevezünk.
2. 2. Abszolút telítettségnek nevezzük azt a gázmennyiséget, amelyet a víztömeg az adott mélységben az adott
nyomáson és hőmérsékleten tartalmaz.
3. A szalinitás növekedése növeli az oxigén oldhatóságát.
4. Az oldott oxigén változása közel azonos egy eutróf és egy oligotróf vízben.
5. A széndioxid oldódása a vízben független a pH-tól.
6. A széndioxid vízben való oldódására érvényes a Henry törvény.
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6. fejezet - A tavak élettájainak
jellemzése
Bevezetés
Ebben a tanulási egységben a tavak élettájaival és jellemző közösségeivel ismerkedünk meg. Áttekintést
kaphatunk az állóvizek horizontális és vertikális tagozódásáról, valamint a régiókhoz kapcsolódó
élőlénytársulásokról.
Követelmények
• Ismerje az ökológiai tényezők megváltozásának ökoszisztémára gyakorolt hatásait!
• Tudja az öntisztulási folyamatokat befolyásoló tényezőket!
• Tanulja meg az üledék fontosságát, valamint a nyíltvíz jelentőségét!
• Ismerje meg a biodiverzitást befolyásoló tényezőket!
A kontinentális állóvizekben négy élettáj vagy tájék (régió) különböztethető meg, melyeken belül függőlegesen
rétegek (sztrátumok), vízszintesen életövek (zónák) választhatók el (35. ábra).

35. ábra. A vízi élettér tájékai
Nyíltvízi táj – pelagiális régió: A víz alzat nélküli tömege. Függőlegesen rétegződhet. Mély tavakban a felületi
hártya, a fedőréteg (epilimnion), váltóréteg (metalimnion) és alsó réteg (hipolimnion) rétegekre válik. Felső,
átvilágított részét fotikus vagy trofogenikus rétegnek hívjuk (építés tere), ahol az önálló táplálkozású növények
szervesanyag-termelése folyik. Az alsó, meg nem világított afotikus vagy trofolitikus réteg (bomlás tere) a
heterotróf élőlények tanyája, amelyek a fotikus rétegből ide jutó szerves anyagokat fogyasztják és bontják. A
rétegek mélysége a tó nagyságától, környezetének és vizének minőségétől és élővilágától függ. Az igazi
nyíltvízi táj a sekély tavakban hiányzik.
Parti tájék – litorális régió: A parti táj a vizek legváltozatosabb területe. Hidrobiológiai fogalom, és jelentése
nem azonos a mindennapi „part” szóéval; ugyanis a kérdéses mederfelülethez tartozó víztömeg is része a parti
tájéknak.
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A parti táj két övre (zóna) osztható: felső része a száraz parti öv (paralimnolitorális zóna). Alsó része a parti öv
(litorális zóna), amely magas vízálláskor teljes egészében víz alá kerül. A felső öv két lépcsőre bontható: a
hullámok által időnként nedvesített locsolás terére (szupralitorális lépcső) és a partszegélyre (epilitorális lépcső).
Ez utóbbi már a szárazföld része, melynek mikroklímájára azonban döntően hat a víz közelsége (pl. jellegzetes
nedvességkedvelő növényzet) (36. ábra).

36. ábra. A vízi élettájak és rétegek részletes felosztása
A szűkebb értelemben vett parti öv felső határa a magas vízállás vízvonala. Alsó határa az a vízmélység,
ameddig a víz átvilágítottsága, a mederalkat, a széljárás, az üledék minősége és a hidrosztatikai nyomás
függvényében a nagytermetű gyökerező hínárok terjednek. A magas és az alacsony vízállás vízvonalai közt van
a valódi part (eulitorális lépcső), ami a vízállás változásai szerint időnként szárazra jut. Alatta az állandóan
vízzel fedett, alámerült part (infralitorális lépcső) következik.
A parti táj víz alatti részét (hidrolitorális) a nagytermetű vízinövények jelenlétén kívül átvilágítottság, kedvező
hőmérsékleti viszonyok, élénk kicserélődés, hullámmozgás és az alzat bősége jellemzi. A litorális hullámjárta
(lotikus) és szélcsendes (lenitikus) szakaszai, melyek alapvetően a vízmozgás szerint térnek el egymástól, de
más környezeti tényezőket is befolyásolnak (átlátszóság, szellőzöttség, üledékmozgás, növények megtelepedése
stb.). Ezek a tényezők tovább tarkítják a vázolt képet, ami a helyrajzi viszonyok (lapos vagy meredek part) és a
part anyaga (agyagos, homokos, köves stb.) szerint is változhat.
A parti öv a vízszintváltozás miatt különösen érdekes terület. A mérsékelt égövi tavak lapos partján az apadás
azt hozza magával, hogy nagy területek élővilágukkal együtt szárazra kerülnek (szemisztatikus tavak), a kisebb
vizek egészen kiszáradhatnak (időszakos és alkalmi, asztatikus vizek). Az ideig-óráig, de néha hosszabb ideig
tartó víztelenségnek, sőt a kiszáradásnak tűrése is a kontinentális vízi élőlények egy részének különleges
sajátsága.
A parti táj közvetít a víz és a szárazföld között. A szárazföldi eredetű anyagok itt mosódnak a vízbe, a vízi
eredetűek, különösen a turzások révén, itt kerülnek ki az anyagforgalomból.
Környezetvédelmi szempontból a természetes vízpart a vízi ökoszisztéma védelmi állása a szárazföld
megpróbáltatásaival (stresszeivel) szemben. Sebestyén Olga (1963) szavaival: „…a parti tájék a vizek
legváltozatosabb területe, legyen az álló vagy folyó víz partja.” Ha a stressz kivédése az egyik működő ciklus
mentén nem sikerül, sikerülhet egy másikon. Ha a parti táj élővilágát elpusztítjuk vagy szegényítjük
(egyhangúvá tesszük!), a tó természetes védelmét hatástalanítjuk. Ezért rejt veszedelmet a vizek partjának
beépítése a vízig érő településsávval, sőt körülvétele betonburkolattal. A természetben mindenhol tapasztalható
változatosságot, mozaikszerűséget kell a jövőben végzendő kutatómunkával „átlopni”' vízpartjaink rendezésébe.
Mélységi táj - profundális régió: a parti és az alatta elhelyezkedő mélységi táj között átmeneti öv, a
litoriprofundális zóna terül el, amit a szerzők néha a parthoz, néha a mélységi tájékhoz sorolnak. Itt
makrovegetáció már alig van, fenéklakó algaegyüttesek lehetnek, mert bizonyos fényellátottság még van. Mivel
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sekély tavaink hínármentes feneke idetartozik, a profundálishoz soroljuk. A mély tavaknak a parttal nem
összefüggő, feltöltődéssel keletkező, fenékig átvilágított részeit pszeudolitorálisnak nevezik.
A profundális régióban két övet különböztetünk meg, ezek a litoriprofundálist követő valódi mélységi öv
(euprofundális zóna) és a 600 m alatti alsó mélységi öv (abisszális zóna), ami édesvízben csak a Bajkál- és a
Tanganyika-tóban található.
Föld alatti vízi táj - freatális régió: a felszíni vizek nem érnek véget a mederfenéknél, hanem annak minősége
szerint különböző mélyen behatolnak az alapkőzet likacsaiba, és a vizek föld alatti szféráját hozzák létre
(átitató-, intersticiális vizek). A föld alatti vízi tájék (freatális régió) nem azonos a felszín alatti vizek
fogalmával, hanem szűkebb annál: csak a felszíni vizek föld alatti szférájára vonatkozik, ami 1-4 m mélységig
és a parttól 50 m távolságig terjedhet.
Az állóvízi társulások áttekintése
A felsorolt élettájak némelyikét többé-kevésbé egyöntetű élőlény-sokadalmak népesítik be, másutt az élettájak
és az életövek elválását nem követi szigorúan a társulások elterjedése. A pelagiális régió alzat nélküli
víztömegét a lebegő életmódú, korlátozott önálló mozgású plankton (37. ábra) és a nagy testű, aktívan úszó
nekton népesíti be (alzat nélküli élet).
37. ábra. Pikoplankton (alga és baktérium)
A víztömeg két, más természetű közeggel érintkezik, és ezeket az érintkező felületeket alzatként használva
élőlények népesítik be. Így jön létre a víz-levegő határfelületén a neuszton és pleuszton (38. ábra), a víz-szilárd
fázis határán a benton.

38. ábra. Felszíni hártyán élő kékalga közösség (neuszton)
A benton két nagy csoportra bontható: a meder felületén és anyagában, a parti vagy mélységi tájon található,
vízfenéken élő bentoszra, amiben - különösen mély tavakban vagy a tengerben - a fenék fölötti vízréteg (70-80
cm) élővilága is szerepel (hiperbentosz), és a fenéktől eltérő anyagú, egyéb alzatra települt élőbevonatra
(biotekton). A gyökerező növényzet (rhizomenon) és a laza bevonatok vízfázisában lebegve élő lények
összességét metafiton (pszeudoperifiton) néven választanak el a planktontól. A freatális régióban jellegzetes
intersticiális élővilág található, amit sztigon (stygon) néven foglalnak össze (39. ábra).
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39. ábra. Különböző élőlénytársulások a vízi ökoszisztémában
Összefoglalás
A kontinentális állóvizekben négy élettáj vagy tájék (régió) különböztethető meg, melyeken belül függőlegesen
rétegek (sztrátumok), vízszintesen életövek (zónák) választhatók el:
• nyíltvízi táj – pelagiális régió,
• parti tájék – litorális régió,
• mélységi táj - profundális régió,
• föld alatti vízi táj - freatális régió.
A pelagiális régió alzat nélküli víztömegét a lebegő életmódú, korlátozott önálló mozgású plankton és a nagy
testű, aktívan úszó nekton népesíti be (alzat nélküli élet).
A víztömeg két, más természetű közeggel érintkezik, és ezeket az érintkező felületeket alzatként használva
élőlények népesítik be. Így jön létre a víz-levegő határfelületén a neuszton és pleuszton, a víz-szilárd fázis
határán a benton.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. Nyíltvízi táj – pelagiális régió: mély tavakban a felületi hártya, a fedőréteg (epilimnion), váltóréteg
(metalimnion) és alsó réteg (hipolimnion) rétegekre válik.
2. Parti tájék – litorális régióban két övet különböztetünk meg: száraz parti öv (paralimnolitorális zóna) és a
parti öv (litorális zóna).
3. A víz-szilárd fázis határán kialakuló rétegek neve a neuszton és pleuszton.
4. A pelagiális régió alzat nélküli víztömegét a lebegő életmódú, korlátozott önálló mozgású plankton és a nagy
testű, aktívan úszó nekton népesíti be (alzat nélküli élet).
5. A víz-levegő határfelületén jön létre a benton.
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6. A magas és az alacsony vízállás vízvonalai közt van a valódi part (eulitorális lépcső).
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IV. rész - Áramló vizek
A természetes folyóvizek - vízgyűjtő területükkel együtt - a kontinensek legváltozatosabb, legdinamikusabb és
legösszetettebb ökoszisztémái. Mint megújuló energiaforrás is a folyó jut eszünkbe legelőször, és
felhasználhatóságukat legtöbbször korlátlannak hisszük. A folyóvizek különleges helyzetére figyelmeztet, hogy
ez a nélkülözhetetlen nyersanyag- és energiaforrás a globális vízforgalomnak csak csekély hányada.
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7. fejezet - Bevezetés
A folyók hasznosítása egyidejű az emberiséggel, amely a legkorábbi folyó menti kultúrák korában kezdődött
meg, és kiaknázásuk - mondhatjuk: kizsigerelésük - a mai napig is tart. A folyókat hagyományosan számtalan
különböző célra használták és használják ma is: ivóvíznyerés, háztartási és ipari vízfelhasználás, mezőgazdasági
öntözés, halászat, hajózás, vízienergia-nyerés. Európában például, már 1250 táján gátakat építettek a víz
erejének hasznosítására, a XIV-XV. században már csatornáztak, szabályoztak a hajózás érdekében, a XX.
század pedig a nagy gátak és tározók korszaka. Európa nagy folyóit a történelem során oly mértékben
változtatták meg, hogy napjainkra csak nyomokban fedezhető fel természetes folyószakasz.
Követelmények
Az áramló vizek csoportosítása, jellemzése
Egy, a XX. század végi összefoglaló tanulmány, amely a Föld északi egyharmadát lefedő folyórendszerek
degradáltságára vonatkozik, még a szakembert is megdöbbenti adataival. Ezek szerint Észak-Amerika, Mexikó,
Európa és a volt Szovjetunió területén a 139 legnagyobb folyórendszer teljes vízhozamának 77 %-a a vízgyűjtő
medencék közötti elterelés (átvezetés más vízrendszerbe, közvetlen átvágás a tenger felé), illetve öntözés
következtében erősen vagy közepesen módosított fragmentáció (gátak, tározók). A maradék, szabadon folyó
nagy és ötvenkilenc közepes folyórendszer a távoli északon van Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia
területén.
A gátépítést a legdrámaibb és legelterjedtebb szándékos emberi cselekedetnek tekintik. A tízmilliárd m3-nél
nagyobb tározók területe vetekszik Franciaország, illetve Kalifornia területével. A gátak hatása sokféleképpen
jelentkezhet:
A természetes vízjáráshoz és vízjátékhoz alkalmazkodott szervezetek élőhelyei elszegényednek, a folyók
folyosó szerepe csökken, és a wetlandek - szárazföldi és vízi rendszer közötti - szűrő szerepe jelentősen
módosul. Néhány, a humán hatások között említett kiemelkedő, illetve elrettentő példák közül:
• 1950-1986 között 39 ezer gát létesült.
• A tározókapacitás, mint az éves lefolyás százaléka a világ átlagában 9 %, Európában 10 %, ÉszakAmerikában 22 %.
• A folyók elterelése következtében Kanadában 4400 m3/mp víz nem tér vissza az eredeti folyóba. Ez két Nílus
víztömegének felel meg!
• Az öntözés és a tározók párolgása következtében megnőtt az evaporáció, és mértéke eléri a Föld éves
lefolyásának 6%-át.
• A Colorado folyó rendszeréből a víztömeg 64%-a kerül öntözésre, 32%-a elpárolog a tározókból és csak a
maradék 4% jut el a Kalifornia-öbölbe!
A múlt században a Dunán is jelentős változások történtek: például az osztrák és német szakaszon gátak, tározók
épültek; elkészült a Rajnát és a Dunát összekötő csatorna; felépült a bősi erőmű, és megtörtént a Duna elterelése.
Jelentős mértékben növekedett a hazai folyószakasz trofitása, amely a szakemberek szerint a felvízi tározókban
kiülepedő hordalék miatt megváltozott fényklíma következménye.
A folyók jelentős hosszanti irányultsággal rendelkeznek, és medrükben a víz, valamint a hordalék a nehézségi
erő hatására a magasabban fekvő térszínről az alacsonyabb felé határozott, egyirányú mozgást végez.
Hosszirányban való elnyújtottsága miatt a víztest érintkezési felülete a szárazfölddel jóval nagyobb lehet, mint a
tavak esetében. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a folyók, mint nyílt rendszerek szorosabb kapcsolatban állnak a
szárazfölddel, és annak irányából teljes hosszuk mentén igen változatos és intenzív hatások érik térben és
időben. Hosszirányban, a hidrológiai és morfológiai jellemzők együttesen jelennek meg a vízgyűjtőre jellemző
geológiai, domborzati, talajtani, térszínbeli különbségekkel, és egy, a forrástól torkolatig tartó hosszszelvénybeli gradienst hoznak létre (például növekvő szélesség és mélység, csökkenő vízsebesség és hordalékszemcseméret, növekvő tápanyag-ellátottság). Oldalirányban az akvatikus zónának nagyon szoros és többirányú
kapcsolata van a közelebbi parti illetve a távolabbi ártéri zónával (például a keresztszelvényre jellemző eltérő
áramlásbeli, sebességbeli gradiensek, erózió és a szedimentáció). A mélységi dimenzióban, a függély mentén
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alakul ki gradiens a folyó üledéke és az üledék alatt elhelyezkedő élettér (hiporheális régió) irányába. A
szorosan értelmezett függőleges hatás mellett a mélység felé, de egyben oldalirányban is - a parti régió irányába,
illetve az alá - tartó hatásokat kell mindenkor érteni, aminek egyik legjelentősebb gyakorlati haszna a parti
szűrésű víznyerésben jelentkezik. A negyedik dimenzió időbeli. A rövidebb-hosszabb természetes időbeli
vízszintváltozások, árhullámok mellett egy ideje az ember okozta hatások időskáláján is jelentős változások
figyelhetők meg. Ez utóbbiak elsősorban a természetes fluktuációknak és dinamizmusoknak - a szabályozások
okozta - elmaradásában jelentkeznek, és túlnyomórészt negatív hatásúak a vízi életközösségekre. A folyó adott
szakaszán kialakuló aktuális életközösséget a tér és idő 3+1 dimenziójában megjelenő és bonyolult
kölcsönkapcsolatban ható abiotikus és biotikus tényezők integrált válaszának tekinthetjük. A folyó és a
szárazföld többszörös kölcsönkapcsolatban álló rendszerének együttes ismerete vezet el a vízgyűjtő terület
fogalmához, a folyóvizek egyedüli lehetséges szemlélet- és a vízgazdálkodásbeli alapegységéhez.
A folyókat a forrásuk és a torkolatuk között az esésgörbe jellemzi, amely általában lépcsőzetes, szakaszokból
álló homorú vonal, és a folytonosan változó mederesési viszonyokat tükrözi. A folyó egy szabályos, parabolikus
esésgörbe kialakítására "törekszik", amely azt jelenti, hogy a medencéket feltölti, az akadályokat pedig áttöri.
Ebben a folyamatban a folyó munkavégző képessége kapja a fő szerepet, azaz a folyó medrének folyamatos
alakítása közben megtámadja a meder fenekét és oldalfalait, annak anyagát elbontja, és továbbviszi, mint
görgetett, illetve lebegtetett hordalékot. Ez a mozgatott mederanyag segíti az alsóbb szakaszokon a további
mederalakító munkát. A folyók felső szakaszán a víz munkavégző képessége nagyobb, mint amit a hordalék
elszállítása igényel, az erózió következtében megtámadja a medret, és jellegzetes V alakú völgybevágódást hoz
létre. A közép szakaszon a folyó többé-kevésbé szabályosan kanyarog. Itt a víz munkavégző képessége és a
hordalékszállítás egyensúlyba jut, hordalékot ugyan szállít, de a medret nem mélyíti. Jellegzetes munkája révén
oldalirányban, a centrifugális erő hatására, az egyik partot erodálja, ugyanakkor a másikat építi. Ennek
következtében, a meder alaprajza nem állandó, a kanyarulatok oldalirányba és lefelé is vándorolnak. Amikor a
víz munkavégző képessége tovább csökken, és hordalékot már nem képes szállítani, annak egy részét lerakja,
feltölti a medret. Ez jellemző az alsó szakaszra, ahol a folyó kavicsból és homokból épít zátonyokat,
hordalékkúpot, amely azután az addig egységes medrét ágakra bontja. A folyó munkavégzése megszűnik,
amikor eléri a tengert (erózióbázisát), és a betorkolás után maga a folyó is megszűnik. Ezek a szakaszjellegek
alapvetően meghatározzák a hosszirányú gradiensek kialakulását, és ez által az élőlények szempontjából
meghatározó élőhelyek létrejöttét. Éppen az esési viszonyok meghatározta természetes áramlási és az azzal
szorosan összefüggő hordalékmozgási viszonyok változnak, illetve sérülnek elsődlegesen a folyószabályozás,
csatornázás vagy a gátépítés során.
A folyók eltérő áramlási sebességű szakaszain jellemző halfajokból álló élőlénytársulások jönnek létre, melyet
részletesen mutat be a 6. táblázat.
6. táblázat. A folyó-szinttájak
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A csökkenő áramlási sebesség és a növekvő tápanyagtartalom eltérő ökológiai feltételeket alakít ki, melyet jól
jeleznek az ott élő élőlények.
A forrástájék a víz felszínre bukkanásának tájéka.
A feltörés módja szerint az alábbi típusokat különböztetjük meg:
• csörgedező (rheokrén)
• feltörő (limnokrén) (forrástó)
• mocsárforrás (helokrén)
A pisztrángfélék tájéka a csermelyek, patakok, hegyi folyók világa. Jellemzően a 3 m-nél sekélyebb, gyors
folyású, hideg, tiszta vizű, kevés szerves anyagot termelő vízfolyások tartoznak ide.
• A felső pisztráng-szinttájra jellemző az igen gyors sodrás, a hideg víz, és a nagy esés. A 25 m-nél keskenyebb
patakok tartoznak ide.
• Az alsó pisztráng-szinttájra jellemző a még mindig gyors áramlás, a hideg víz, és a nagy esés. Szélességük
100 m is lehet, a víz oxigénben gazdag. Jellemző a pisztráng, valamint a hegyi pataki fauna.
• A pénzespér szinttáj jellemzői az élénk vízmozgás, és a csökkenő esés. A folyóágy kavicsos, iránya
kanyargós, mérete tekintélyes
A pontyfélék tájékán a víz munkavégző képessége lecsökken.
• A márna-szinttájon megindul a feltöltés, a folyó esése enyhe, de még változékony. A folyóágy méretei
változóak, kisvíz idején saját üledékében kanyarog.
• A dévérkeszeg-szinttájra jellemző, hogy a meder lassan, nagy kanyarokat téve halad. Körülötte időszakosan
elöntött ártér található, galéria erdőkkel övezve. Élővilága gazdag, a vízminőség jelentős mértékben biológiai
tényezőktől függ.
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• A lepényhal-durbincs-szinttáj a legalsó; a tengerrel keveredő eusztáriumban alakul ki. A keveredés miatt
jellemző a félsós víz (brakvíz)
A potamális régióra jellemző a holtágak kialakulása, amely létrejöhet természetes úton, lefűződéssel, vagy
mesterségesen, átvágással.
Az élő folyóval még összeköttetésben lévő holtág a parapotamon (40. ábra.)

40. ábra. Parapotamon: az Aranyosi-holtág a Körösön
A teljesen lefűződött, és lassan feltöltődő holtág a morotva, melyet paleopotamonnak nevezünk (41. ábra).

41. ábra. Paleopotamon: Lefűződött morotva a Bodrogközben
7. táblázat. Az egyes folyó-szinttájak ökológiai jellemzői
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A folyóvizekben is megkülönböztethetők a különböző régiók, azaz a horizontális tagolódás:
• nyíltvízi táj: mediális régió;
• parti táj: ripális régió;
• meder alatti-melletti táj: hiporheális régió.
A víz áramlása miatt függőleges rétegződés nem alakul ki.
Az áramló vizek szinttájainak elkülönítése nagyon hasznos gyakorlati szempontból, azonban nem szabad
elfelejtenünk, hogy a folyórendszer az eredettől a torkolatig egy egységet alkot, melyet eltérő hatások érnek.
Összefoglalás
A folyók jelentős hosszanti irányultsággal rendelkeznek, és medrükben a víz, valamint a hordalék a nehézségi
erő hatására a magasabban fekvő térszínről az alacsonyabb felé határozott, egyirányú mozgást végez. A folyók,
mint nyílt rendszerek szorosabb kapcsolatban állnak a szárazfölddel, és annak irányából teljes hosszuk mentén
igen változatos és intenzív hatások érik térben és időben.
Hosszirányban, a hidrológiai és morfológiai jellemzők együttesen jelennek meg a vízgyűjtőre jellemző
geológiai, domborzati, talajtani, térszínbeli különbségekkel, és egy, a forrástól torkolatig tartó hosszszelvénybeli gradienst hoznak létre (például növekvő szélesség és mélység, csökkenő vízsebesség és hordalékszemcseméret, növekvő tápanyag-ellátottság).
A mélységi dimenzióban, a függély mentén alakul ki gradiens a folyó üledéke és az üledék alatt elhelyezkedő
élettér (hiporheális régió) irányába.
A folyókat a forrásuk és a torkolatuk között az esésgörbe jellemzi, amely általában lépcsőzetes, szakaszokból
álló homorú vonal, és a folytonosan változó mederesési viszonyokat tükrözi.
A folyók eltérő áramlási sebességű szakaszain jellemző halfajokból álló élőlénytársulások jönnek létre.
A forrástájék a víz felszínre bukkanásának tájéka. A feltörés módja szerint az alábbi típusokat különböztetjük
meg:
• csörgedező (rheokrén),
• feltörő (limnokrén) (forrástó),
• mocsárforrás (helokrén)
A folyóvizekben is megkülönböztethetők a különböző régiók, azaz a horizontális tagolódás:
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• nyíltvízi táj: mediális régió;
• parti táj: ripális régió;
• meder alatti-melletti táj: hiporheális régió.
A víz áramlása miatt függőleges rétegződés nem alakul ki.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A mélységi dimenzióban, a függély mentén alakul ki gradiens a folyó üledéke és az üledék alatt elhelyezkedő
élettér irányába.
2. A folyók felső szakaszán a víz munkavégző képessége kisebb, mint amit a hordalék elszállítása igényel.
3. A víz áramlása miatt függőleges rétegződés alakul ki.
4. A csökkenő áramlási sebesség és a növekvő tápanyagtartalom eltérő ökológiai feltételeket alakít ki.
5. A morotva a holtágak kialakulása, amely létrejöhet természetes úton, lefűződéssel, vagy mesterségesen,
átvágással.
6. A potamális régióra jellemző a holtágak kialakulása, amely létrejöhet természetes úton, lefűződéssel, vagy
mesterségesen, átvágással.
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V. rész - Anyag- és energiaforgalom a
vízi ökoszisztémák-ban
Bevezetés
A témakör tárgyalása során megismerkednek a vízi ökoszisztémák jellegzetességeivel, az alapvető energia- és
anyagáramlási törvényszerűségekkel és utakkal. Részletesebben tárgyalásra kerül a legfontosabb biogén elemek
sorsa. Részletesen megismerik a szén, a nitrogén, a kén és a foszfor átalakulásait.
A témakör áttanulmányozása során a hallgató felismeri, hogy az ökológiai rendszerekben miért nem keletkezik
hulladék. Rádöbben arra, hogy az ökológiai rendszerek anyagforgalmi hatékonysága és sokszínű elemátalakítóképessége a biológiai szennyvíztisztítás alapja.
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8. fejezet - Az anyag- és
energiaforgalom általános jellemzése,
biogeokémiai ciklusok
Bevezetés
Ebben a tanulási egységben az élő rendszerek anyag és energiaáramlásának funkcionális kapcsolata kerül
bemutatásra, ami táplálékláncon keresztül valósul meg. Az energia a rendszerben nem szűnik meg, csak
átalakul, amit a különböző szinteken nyomon követhető. Az anyagáramlás a biogeokémiai ciklusban valósul
meg.
Követelmények
• Ismerje a tápláléklánc különböző szintjeit!
• Tudja a beépült energia különböző folyamatait!
• Tanulja meg a biogeokémiai ciklus általános tulajdonságait!
• Tudja csoportosítani a mikroorganizmusokat az energia- és a szénforrás szerint!
Az élő rendszerek nyílt rendszerek, ezek fenntartásához állandó anyag- és energiaáramlás kell. Egyetlen élőlény
sem létezhet önmagában. Az élőlények közössége és a rájuk ható környezet újabb nyílt rendszereket:
ökoszisztémákat alkot.
Az energia és az anyag áramlása szorosan kapcsolt és a funkcionális elemek kapcsolatától is függ.
Ez az áramlás a táplálkozási láncokon keresztül valósul meg, melyek táplálkozási hálózatokat alkothatnak (42.
ábra).
• Ragadozó lánc; ez a legismertebb. Pl. fű→szöcske→béka→sikló→ölyv
• Parazitalánc; pl. fű→birka→parazita→parazita parazitája
• Lebontó lánc (detritusz); pl. avar→rovar→baktérium
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42. ábra. Különböző táplálkozási láncok
A különböző láncokban más-más a testméret és anyagszám változásának iránya, de az energia áramlása mindig
normál piramis.
Látható, hogy a láncok rövidek, mert (szintenként kb. 10% energia jut tovább) a felsőbb szintek lényeit ilyen
kevés energia eltartani már nem képes (43. ábra).
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43. ábra. Az energia útja az ökoszisztémában
A beépült energia útja a következőképpen alakulhat:
• Raktározódik
• Ellégződik, mint hő felszabadul
• Ürülékkel, salakkal kikerül a szervezetből
Az energia (de méginkább az anyag)-áramlás fő célja a biomasszatermelés (produktivitás) meghatározása. Ez
megmutatja egy adott populáció, adott idő alatt, adott területre (térfogatra) vonatkoztatott szervesanyagfelhalmozának mértékét. A biológiai produkciót a 44. ábra szemlélteti.

44. ábra. A biológiai produkció
Eszerint az ökoszisztémákban mindig van egy külső energiaforrás (Nap, nagyenergiájú szervetlen vegyületek).
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Producenseknek nevezzük azokat a szervezeteket, melyek ennek az energiának a segítségével képesek testüket
felépíteni, vagyis ezt az energiát beépítik, raktározzák szervezetükbe.
Konzumenseknek nevezzük azokat a szervezeteket, melyek csak a producensek által megtermelt nagyenergiájú
szervesanyagot képesek testükbe beépíteni.
A reducens élőlények az elhalt, tehát a producensek és konzumensek testéből kikerült szervesanyagot
hasznosítják.
Az ökoszisztéma nagy rendszerében anyagok áramolnak, ez egy bio-geokémiai ciklus. Azaz élőlények végzik,
geológiai környezetben, és fizikai-kémiai változások zajlanak le, mindez körfolyamatok révén és körfolyamat
formájában.
A különböző elemek biogeokémiai ciklusainak vannak közös, általános tulajdonságai:
• Az elemek körforgásban vannak: elem → élőlény → elhalt lény → környezet → elem
• Az elemek kötése megváltozik: szervetlen → szerves → szervetlen
• A körforgás során változik az elemek oxidációs-redukciós állapota.
• Az anyag szakadatlan körforgásához a Nap biztosítja az energiát.
A biogeokémiai ciklusokban az elemek raktára (depo) az a hely, ahonnan a kérdéses elem megköthető,
felvehető. Az adott elem innen kerül be a körforgásba. Ha az elem raktára a légkör, gázciklusról beszélünk. Ha a
raktár a földkéreg, az elemkörforgalmat üledékes ciklusnak nevezzük.
A süllyesztő esetében az ide került anyag a körforgásból kiesik, a rendszer számára elveszik. Tehát hiába
tartalmazza nagymennyiségben az adott elemet, az olyan kémiai kötésű, ami a biológiai szervezetek számára
hozzáférhetetlen (karbonátos kőzetek, humusz, fosszilis szén)
Fixáció: az elem megkötése, felvétele a raktárból. Ennek során redukció történik, az elem szerves kötésbe kerül.
Immobilizáció: az elem beépítésével az más szervezetek számára már nem felvehető.
Mobilizáció: az adott elem felszabadítása a szerves kötésből. Ez szükséges ahhoz, hogy más szervezetek
számára hozzáférhető legyen.
A mobilizáció tehát mineralizáció: az elemek ásványosodnak, szervetlen kötésűek lesznek. A mineralizáció
gyakran oxidációs folyamatok révén valósul meg.
Volatilizáció: a talajból, vízből, vagy élőlényből gáz távozik.
A mikrobiális szervezetek legfontosabb szerepe a mineralizáció megvalósítása. Csak így valósulhat meg az
anyag körforgása az ökoszisztémákban. Ennélfogva, a mikrobák nélkülözhetetlenek az élet fenntartásában a
Földön.
A mikroorganizmusokat csoportosíthatjuk az energia- és a szénforrás szerint.
a. A szénforráshoz való viszony szerint megkülönböztetünk autotróf és heterotróf szervezeteket. Az autotróf
élőlények teljes bioszintézisüket CO2, felhasználásával, mint egyedüli szénforrással képesek megvalósítani.
A heterotróf szervezetek szénforrásként szerves anyagot igényelnek.
b. A felhasznált energiaforrás szerint megkülönböztetünk fototróf szervezeteket, melyek fényenergiát
használnak energiaigényes folyamataikhoz. A kemotróf szervezetek kémiai vegyületeket oxidálnak
energiaszükségletük fedezésére. A kemo-organotrófok szerves, a kemolitotróf mikroorganizmusok szervetlen
vegyületek oxidációjával szerzik energiájukat.
Az oxidációs-redukciós reakciók elektronátmenettel járnak. Ennélfogva, az ilyen típusú reakciókhoz mindig
szükséges egy elektrondonor, és egy elektronakceptor.
A H2 + 1/2O2 ↔ H2O reakcióban a hidrogén az elektrondonor:
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H2 ↔ 2H+ + 2eAz oxigén az elektronakceptor: 1/2O2 +2e- +2H+ ↔ H2O
A felszabaduló energia annál nagyobb, minél nagyobb az elektrondonor és az elektronakceptor közti
feszültségkülönbség: a redoxpotenciál.
Az energiaszerzés egyik alternatívája, mikor a mikroorganizmusok oxigén helyett más terminális elektron
akceptort használnak. A folyamatot az aerob légzés analógiájára anaerob légzésnek nevezzük. Ekkor számos
szervetlen vegyület szerepel elektronakceptorként, mint a nitrát (NO 3-), szulfát (SO42-), ferrivas, (Fe3+), karbonát
(CO32-), sőt, egyes esetekben szerves savak. Mivel ezen anyagok redoxpotenciálja kisebb, mint az oxigéné, a
felszabaduló energia is kisebb. Azonban az alternatív elektron akceptorok használata lehetővé teszi a
mikroorganizmusok számára olyan környezetek hatékony kihasználását is, ahol nincs jelen oxigén.
A vízi ökoszisztémák lényeges anyagforgalmi jellemzője, hogy a termelés és a lebontás térben szétválik. Tavak
esetében ez a szétválás vertikális, vagyis a termelés az átvilágított részben történik. A lebontás túlnyomórészt az
üledék jellemző folyamata a termelt szervesanyagok kiülepedése miatt.
Folyókban az anyagforgalom ezen felül horizontálisan is szétválik az áramlás miatt. Az elemkörforgalmak
sebessége határozza meg vizeink öntisztuló képességét, ezért igen jelentős ennek a spirálnak a „kinyújtottsága”.
Minél kevesebbet tartózkodik egy adott vízrész egy helyben, annál inkább csökken az öntisztulási képessége. A
nagyobb árterek megszűnése tehát csökkenti folyóink öntisztító képességét.
Összefoglalás
Az élő rendszerek nyílt rendszerek. Az energia és az anyag áramlása szorosan kapcsolt és a funkcionális elemek
kapcsolatától is függ. Ez az áramlás a táplálkozási láncokon keresztül valósul meg, melyek táplálkozási
hálózatokat alkothatnak. A beépült energia útja a következőképpen alakulhat:
• raktározódik;
• ellégződik, mint hő felszabadul;
• ürülékkel, salakkal kikerül a szervezetből.
Az ökoszisztéma nagy rendszerében anyagok áramolnak, ez egy bio-geokémiai ciklus, azaz élőlények végzik
geológiai környezetben, és fizikai-kémiai változások zajlanak le, mindez körfolyamatok révén és körfolyamat
formájában. A különböző elemek biogeokémiai ciklusainak vannak közös, általános tulajdonságai.
A szénforráshoz való viszony szerint megkülönböztetünk autotróf és heterotróf, a felhasznált energiaforrás
szerint fototróf és kemotróf szervezeteket.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. Az ökoszisztémákban az energia állandó körforgásban van.
2. A konzumens szervezetek szerves anyagot fogyasztanak.
3. Az ökoszisztémák zárt rendszerek, mert az anyag körforgásban van bennük.
4. A vízi ökoszisztémákban az anyagforgalom térben szétválik.
5. A fixáció során az adott elem szervetlenből szerves kötésbe kerül.
6. A mobilizáció egyben mineralizáció is.
7. A kemolitotróf szervezetek szerves anyagok oxidációjával fedezik energiaszükségletüket.
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9. fejezet - A szén körforgalma
Bevezetés
A szén a természetben előforduló vegyületek egyik legfontosabb építőeleme. A szerves vegyületeket úgy is
szokták nevezni, hogy a szén vegyületei. Az autotróf szervezetek szervetlen szénvegyületekből, általában a
levegő széndioxidjából szerzik be a szenet, míg a heterotróf szervezetek is asszimilálnak CO 2-ot, de ehhez kész
szerves vegyületeket is igényelnek. A szén beépítése a szervezetekbe redukcióval, míg lebontása általában
oxidációval történik. Ha a bomlás aerob úton történik, szén-dioxid lesz belőle, míg anaerob úton a szén egy
része metánná redukálódik.
Követelmények
• Ismerje az autotróf és heterotróf élőlények szénasszimilációjának lépéseit!
• Tudja az aerob és anaerob szénkörforgás folyamatait!
• Tanulja meg az alternatív elektronakceptorok segítségével végzett légzés folyamatait!
• Tudja a metanogenezis lépéseit, mechanizmusát!
A legtöbb szén a karbonát tartalmú kőzetekben, a fosszilis szén- és olajtermékekben van. Ez azonban az
élőlények számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen. A szén elemkörforgalmi raktára a légkör. Elenyészően kevés
nem biológiai változás mellett a szén dinamizmusát az élővilág okozza (45. ábra).

45. ábra. Szénkörforgalom vizes élőhelyeken
A biológiai ciklus központi vegyülete, szervetlen kiinduló nyersanyaga vizeinkben a szén-dioxid (CO2). A széndioxid részben a levegőből diffúzióval, részben a csapadékkal és a hozzáfolyással kerül a vízbe. A talajon
átszivárgó víz különösen gazdag CO2-ban (60 cm mélyen homokos talajban 0,1-0,6, agyagosban 0,2-1,1, réti és
lápi talajokban pedig 1,0-4% CO2 van a talaj levegőjében, szemben az atmoszféra 0,3%-ával).
A szén-dioxid-rendszer az elsődleges szervesanyag-termelés nyersanyaga. Ebből a szempontból a különböző
szénformák hasznosíthatósága, „hozzáférhetősége” fontos.
A szervetlen szén-dioxid bekapcsolódása a szerves világ életfolyamataiba, annak redukciójával történik, amit a
növények és egyes mikroorganizmusok vagy foto- vagy kemotróf módon végeznek.
A fotoszintézis legáltalánosabb képlete:
CO2 + 2 H2A → (CH2O) + H2O+ A,
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ahol, a növények esetében az A oxigént, a kénbaktériumoknál pedig ként jelent.
A szén-dioxid hasznosítása sokkal általánosabb, és a heterotróf élőlények is asszimilálnak CO 2-ot, de ehhez kész
szerves vegyületeket is igényelnek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a legtöbb autotróf élőlény képes szerves
kötésű szén hasznosítására is.
A heterotrófia és autotrófia közti különbség ebből a szempontból tehát elmosódik. Minden baktériumnak és
protozoának van szén-dioxid igénye, sőt, igen valószínű, hogy minden élő sejtnek szüksége van rá. Ez a
megállapítás természetesen nem hatástalanítja a növények és az állatok közti különbséget, csupán figyelmeztet,
hogy a CO2 nem csak a mennyiségileg egyébként döntő fontosságú fénytől függő növényi szén-dioxid
asszimiláción és a kemolitotróf mikroorganizmusok tevékenységével jut a szerves világ körfolyamataiba, hanem
a baktériumok megkötése révén is.
Az élőlényekben lévő szerves szén egy része CO2-dá oxidálódik az élőlények légzésekor, kisebb része
lefolyással, szárazföldi ragadozók zsákmányaként, vagy a vízben fejlődött rovar kirepülésével tűnik el a vízi
ökoszisztémából. Az elpusztult élőlények anyaga, mint szerves törmelék mozoghat a vízben, de legnagyobb
részt leülepedve az üledéket gazdagítja. A szén ilyen állapotban is elveszhet lefolyás révén ugyanakkor nem élő
szervesanyagok juthatnak a vízbe bemosódással. Az oldott és alakos szerves anyag egyaránt szolgálhat
táplálékul és így ismét élőlények anyagává változik. Jelentős része azonban a lebontók segítségével CO2-dá
mineralizálódik.
Ha a bomlás aerob úton történik, szén-dioxid lesz belőle, míg anaerob úton a szén egy része metánná
redukálódik (46. ábra).

46. ábra. Aerob és anaerob szénkörforgás
Aerob légzés esetén az oxigén az elektron-akceptor, vagyis elektronokat vesz át különböző elektron-hordozóktól
– pl.: NADH2. Az oxigénen kívül számos más, alternatív elektron-akceptor létezik – pl.: Fe3+, NO3-, SO42-, CO2
stb. Az elektron-akceptorokról eddig úgy gondolták, szervetlen vegyületek, a kutatások eredményei azonban
bebizonyították, hogy szerves vegyület is lehet elektron-akceptor (47. ábra).
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47. ábra. Alternatív elektron akceptorok
Az alternatív elektronakceptorok segítségével végzett légzést hívjuk anaerob légzésnek. Az anaerob módon
légző élőlények – bizonyos prokarioták – energiaforrása általában valamely szerves anyag (bár néhány
kemolitotróf is képes anaerob légzésre), és rendelkeznek valamilyen tipikus elektron-transzport molekulával
(citokrómok, kinonok …stb.); légzőrendszerük egészen hasonlatos az aerob szervezetekéihez. Csakúgy, mint a
denitrifikáló baktériumok, az anaerob mikroorganizmusok is képesek aerob légzésre. Oxigén jelenlétében aerob
légzést folytatnak, anoxikus környezetben ez háttérbe szorul és átváltanak alternatív elektron-akceptorok
használatára. Természetesen vannak obligát anaerob élőlények, amelyek a kataláz enzim hiánya miatt
képtelenek aerob légzésre és oxigén jelenlétében elpusztulnak.
Az aerob oxidáció során felszabaduló energia sokkal nagyobb, mint egy anaerob környezetben, alternatív
elektron-hordozóval történő oxidáció során felszabaduló energia. Az elméleti energiahozam az e--akceptor és az
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e--donor redox-potenciálja közötti különbséggel mérhető. Mivel az O2
2O páros a legoxidatívabb, ezen az
úton nyerhető a legtöbb energia. A Fe3+, a NO3- és a NO2- redox-potenciálja áll legközelebb az oxigénéhez.
Számos élőlény használ szervetlen vegyületeket (NO3-, SO42-, CO2) testfolyamataihoz. Az ilyen redukciók
végtermékei általában amino- (−NH2) és kénhidrogén-csoportok (−SH), valamint szerves vegyületek. Bizonyos
mértékig minden élőlénynek szüksége van kénre, nitrogénre és szénre.
A szervetlen vegyületek tápanyaggá redukálását és felhasználását asszimilatív anyagcserének hívjuk. A fenti
vegyületek asszimilatív metabolizmusa élesen elkülönül azoktól a reakcióktól, ahol ugyanezen vegyületeket
alternatív energiahordozókként használják energianyerés céljából. Ez utóbbi a disszimilatív metabolizmus. Az
asszimilatív anyagcserénél elegendő a kiindulási anyag redukciója és a mikroorganizmus, mint tápanyagot fel
tudja használni. A redukált anyagok makromolekulákként hasznosulnak a sejtben.
A disszimilatív anyagcserénél aránylag nagy mennyiségű elektron-akceptor redukálódik és a redukált végtermék
kiválasztódik a környezetbe. Sok élőlény végez asszimilatív anyagcserét (baktériumok, gombák, algák,
magasabb rendű növények), de csak a prokarioták végeznek disszimilatív metabolizmust.
A metanogenezis két lépésben zajlik le (48. ábra). Az elsőben különböző fakultatív és obligát anaerob
baktériumok a szerves anyagok fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmát hidrolízissel és fermentálással zsírsavakká
alakítják (savképzők). A szigorúan anaerob metánképzők (Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus
és Methanosarcina fajok) a második lépésben ezeket a zsírsavakat hasznosítják: szén-dioxidot és metánt
termelnek belőlük kétféle reakció segítségével.

48. ábra. Metanogenezis
Az elsőben szén-dioxid szerepel hidrogénakceptorként, ami a szerves savból enzimatikusan lehasított
hidrogénnel metánná redukálódik:
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A másodikban a szerves vegyületekből származó leggyakoribb köztestermék (körülbelül 70%) az ecetsav alakul
át szén-dioxiddá, a metil-csoport szene pedig metánná:
Mély tavakban a metán nagy részét a vizekben elterjedt, szigorúan aerob metánoxidáló baktériumok (pl.
Methanomonas methanica) hasznosítják:
Ilyen úton részben sejtanyag, részben CO2 keletkezik.
A vízben lévő „hozzáférhető” szervesanyag-kínálat és a lebontás intenzitása a víz biológiai minősítésében fontos
szaprobitás alapja.
Összefoglalás
A biológiai ciklus központi vegyülete, szervetlen kiinduló nyersanyaga vizeinkben a szén-dioxid (CO2). A széndioxid részben a levegőből diffúzióval, részben a csapadékkal és a hozzáfolyással kerül a vízbe. A szén-dioxidrendszer az elsődleges szervesanyag-termelés nyersanyaga. A szervetlen szén-dioxid bekapcsolódása a szerves
világ életfolyamataiba, annak redukciójával történik, amit a növények és egyes mikroorganizmusok vagy fotovagy kemotróf módon végeznek. A heterotróf élőlények is asszimilálnak CO2-ot, de ehhez kész szerves
vegyületeket is igényelnek.
Az élőlényekben lévő szerves szén egy része CO2-dá oxidálódik az élőlények légzésekor, kisebb része
lefolyással, szárazföldi ragadozók zsákmányaként, vagy a vízben fejlődött rovar kirepülésével tűnik el a vízi
ökoszisztémából. Az oldott és alakos szerves anyag egyaránt szolgálhat táplálékul és így ismét élőlények
anyagává változik. Jelentős része azonban a lebontók segítségével CO2-dá mineralizálódik.
Ha a bomlás aerob úton történik, szén-dioxid lesz belőle, míg anaerob úton a szén egy része metánná
redukálódik.
Az aerob oxidáció során felszabaduló energia sokkal nagyobb, mint egy anaerob környezetben, alternatív
elektron-hordozóval történő oxidáció során felszabaduló energia.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A szén raktára a légkör.
2. A karbonátos kőzetek a szén raktárául szolgálnak.
3. A szén csak fotoszintézissel kötődhet meg.
4. Létezik oxigén nélküli légzés is.
5. A metán termelése aerob folyamat.
6. A vízi ökoszisztémákban térben elkülönül a szervesanyag-termelés és lebontás.
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10. fejezet - A nitrogén körforgalma
Bevezetés
A nitrogén a felszíni vizekben a foszfor mellett a trofitás meghatározó eleme. A levegőben nagy mennyiségben
fordul elő, viszont csak néhány szervezet képes közvetlenül megkötni. A nem körültekintően végzett trágyázás
útján, illetve a nem megfelelően tisztított szennyvizekkel juthat a talajba, felszín feletti és - alatti vizekbe, majd
ott a redoxi viszonyoktól és a mikrobiális tevékenységtől függően alakul át szervetlen és szerves nitrogén
vegyületekké vagy elemi nitrogénné. A szennyvíztisztítás során a nitrogén eltávolítása is hasonló folyamatokkal
történik.
Követelmények
• Ismerje a redoxpotenciáltól függő nitrogén vegyületeket!
• Tudja az egyes nitrogénformák átalakulási folyamatait!
• Tanulja meg az ammonifikáció, nitrifikáció és denitrifikáció lépéseit!
Egy tó nitrogénforgalmának egyszerűsített leírásához a következő ismeretekre van szükség. Fel kell térképezni a
rendszer számára rendelkezésre álló nitrogénkészletet és a készletet növelő és csökkentő külső folyamatokat.
Meg kell ismerni a készletben lévő nitrogén megoszlását az egyes nitrogénvegyületek között, és térbeli
eloszlását a (levegő-) víz-üledék között. Fel kell tárni a nitrogénvegyületek egymásba való átalakulásainak és
(levegő-) víz-üledék rendszerben való átmeneteinek irányát és sebességét. Rá kell világítani a nitrogénkészletet
növelő, transzformáló, de megtartó és csökkentő belső folyamatokra is. Végül ki kell mérni mindezek napszakos
és évszakos változását. Az előzőekben körvonalazott célok eléréséhez mérni kell a rendszer és a rendszer
környezetének pillanatnyi és sztatikus állapotát: azaz az egyes nitrogén-vegyületek pillanatnyi koncentrációját.
Mérni kell a rendszer pillanatnyi dinamikáját: azaz az egyes nitrogénvegyületek átalakulásainak és átmeneteinek
irányát és sebességét.
Az egyes nitrogén-kompartmentek szemléletesen a tavi rendszer nitrogénforgalmának „fogadóit” jelentik,
amelyekben a nitrogén hosszabb rövidebb ideig megpihen, mielőtt ezekből a fogadókból kiinduló áramlási utak
valamelyikén kisebb, vagy nagyobb sebességgel „elindulna”.
Egy adott pillanatban a tó víztestében és üledékében lévő nitrogén különböző vegyületeiben található az adott
rendszerre és időszakra jellemző megoszlásban, térben a fizikai, kémiai, biológiai törvényszerűségeknek
megfelelően elkülönülve. Az egyes nitrogénformák bonyolult módokon, kisebb részben kémiai, nagyobb
részben biológiai folyamatokon keresztül egymásba alakulnak (transzformálódnak), illetve a (levegő-) vízüledék rendszer elemei és a környezet között kicserélődnek. Egy tavi ökoszisztéma bonyolult
nitrogénforgalmának leírásához az alábbi kompartmenteket és áramlási utakat különíthetjük el.
Nitrát (NO3-)
A nitrát a vízben és intersticiális vízben oldott szervetlen nitrogénforma. Gyakorlatilag teljes mértékben ionos
állapotban nitrát-ionként (NO3-) van jelen. A nitrátban a nitrogén oxidációs száma +5. A nitrát a nitrifikáció
végterméke illetve a fitoplankton nitrát-felvételének és a nitrát-redukciónak a kiindulási anyaga.
Nitrit (NO2-)
A nitrit a vízben és intersticiális vízben oldott szervetlen nitrogénforma. Disszociációs mértékének megfelelő
mértékben ionos és molekuláris állapotban, főként nitrit-ionként (NO2-) és kisebb mennyiségben
salétromsavként (HNO3) van jelen. A nitritben a nitrogén oxidációs száma +3. A nitrit a nitrifikáció és a nitrátredukció köztiterméke, illetve a denitrifikáció kiindulási anyaga.
Dinitrogén-oxid (N2O)
A dinitrogén-oxid vízben és intersticiális vízben molekulárisan oldott szervetlen nitrogénforma. Pillanatnyi
oldhatósága által meghatározott mértékben fordul elő, de jelenléte a vízben nem tartós, mivel koncentrációja a
levegőben gyakorlatilag 0. A dinitrogén-oxidban a nitrogén oxidációs száma +1. A dinitrogén-oxid a
denitrifikáció köztiterméke.
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Dinitrogén (N2)
A dinitrogén vízben és intersticiális vízben molekulárisan oldott szervetlen nitrogénforma. Oldhatóságától függő
mértékben van jelen a vízben, a levegő dintirogénjével egyensúlyban. A dinitrogénben a nitrogén oxidációs
száma 0. A dinitrogén a denitrifikáció végterméke illetve a nitrogénkötés kiindulási anyaga.
Ammónia (NH4+)
Az ammónia vízben és intersticiális vízben oldott szervetlen nitrogénforma. Disszociációs egyensúlyának
megfelelően ionos és molekuláris állapotban, főként ammónium ionként (NH 4+) és kisebb mennyiségben,
úgynevezett szabad ammóniaként (NH3, illetve NH4OH) van jelen. Az ammóniában a nitrogén oxidációs száma
-3. Az ammónia az ammonifikáció végterméke illetve a fitoplankton ammónia felvételének és a nitrifikációnak a
kiindulási anyaga.
Formált szerves nitrogén (FSN):
A formált szerves nitrogén a vízben és üledékben alakos állapotban lévő szerves nitrogénforma. A planktonikus
szervezetek élő vagy elpusztult testében, testtörmelékében lévő fehérjék építőeleme. A formált szerves nitrogén
az ammónia-, nitrát- és aminosav-felvétel végterméke, illetve az ammonifikáció kiindulási anyaga.
Oldott szerves nitrogén (OSN)
Az oldott szerves nitrogén a vízben és intersticiális vízben oldott szerves kötésű nitrogénforma. Az élő
szervezetek által kiválasztott anyagcseretermékekben és az elpusztult élőlények felaprózódott testtörmelékében
van jelen. Az oldott szerves nitrogénben a nitrogén oxidációs száma túlnyomóan -3. Az oldott szerves nitrogén a
kiválasztás és a bakteriális lebontás során keletkezik, illetve az aminosav-felvétel és az ammonifikáció
kiindulási anyaga.
Humusz (H)
A humusz- nitrogén az üledékben felhalmozódó nehezebben bomló szerves anyagokban kötött nitrogén. A
humusz az elhalt növényi és állati maradványokból és az élőlények életműködése folyamán keletkezik. A
humuszban megkötött nitrogén a nitrogén-körforgásból hosszabb időre kikapcsolódhat. Az áramlási utakat a
nitrogén-kompartmentek egymás közötti átalakulásai, illetve (levegő-) víz-üledék rendszerben való átmenetei
alapján csoportosíthatjuk.
Az egyes nitrogénformák átalakulási folyamatait a 49. ábra mutatja.

49. ábra. A nitrogénforgalom lépései a N atom oxidációs állapota szerint
Az elemi N2-t nem számítva, ami a levegőben lévő molekuláris nitrogéngáz oldódásával jut a vízbe, három úton
kerülhet új nitrogénvegyület a vízi ökoszisztémába:
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• Az élőlények elemi nitrogénkötése által a molekuláris nitrogénkészletből,
• A csapadékkal bejutó NO3-- és NH3,
• A befolyó vízzel érkező nitrogénformák (ide tartozik a mesterséges nitrogénszennyezés is).
Ami a nitrogénvegyületek eltávozását illeti, öt változat lehetséges:
• Elfolyás az elfolyó vizekkel.
• Az élőlények okozta denitrifikálódás.
• Az elemi N2 gáz kiszellőződése, például hőmérséklet-emelkedéssel vagy más távozó gázbuborékokkal.
• Rovarok kirepülése, szárazföldi ragadozók zsákmánya, halászat, szerves törmelék eltávolítása hullámveréssel.
• Állandó nitrogéntartalmú üledék keletkezése.
A Föld egész területén tanulmányozható mesterséges eutrofizálódás hívta fel a figyelmet arra, hogy ezt a
nitrogénmennyiséget, vagy legalább nagy részét a vízi élővilág tartja vissza a tó anyagforgalmában
(tápanyagdúsulás).
A nitrogénformák legnagyobb raktára a légkör.
A hármas kötés stabilitása egyben azt is jelenti, hogy relatív nagy energia szükséges felbontásához (940 KJ
energia, szemben az O2 disszºCiációjához szükséges 493 KJ energiával). Csak kevés baktérium képes a Nfixáció útján felhasználni a nitrogént, ezért a nitrogén-körforgásban fontos szerepet játszanak más, szintén nagy
mennyiségben előforduló, könnyen elérhető N-formák, mint az ammónia, nitrit és a nitrát. Sok közegben
limitáló tényező az elérhető nitrogénvegyületek mennyisége. Az egyes lépéseket az 50. ábra mutatja.

50. ábra. Az egyes nitrogénformák átalakulási fázisai
Ammonifikáció:a szerves nitrogénvegyületek felbomlásakor ammónia keletkezik (ammonifikáció), amely
semleges pH-n mint ammónium-ion jelentkezik (NH4+). Anoxikus üledékekben a nitrogénformák közül
általában az ammónia dominál.
Az ammónia-felvétel az ammónia és formált szerves nitrogén-kompartmenteket összekötő áramlási út. A
fitoplankton az ammóniát testépítő anyagainak szintéziséhez használja fel. Az ammónia-felvétel helye
túlnyomóan a vízoszlop felső, átvilágított rétege.
Talajban, aerob viszonyok között az ammónia gyorsan tovább oxidálódik aminosavakká, persze itt is fennáll
némi veszteség, mivel az ammónia is gáz halmazállapotú, tehát illékony vegyület. Nagy mennyiségű
ammóniaveszteség léphet fel sűrű állatállományú telepeken az ürülékből történő kipárolgás miatt.
Az ammonifikáció során - erős oxidálószer vagy katalizátor hatására - az ammóniából nitrogén-oxidok, nitrit és
nitrát keletkezik.
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Nitrifikáció: jellemzően aerob folyamat, általában jól szellőzött talajokban, semleges pH mellett, oxigénben
gazdag környezetben könnyen végbemegy, de számos példát ismerünk, ahol a nitrifikáció anaerob körülmények
között is lejátszódik (tavak üledéke, iszap, sár, savas, anaerob talajok…stb.). Egy rendszerhez trágyát vagy
iszapot adagolva nő a nitrifikáció mértéke.
Ammónia és nitrit oxidáló baktériumok: a szervetlen nitrogénvegyületek közül leggyakrabban az ammóniát
(NH3) és a nitritet (NO2-) használják elektron-donorként. Aerob viszonyok között a baktériumok oxidálják ezeket
a nitrogénformákat. A nitrifikálók egyik csoportja oxidálja az ammóniát nitritté (Nitrosomonas), míg egy másik
csoport a nitritet tovább oxidálja nitráttá (Nitrobacter). A teljes oxidáció során 8 elektron kerül átszállításra több
lépcsőben, ezért ezek a baktériumok sorban egymás után dolgoznak.
Nitrát-redukció és a denitrifikáció: a disszimilatív nitrát-redukció során végbemenő folyamatokat összességében
denitrifikációnak nevezzük. A denitrifikáció során a különböző nitrogén-formák a rendszer számára elérhetetlen
nitrogénné vagy dinitrogén-oxiddá redukálódnak.
Az anaerob légzés során döntően szervetlen nitrogén vegyületeket használnak elektron-akceptorként.
A természetben leggyakoribb szervetlen nitrogénformái az ammónia (NH 3), nitrit (NO2-), nitrát (NO3-) és a
nitrogén (N2, a legstabilabb); mindhárom gáz halmazállapotú, a légkörben keletkeznek szervetlen kémiai
reakciók eredményeképpen.
A nitrát (NO3-) redukciós termékei (NO2-, NO, N2O, N2) mind illékony, gáz halmazállapotú vegyületek, könnyen
távoznak a rendszerből.
Az asszimilatív nitrát redukció során a nitrát felvehető tápanyagként funkcionál, míg a disszimilatív nitrátredukció esetében a nitrát egy energianyerő mechanizmus elektron-akceptora.
A talajban a denitrifikáció nem túl előnyös folyamat, mert így a növények számára elérhetetlenné válik a
nitrogén-forrás egy része; a szennyvíztisztításnál azonban kifejezetten előnyös, mert a rendszerből távozik a
terhelést jelentő nitrát N2(gáz) formájában.
Összefoglalás
A nitrogén körforgása tehát az elemi nitrogén megkötésével kezdődik, melynek során a nitrogénkötő
szervezetek fehérje formájában beépítik testükbe.
Következő lépcső az ammonifikáció folyamata, mely az elhalt élőlények nagymolekulájú anyagainak bomlását
jelenti. Ennek során ammónia szabadul fel.
A nitrifikáció szigorúan aerob folyamat. Az ammóniát oxidáló szervezetek energiát nyernek, a keletkező termék
a nitrit. A nitritet más szervezetek nitráttá oxidálják, melynek során szintén energia szabadul fel. A keletkező
nitrát vehető fel a magasabbrendű növények számára.
A denitrifikáció tulajdonképpen anaerob légzés. A denitrifikáló baktériumok szervesanyagokat égetnek nitráttal,
mint alternatív légzőszerrel. A folyamat végén elemi nitrogén keletkezik, amely visszakerül a légkörbe.
Ez a nagy körfolyamat a biológiai nitrogéneltávolítás alapja.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A nitrogén raktára a talaj.
2. Az asszimilatív nitrátredukció során a nitrát felvehető tápanyagként funkcionál.
3. Az ammonifikáció során szerves nitrogén halmozódik fel.
4. A nitrifikáció során az élőlények megkötik az elemi nitrogént.
5. A nitrifikáció aerob folyamat. 6. A nitrogén fixáció aerob folyamat.
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11. fejezet - A kén körforgalma
Bevezetés
A kén esszenciális elem, vagyis minden élőlénynek szüksége van rá. Ugyanakkor a kénvegyületek túlzott
kibocsájtása okozza a környezet savasodását, ezért szükséges megismerkedni ennek az elemnek a sorsával. A
tananyag áttanulmányozása után a hallgató felismeri az egyes kénformák jelentőségét. Világossá válik az élő
közösségek szerepe az egyes kénformák átalakításában.
Követelmények
• Ismerje a redoxpotenciáltól függő kénvegyületeket!
• Tudja a kén körforgalmának lépéseit!
• Tanulja meg a kén mikrobiológiai oxidációinak folyamatait!
A nitrogén mellett a természetben a kén az az elem, amelynek biokémiai körforgalmában egyes baktériumok
nagy szerepet játszanak. A mikrobiális folyamatok gyakran a nitrogén átalakulásának analógiájára mennek
végbe, így a két elem körforgalma között sok a hasonlóság. Az egyes formákban a kén oxidációs száma -2-től
+6-ig változhat, tehát szintén sok energialépcső alakul ki. Eltérés, hogy a ciklus atmoszférikus fázisa kisebb. A
körforgalom jórészt üledék ciklusú, itt zajlik a történések nagyobb része. A ciklus szervetlen tartalékait az elemi
kén, kéntartalmú kőzetek és üledékek, valamint a kén-hidrogén adják.
A kén biogeokémiai ciklusa részben üledékes-, részben gázciklus. A légköri fázist a keletkező kén-hidrogén
jelenti, a növények számára azonban a felvehető kénforrás elsősorban szulfát formájú. Az állatok és az ember
szerves kéntartalmú táplálékok révén jutnak hozzá. A mikroorganizmusok több kénvegyületet is értékesíthetnek
(51. ábra).

51. ábra: A kén körforgalma
Kéntartalmú anyagok három fő irányból léphetnek a depókból a körforgalomba:
• vulkáni kitörések során, H2S formájában,
• kőzetek mállásakor, szulfát formájában,
• kéntartalmú kőzetek égetése (például szén) során kéngázok (pl. SO2) keletkeznek, s ezek a csapadékkal
kénsavvá, kénessavvá (SO42-) alakulnak.
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A ciklusból a kén kéntartalmú ásványok, elemi kén, vagy kénhidrogén keletkezése során térhet vissza a
szervetlen depókba.
Bár a kén esszenciális elem, elegendő felvehető mennyiségben van jelen, ezért általában nem limitáló tényező a
vízi ökoszisztémákban.
A körforgás egyes lépcsői a következők:
Asszimilatorikus szulfát-redukció
A folyamat lényege, hogy főleg a növények és egyes mikroorganizmusok a szervetlen szulfátot (SO 42-, oxidációs
szám: -6) felvéve, annak kéntartalmát SH-csoportok (oxidációs szám: +2) révén testanyagukba építik. Ehhez a
szervezeten belül a szulfát redukálására van szükség. A folyamat analóg a nitrogén-körforgalomból ismert,
asszimilatorikus nitrát-redukcióval. A növények ezenkívül a légköri kén-dioxidot (SO2, oxidációs szám: -4)
közvetlenül is hasznosíthatják.
Deszulfurikáció
A folyamat megegyezik a biológiailag fontos elemek mineralizációjáról szóló leírások kénre vonatkozó
részével. Ez annyit jelent, hogy a hulladék és a holt szerves anyagok lebomlása során az anyagok kéntartalma
H2S (oxidációs szám:+2) keletkezése során mineralizálódik. Fontos megemlíteni, hogy redox változás nem
történik, mert a szerves kénvegyületek hidrolízissel bomlanak. A folyamat a nitrogén-körforgalomból ismert
ammonifikáció jelenségével analóg.
Disszimilatorikus szulfát-redukció
A folyamat analóg a disszimilatorikus nitrát-redukció bakteriális folyamataival.
Lényege, hogy egyes baktériumok a szulfátot (SO42-, oxidációs szám: -6) elektron-akceptorként használják
oxidálható anyagok elégetésére. A szulfát végeredményben kén-hidrogénné redukálódik. Eltérés a
nitrátredukciótól, hogy ez a folyamat csak anaerob viszonyok között megy végbe.
A szulfátredukáló baktériumok, speciális ökológiai igényük miatt, főleg talajokban és iszapokban élnek. A
vizekben számuk kevés. A számukra különösen kedvező környezetet „szulfuretum”-nak nevezik. Ezek főleg
tengerek és tavak partközeli iszapfelszínei. Jelen kell hogy legyen a szulfát és a tejsav, mely maga is főleg
mikrobiális erjesztés eredménye. Szerepük lehet a kéntelepek létrejöttében, hiszen a H 2S és a szulfidok
bakteriális tevékenység folytán elemi kénné oxidálódnak. A szulfid-vegyületek, főleg a kémiai úton létrejött
fémszulfidok fekete színűek, és az iszapok hasonló színeződését okozhatják.
A kén mikrobiológiai oxidációi
A kénoxidáló baktériumok - energianyereség mellett - a kénhidrogént, elemi ként vagy a tioszulfátot szulfáttá
oxidálják. E baktériumok számos faját két fő csoportba lehet sorolni:
• színes vagy fotoszintetizáló kénbaktériumok;
• színtelen, nem fotoszintetizáló kénbaktériumok.
A színtelen, szigorúan aerob Beggiatoa, Thiotrix és Thiobacillus nemzetségek tagjai a kénvegyületeket szulfátig
oxidálják. Sejtjeikben gyakran tartalék kéncseppeket halmoznak fel. A kénoxidáló baktériumok a redukált
kénvegyületeket kénsavvá oxidálhatják, így a környezetüket erősen elsavanyítják. A legismertebb savtűrő
baktérium a Thiobacillus thiooxidans. Ennek pH-optimuma 2 - 3,5 között van, s akár pH 1 alatt is oxidálhatja az
elemi ként , sőt pH 0 közelében sem pusztul el. Savanyú bányavizekben él, és ércek kéntartalmát oxidálja.
Anaerob viszonyok között, és csak a kénhidrogént oxidálják a színes, fotoszintetizáló baktériumok. Az
energianyerés ebben az esetben azonban a fény energiájának hasznosításával történik, a kén-hidrogén a redukáló
erő létrehozásához szükséges elektronokat biztosítja. Főbb típusaik a következők:
• zöld kénbaktériumok (Chlorobiaceae);
• bíbor baktériumok.
Ez utóbbi két további csoportra osztható, mint:
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• bíbor kénbaktériumok (Chromatiaceae);
• nem-kén bíborbaktériumok (Rhodospirillaceae).
A kénhidrogént, mely a fotoreakció hidrogén-donora, elemi kénné oxidálják. Az elemi ként, ha aerob viszonyok
közé kerül, a színtelen kénbaktériumok tovább oxidálhatják. A nem színes kénbaktériumok anaerob
kénoxidációi is lehetségesek.
A Thiobacillus denitrificans ként oxidál, nitrát elektronakceptor segítségével.
Az 1975-ben leírt Thiomicrospira denitrificans, melyet tengeri üledékből izoláltak, thioszulfátot oxidál,
ugyancsak nitrát redukciójának kíséretében.
A zöld fotoszintetizáló kénbaktériumok jellemző tulajdonsága, hogy olyan mély vízrétegekben is képesek a
fotoszintézisre, ahol más fotoszintetizáló szervezet már nem él meg. A jelenség magyarázatát az ezen
baktériumok sejtjeiben található, úgynevezett Chlorobium vezikulumok adják. Ezek speciális sejtszervecskék,
melyek a citoplazma gáztartalmú képletei, és a gyér fény koncentrálására, hasznosítására teszik képessé a
baktériumokat.
Összefoglalás
A kén forgalma sok tekintetben hasonló a nitrogén körforgásához. Ennek az az oka, hogy a kénatom a
nitrogénhez hasonlóan számos oxidáltsági állapotban létezhet a különböző vegyületekben. A fő különbség az,
hogy a kénforgalom gázfázisa jóval kisebb súlyú (H2S), mint a nitrogén esetében (N2). A kén forgalmában
résztvevő baktériumok sokszor különleges környezeti körülmények közt élnek. Az anaerob élet kitüntetett
résztvevői, melyek jellemzően vízi élettér lakói.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A kén körforgalma jellegzetesen gázciklus.
2. Az elemi kén bizonyos élőlények számára étel.
3. A deszulfurikáció során a szerves kénvegyületekből kénhidrogén keletkezik.
4. vízi ökoszisztémákban a kén az egyik legfőbb limitáló elem.
5. Léteznek kénsavtermelő baktériumok.
6. Egyes élőlények szulfáttal lélegeznek.
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12. fejezet - A foszfor körforgalma
Bevezetés
A foszfor esszenciális elem, ezen túlmenően pedig a vízi ökoszisztémák egyik legfontosabb limitáló tényezője.
A foszfor körforgásának ismerete tehát nélkülözhetetlen a víztisztítás szempontjából is. Ebből a tanulási
egységből megismerik az egyes foszforformák jelentőségét és az átalakulási folyamatokat. A fejezet
áttanulmányozása során a hallgató felismeri, hogy miért nem lehetséges közvetlen biológiai foszforeltávolítás a
szennyvizekből.
Követelmények
• Ismerje a természetes vizekben előforduló foszfor vegyületeket, azok fizikai és kémiai tulajdonságait!
• Tudja a foszfor körforgásának lépéseit!
• Tanulja meg az üledék-víz közti P kicserélődés mechanizmusait!
Az élőlényeket felépítő elemek közül környezettani szempontból a foszfor látszik legérdekesebbnek. Mint a
növényi termelés gyakori minimumfaktora az eutrofizálódással kapcsolatos kutatások tengelyébe került.
A foszfor a bioszférában szinte kizárólag teljesen oxidált formában van. A baktériumok működésével
keletkeznek többé-kevésbé redukált P-vegyületek (foszfit, hipofoszfit, foszfor-hidrogén vagy foszfin), de ezek
nem állandó anyagok és ritkák. Az élőlényekben túlnyomó részt pirofoszfát található (P 2O74-), ami vizes
közegben könnyen hidrolizálódik ortofoszfáttá:

Természetben előforduló ortofoszfát képes lánc vagy gyűrű alakú vegyületek képzésére (kondenzált foszfátok)
így négy csoport különböztethető meg.
• Ortofoszfát (PO43-)
• Polifoszfátok: lánc alakban rendezett foszfátok.
• Metafoszfátok: gyűrűs szerkezetű kondenzált foszfátok
• Ultrafoszfátok: elágazó gyűrűs szerkezetek.
A vízi környezetben tehát az ortofoszfát-ion és szerves foszforvegyületek mellett különféle kondenzáltsági fokú
polifoszfátok jutnak szerephez.
A foszfor fizikai formája szerint a vízben:
a. oldva;
b. kolloidális részecskék formájában vagy azokhoz adszorbeálódva (kolloidális-P);
c. lebegő anyagként (szeszton- vagy szesztonikus
d. lehet jelen.
A lebegőanyag lehet vízoldhatatlan szerves foszfát (Fe(III), Al(III), Ca, Mg) vagy halott szerves anyag (triptonP) és élő, mikroszkopikus szervezetek testében lévő plankton vagy planktonikus P.
Helyileg a foszfor lehet:
a. víztömegben oldva és/vagy lebegve;
b. a fenéküledékben szilárd részecskékhez kötve vagy oldva az intersticiálisban;
c. az élőlények testében szerves vegyületekben és pirofoszfát formájában.
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A természetes vizekben előforduló fontosabb foszforformák:
1. szervetlen anyagok: apatit, hidroxil-apatit, frankolit (karbonát-fluor-apatit), brushit, sztrengit, variszcit,
wavellit, anyagszemcsén szorpcióval, fémhidroxidon, és szorpcióval kötött P;
2. szerves anyagok: bakterioplankton, fitoplankton, zooplankton, szerves törmelék (detritusz).
A vízi foszforciklus egyszerűbb, mint a nitrogén vagy a kénforgalom, mert itt az azokra jellemző oxidáltsági
fokozatok és bonyolult bakteriológiai átalakulások hiányoznak. Az eddigi felsorolt kémiai és halmazállapotbeli
különbségek, az élővilág és a környezet, víz és az üledék között lejátszódó kicserélődési folyamatok az 52.
ábrán látható foszforforgalmat eredményezik.

52. ábra. A foszfor körforgása
A foszforciklus kiinduló anyaga a vízben oldott ortofoszfát-ion (reaktív P). Ez elsősorban a tó külső
környezetéből származik: kőzetek bomlása, mállása, oldódása eredményezi, és két formában jut a vízbe: oldott
PO43- és formált vagy alakos szervetlen tripton-P, valamely részecske felületére adszorbeálódó vagy
vízoldhatatlan szilárd foszforvegyület formájában. A Föld szilárd kérgében mintegy 10 19 tonna foszfor található,
főleg, mint apatit, a vulkáni kőzetekben 0,07-0,13%. Az erózió folyamán a kioldott vagy felaprózott részecskék
a tó üledékében csapdázódnak.
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A természetes foszforforgalmat az egyre fokozódó emberi tevékenység zavarja. Folyamatosan nő a befogadók
szennyvízterhelése. Lakosság fejenként és naponta 2 g foszfort ürít élettani kiválasztással, amihez civilizált
vidéken újabb 2 g mosószerből eredő, a biológiai bomlásnak nagymértékben ellenálló kondenzált foszfor
(„detergens-foszfor”) járul. Az ipari szennyvizek (vízkezelő anyagok, korrózióvédelem…stb.) tovább növelik
ezt a terhelést.
Hasonlóan kedvezőtlen a víz tisztasága szempontjából a mezőgazdaságnak a természetes eróziót, a lehordást,
lefolyást gyorsító működése és a 1980-as évekig jellemző erőteljes foszfortrágyázás. Ez a minden
mezőgazdasági területről a vizekbe jutó „diffúz” terhelés nehezen becsülhető és kevés reális adattal
rendelkezünk róla. Felszíni vizeink mesterséges foszfortrágyázódását tartják ma a termőképesség fokozódás
egyik okának (mesterséges eutrofizálódás).
A vízen belül a biológiai foszforanyagcsere folyamán a foszfortartalmú szerves anyagok és kondenzált
polifoszfátok mellett ortofoszfát is jut a vízbe, nem csak az élőlények kiválasztása, hanem főleg a holt szerves
anyag bakteriális bontása és auto-defoszforilálódása következtében. Végül a szervetlen tripton-P oldódása
esetleg deszorpciója is növelheti a víz reaktív P tartalmát.
A biológiailag hasznos P kikapcsolását az ökoszisztémából a lefolyáson és az üledékbe temetődésen
(kicsapódás, adszorpció) kívül minden szervesanyag-eltávolítást jelentő folyamat: szárazföldi ragadozók,
kirepülő rovarok, partra vetett szerves anyag, halászat, levágott és kihordott hínár jelentheti.
Az oldatban lévő foszforformák közül a molibdáttal nem reagáló „oldott-nem reaktív” P két részből tevődik
össze: az oldott szerves vegyületek foszfortartalmából és a különböző kondenzáltsági fokú polifoszfátokból. A
külső, mosószer- és ipari eredetű polifoszfátokat nem számítva maga a vízi élővilág termeli őket.
Környezettanilag nem közömbös, hogy ez a nem reagáló oldott P milyen mértékben hozzáférhető az élővilág
számára, mert mennyisége a természetes vizekben a reaktív formákhoz képest igen jelentős. Az oldott, nem
reaktív frakció szerves részét a baktériumok külső enzimrendszereikkel bontják és hasznosítják. Erre
valószínűleg az algák is képesek.
A nem túl nagy kondenzáltságú oldott polifoszfátok hidrolízise kémiai úton is lezajlik. A reakciót gyorsító
tényezők közül a hőmérséklet (105-szer gyorsabb forrásban lévő vízben, mint fagyponton), a pH (10 4-szer
gyorsabb erősen savas közegben, mint lúgosban), és a töménység említendők.
A mikroorganizmusok a hidrolízist külső enzimekkel 106-szor gyorsíthatják.
A kisfokban kondenzált polifoszfátok hidrolízisét tehát a baktériumok siettetik a szennyvíztisztító telepek
aktivált iszapos medencéiben is.
Az algák szerepe ebben a kérdésben nem ilyen egyértelmű. Az 55 kondenzáltsági foknál kisebb láncokat az
algák képesek hasznosítani, sőt, a detergensekben lévő polifoszfátok alganevelő hatása van. Baktériummentes
tenyészetekben azonban az algák nem mutatkoznak polifoszfát hasznosítónak.
Ha a víz növényi tápanyag-kínálatának becslésekor az oldott nem reaktív foszforfrakciót is számításba vennénk,
jóformán nem akadna víz, ahol a foszfor a fitoplankton szaporodásának limitáló tényezője lenne.
Az algák mohó PO43- felvétele és a számukra nem (vagy csak bakteriális bontás után) hasznosítható kondenzált
foszfor leadása az ökoszisztéma önszabályozó rendszerében a termelékenység egyik fékező tényezője lehet.
Az állóvizekbe a foszfor nagy része lebegőanyag formájában érkezik.
A víznél nagyobb fajsúlyú szerves részecskék a vízben ülepedni kezdenek, de- legalább is foszfortartalmuknem mindig érkezik a vízfenékre, mert már ülepedés közben felszabadul. A víz mélyére kerülő P sorsa az üledék
és a víz fázishatárán kialakuló körülményekhez igazodik. Az üledék és a víz közötti állandó kicserélődés
elsősorban sekély, állandóan felkeveredő kisebb tavakban jelentős.
Az üledék-víz közti P kicserélődésnek három fontos mechanizmusa van.
1. Egyszerű fizikai szorpció-deszorpció jelensége lényeges kémiai reakciók nélkül. Elsősorban a P
megkötésében szerepel, és akkor működik, ha az üledékben sok a finomabb frakció az iszap és az agyag.
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2. A vasra (Al, S) és a redox-viszonyokra épülő mechanizmus, főleg mély, de legalább hosszabb ideig fel nem
kavarodó tavakra jellemző. A kedvező oxigénellátottság mellett a három vegyiértékű vassal alkotott Fe(III)-P
vízoldhatatlansága miatt a P az üledékbe jut és addig marad ott, amíg a redoxpotenciál > 0,2 V. Az oldott
oxigén elfogyása után anaerobikussá váló üledékben a Fe(III) Fe(II)-vé redukálódik, ugyanakkor a szulfátból
kénhidrogén keletkezik, és a vas(II) szulfid keletkezése közben a foszfát felszabadul. A vas és alumínium
foszforkötését a humuszanyagok növelik, más kolloidális szerves anyagok azzal, hogy a vas(III) kationt
maszkolják, késleltetik a vas(II) foszfát kicsapódását, és így a P biológiailag hozzáférhető állapotban marad.
3. A biogén mészképződés foszfort von el.
Bármilyen módon keletkezett oldhatatlan foszforformák végeredményben a fenéküledékbe jutnak így az üledék
foszforcsapdaként működik, ami a tavak termelékenységét (trofitását) valóságos önszabályozó képességgel
„foszforpufferként” szabályozza. Ugyanakkor az üledékben felhalmozódott foszfor a külső források
megszűntetése után is biztosíthatja a dús növényi életet.
Az üledékkel felkavart tóvízben egyensúlyi foszforkoncentráció alakul ki. Ezt a foszfortartalmat az oldhatósági,
adszorpció és ioncsere-egyensúlyok határozzák meg. A foszformennyiség szabályozásának mechanizmusánál
igen valószínű, hogy egyrészről a foszfát, másrészről a Fe(II)-, AL(III), a Ca-ion és agyagrészecskék kémiai és
fizikai egymásra-hatása játszik főszerepet. A mikroorganizmusok közvetlenül P felvétellel és leadással; és
közvetve, a környezeti tényezők (pH, redox- és oxigénviszonyok) oldott és formált szervesanyagok képzése)
változtatásával hatnak.
Mivel a környezeti tényezők eltérőek a víz-üledék felszínen ás az üledék belsejében, a foszforkoncentráció sem
azonos a két helyen. Az üledék hézagaiban kisebb a redoxpotenciál, kisebb pH érték és érintkezési idő működik
a bennük lévő vízben több reaktív foszfor található (intersticiális foszfor), ami a fenékig ható hullámzással a
víztömegbe jut, ami aztán a felkeveredett üledékben ható kötőerők hatására ismét szilárd fázishoz kötődhet.
Az üledék foszforkötése tehát egyrészről az eutrofizálódás természetes fékezője lehet, másrészt tartalékként
szerepelhet a külső tápforrások megszűnése után, a halastavakban pedig komoly foszforveszteséget okozhat. A
foszfortrágya eltűnéséért az üledék és az élővilág (növényzet) felelős. A szeszton-P biológiai hozzáférhetőségét
vizsgálva nem csak a szerves törmelékben lévő foszfort hasznosítják, hanem bizonyos fokig a szervetlen
kalcium-foszfát csapadékot is. A planktonalgák a víz átvilágított rétegében, valószínű, de feltehetően elenyésző
mértékű szerves-P hasznosítását nem számítva a vízben oldott reaktív foszfort építik szerves vegyületeikbe a
táplálékhálózatba kapcsolván azt. A természetben előforduló PO 43- töménység általában korlátozza nemcsak a
fitoplankton állománysűrűségét, hanem az algák szaporodási sebességét is (Felföldy, 1981).
A foszfát felvételét a diffúzió és más sebességkorlátozó tényezők is befolyásolják. A planktonalgák
foszforanyagcseréjének szakaszossága jellemző napszakos ritmust okoz a sekélyebb, erősen eutróf vizek
foszfortartalmában. A víz oldott PO4-P tartalmának minimuma éjszaka van, amikor szapora sejtosztódás folyik.
Ekkor a sejtek foszfortartalma maximális. Az ásványosodás tehát végeredményben három úton történik:
1. Holt sejtekből, detrituszból, kolloidális szerves vegyületekből, baktériumok tevékenységével;
2. Ugyanezekből az anyagokból auto-defoszforilálódással, hidrolízissel vagy más kémiai úton;
3. Élőlények kiválasztásával.
Összefoglalás
A foszfor a növényi termelés gyakori minimumfaktora. A bioszférában szinte kizárólag teljesen oxidált
formában van. A baktériumok működésével keletkeznek többé-kevésbé redukált P-vegyületek (foszfit,
hipofoszfit, foszfor-hidrogén vagy foszfin), de ezek nem állandó anyagok és ritkák. A természetes
foszforforgalmat az egyre fokozódó emberi tevékenység (mezőgazdaság, ipar, lakosság) zavarja. Folyamatosan
nő a befogadók szennyvízterhelése. A foszforciklus kiinduló anyaga a vízben oldott ortofoszfát-ion (reaktív P).
Ez hidrolízissel (kémiai, mikrobiológiai) keletkezhet a különböző foszforformákból.
Az üledék-víz közti P kicserélődésnek három fontos mechanizmusa van:
egyszerű fizikai szorpció-deszorpció,
redoxpotenciáltól függő csapadékképződés,
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biogén mészképződés.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A foszfor körforgása gyorsabb, mint a szén körforgása.
2. A foszfor körforgása egyszerűbb, mint a nitrogén körforgása.
3. Az oldható foszfort nevezzük ortofoszfátnak.
4. A foszfor mennyisége a legfőbb limitáló tényező a vízi ökoszisztémákban.
5. A foszfor körforgása ún. üledékes ciklus.
6. Fe(III)-foszfát vízoldhatatlansága miatt a P az üledékbe jut.
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13. fejezet - A biológiai vízminősítés
elemei és az eutrofizálódás
Bevezetés
A vízminősítés rendszerének kidolgozása már régóta foglalkoztatja a szakembereket. Szükséges egy olyan
rendszer kidolgozása, mely konkrét adatok alapján lehetőséget teremt a vizek besorolására, ami alapján
minőségükre is következtethetünk. Mivel a vizek szennyezése emberi eredetű, így szükséges áttekinteni azokat a
vízigényeket és vízhasználatokat, amelyek hatást gyakorolnak a vizek minőségére és mennyiségére. A
vízminősítés legfontosabb módszereinek tárgyalása különösen fontos, mivel ezen ismeretek birtokában
becsülhetjük meg a szükséges beavatkozások milyenségét és mennyiségét.
A vízminőség megállapításának szempontjából vizsgálni kell a víz fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai
tulajdonságait, mely alapján hazánkban az MSZ 12749 számú szabvány alapján állapíthatjuk meg a vízminőségi
osztályokat.
Követelmények
• Ismerje a biológiai vízminősítés szempontjait!
• Tudja a sztatikus és dinamikus mutatók jellemzőit!
• Tanulja meg a vízminőségi osztályokat és besorolásuk jellemző paramétereit!
• Ismerje meg az eutrofizáció lényegét!
A magyarországi hidrobiológia és vízminősítés terén úttörő jelentőségűnek számított Felföldy 1974-ben
megjelent "A biológiai vízminősítés" című könyve, amelyben rávilágít arra, hogy a vízminőség az élettelen
környezet és az élővilág közötti anyagcsere következményeként alakul ki. Az általa kidolgozott vízminősítési
rendszerben négy tulajdonságcsoport szerepel.
Halobitás: A víz biológiai szempontból fontos szervetlen-kémiai jellege, a vízben oldott összes ion
koncentrációjával és a nyolc főion viszonylagos mennyiségével jellemezhető tulajdonságcsoport. Ez nagyrészt
az élettelen környezet adottsága, amit az élővilág csak kis mértékben módosíthat – általában alkalmazkodik
ehhez. Jól becsülhető a vezetőképesség mérésével.
A halobitás mennyiségi jellemzésére tíz fokozat állapítható meg:
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Trofitás: a szervetlenből szervesanyagot létrehozó és ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok és
jelenségek gyűjtőfogalma. Három, minőségileg különböző tulajdonságot foglal magában: a szervetlen növényi
tápanyagok minősége, mennyisége és változása a vízben, a szervesanyagot építő fotoautotróf élőlények
minősége, mennyisége, valamint ezen élőlények vízminőséget alakító anyagcsere-életfolyamatai.
Meghatározása a víz térfogategységére vonatkoztatott a-klorofill mennyiségének, a fitoplankton
állománysűrűségének vagy biomasszájának, illetve az elsődleges termelés intenzitásának a meghatározásával
lehetséges.
A trofitás mennyiségi jellemzésére tíz fokozat állapítható meg:
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Szaprobitás: a vízi ökoszisztéma szervesanyag bontó képessége, a szervesből szervetlen anyagot létrehozó és
ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok és jelenségek gyűjtőfogalma, mely három minőségileg különböző
tulajdonságot foglal magában:
A biológiailag hozzáférhető szervesanyagok minősége, mennyisége és változása a vízben, az ezeket bontó,
belőlük szervetlen növényi tápanyagokat létrehozó heterotróf élőlények minősége és mennyisége, valamint
működésüknek a vízminőséget alakító folyamatai. Meghatározására több kémiai paraméter (nitrogénformák,
kémiai, biokémiai oxigénigény stb.) mérése, valamint az élőlények szaprobiológiai indikációs elemzése ajánlott.
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Toxicitás: a víz mérgezőképessége, ami a toxikus anyagok jelenlététől függ és a vízi élőlények aktivitáscsökkenésével, súlyosabb esetben elpusztításával hat a vízminőségre. Meghatározása különböző biológiai
tesztekkel (baktérium-, alga-, Daphnia-, hal-, csíranövény-teszt) történik.
A toxicitás szintén tíz kategóriára osztható:

A halobitás, trofitás, szaprobitás és toxicitás mérőszámai által meghatározott folyamatok szorosan
összefüggenek egymással, a négy tulajdonság csoport együttesen jellemzi a biológiai vízminőséget.
A hazai vízminősítésben új elméleti és gyakorlati irányzatot jelentett az ökológiai vízminősítési rendszer
kidolgozása, (Dévai et al. 1992, 1992a, 1992b), amely figyelembe vette a Felföldy-féle minősítési rendszer
alapgondolatait is. Az eljárás olyan állapotként értelmezi a biológiai vízminőséget, amely egyrészt az élőlények
térbeli, időbeli és mennyiségi megjelenésével, előfordulásával, másrészt pedig ezeket az előfordulási
sajátosságokat meghatározó tényezőkkel jellemezhető.
A vízminőség meghatározására sztatikus és dinamikus mutatók alapján kerül sor, a tipizálás kódszámrendszer
segítségével történhet.
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• A sztatikus mutatók körébe azok a paraméterek tartoznak, amelyek a víztérnek és környezetének állapotát
hosszabb időtartamra, de legalább egy vegetációperiódus idejére meghatározzák (természetföldrajzi
jellemzők, természetvédelmi és környezetgazdálkodási jellemzők, medermorfológiai és meder-anyag
minőségi jellemzők, vízháztartási jellemzők), ezért többé-kevésbé állandónak tekinthetők.
• A dinamikus mutatók csoportjába azok a jellemzők sorolandók, amelyek az adott tulajdonság természetétől
és a víztér sajátosságaitól függően szüntelenül változnak. Ezen belül három alcsoportot különítenek el:
• a vízminőségi mutató alakulását nagyrészt az élettelen természet jelenségei határozzák meg (rheitás,
loticitás, termitás, halobitás), vagyis az áramlási sebesség, a hullámzási viszonyok, a hőmérséklet és a
sótartalom.
• az élettelen és élő természet jelenségeinek egyformán fontos jelentőségűek (luciditás, aerobitás, trofitás,
szaprobitás, toxicitás), tehát a fény-áteresztőképesség, az oxigénviszonyok, a termőképesség, a
szervesanyag-lebontó képesség és a mérgezőképesség.
• a vízminőségi mutatók alakulását döntően az élőlények termelési (konstruktivitás) és lebontási
(destruktivitás) életfolyamatai határozzák meg.
Ez az ökológiai alapokon nyugvó vízminősítés minden korábbi rendszertől eltérően figyelembe veszi azt a tényt
is, hogy a dinamikus mutatók értékeiben, éves szinten jelentős különbségek figyelhetőek meg. E miatt elkülöníti
az aktuális (pillanatnyi érték) és a globális (minimum egy vegetációperiódusra vonatkozó adatsor) kódszámát, s
a két tipológiát egymással szervesen összekapcsolva jellemzi a különböző víztereket.
Az ökológiai szempontú minősítő rendszer igen fontos eleme, hogy a hazai víztípusokat egyértelműen
megkülönböztető víztér tipizálást tartalmaz. Ez teljesen hiányzott a korábbi minősítő eljárásokból, s ez
olyannyira előre mutató volt, hogy a víztér tipológia a 2000-ben hatályba lépett EU Víz Keretirányelvnek is
lényeges részét képezte.
A vízminőség értelmezésénél meg kell különböztetnünk a kvalitást (minőség) és a bonitást (jóság).
A vízminőség a víz objektíven létező, belső, lényegi meghatározottsága, tapasztalatok előtti, ún. „a priori”
kategória, ami a vizek általános jellemzésére szolgál.
A vízjóság a víz lényegi, de külső – felhasználói szempontok szerinti – meghatározottsága. Tapasztalatok utáni,
ún. „a posteriori” kategória, ami mindig szubjektív (az egyes vízhasználatok szerinti) szempontokat érvényesít.
A vízvizsgálatokat szabványok határozzák meg, amelyek gyakran a víz szándékolt felhasználásra való
alkalmasságának igazolásara vagy kizárására irányulnak.
Egyre nagyobb igény az integrált vízgazdálkodás tudományos alapjainak és a bioindikáción alapuló vízminőség
feltételrendszerének kidolgozása (pl. a vízi növényzet vagy benthikus makrogerinctelenek összetétele és
abundancia viszonyai).
Egyre sürgetőbbé válik egy újabb komponens - a természetes vizek közösségeinek faji szintű ismerete –
taxonómiai ismereteken alapuló vízminősítés.
A vizsgálatok minden ország a különböző felszíni es felszín alatti víznyerő helyeinek előre meghatározott
pontjain, meghatározott gyakorisággal es meghatározott jellemzőkre irányulnak.
Az eredményeket követelményrendszer szempontjai alapján értékelik; melynek alapján felszíni vizeinket öt
vízminőségi osztályba sorolhatjuk.
1. Vízminőségi osztály (kiváló víz) Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz,
az oldott anyagtartalom kevés, közel teljes az oxigén telítettség, a tápanyagterhelés csekély és szennyvíz
baktérium gyakorlatilag nincs. A vízi közösséget és élőhelyeiket értékelve enyhe vagy nem kimutatható
emberi hatás. A bióta természete (összetétele és diverzitása) és státusza (produktivitás) azt tükrözi, hogy
természetes társulásról van szó és az élőhely érintetlen. Gyakorlatilag a természetes állapot.
2. Vízminőségi osztály (jó minőségű víz) Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható
tápanyagokkal kismértékben terhelt, mezotróf jellegű víz. A vízben oldott és lebegő, szerves és szervetlen
anyagok mennyisége, valamint az oxigén háztartás jellemzőinek évszakos és napszakos változása az
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életfeltételeket nem rontja. A vízi szervezetek fajgazdasága nagy, egyedszámuk kicsi, beleértve a
mikroorganizmusokat is. A víz természetes szagú és színű. Szennyvíz baktérium kevés. A közösségben és az
élőhelyen kimutatható, de enyhe zavaró hatás. A bióta a zavarás hatásait mutatja, de a vizes élőhely
természetes regenerációs képességét nem veszítette el, így a közösség és az élőhely csak enyhe módosulást
mutat a természetes állapotokhoz képest.
3. Vízminőségi osztály (tűrhető minőségű víz) Mérsékleten szennyezett víz, amelyben biológiailag
hasznosítható tápanyagterhelés eutrofozálódást eredményezhet. Szennyvíz baktériumok következetesen
kimutathatók. Az oxigénháztartás évszakos és napszakos ingadozása és az esetenként előforduló káros
vegyületek átmenetileg kedvezőtlen életfeltételeket teremthetnek. Az életközösségekben a fajok számának
csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása vízszíneződést is előidézhet. Esetenként szennyeződésre
utaló szag és szín is előfordul. A közösségben és az élőhelyen kimutatható, de enyhe zavaró hatás. A bióta a
zavarás hatásait mutatja, de a vizes élőhely természetes regenerációs képességét nem veszítette el, így a
közösség és az élőhely csak enyhe módosulást mutat a természetes állapotokhoz képest.
4. Vízminőségi osztály (szennyezett víz) Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel
terhelt, tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás tág határok között változik, előfordul az anaerob
állapot is. A nagy mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy, valamint az egysejtűek
tömeges előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó, előfordulhat vízvirágzás is. A
biológiailag káros anyagok koncentrációja esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. Ez
a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra. A közösség és
élőhely súlyos módosulást mutat, a közösség elég nagy módosulást mutat a várható, zavarásmentes
természetes
közösségekhez
képest.
Nagy
mennyiségben
tartalmaz
szennyezőanyagot
és
szennyvízbaktériumokat.
5. Vízminőségi osztály (erősen szennyezett víz) Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal,
szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvíz baktérium tartalma közelít a nyers
szennyvizekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. A víz
átlátszósága általában kicsi, zavaros, bűzös, színe jellemző és változó. A bomlástermékek és a káros anyagok
koncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként akut toxikus szintet jelent. Csak néhány
stressz hatást szélsőségesen elviselő szervezetet lehet kimutatni, vagy az illető vizes élőhelyen kimutatható
élő szervezet nincs.
Eutrofizáció
Az előzőekben leírtak szerint az eutrofizáció nem más, mint a növényi tápanyag feldúsulása vizeinkben. Ez egy
mesterséges folyamat, melyet a túlzott kemikáliahasználat okoz. Eredményeképpen elszaporodnak a termelő
szervezetek, vízvirágzás alakulhat ki. Ennek hatására megnő a vizek szervesanyag tartalma, fokozódik az
üledékképződés. Az esetlegesen szennyvízterheléssel (külső eredetű szervesanyag terhelés) együtt ez kritikus
szint alá csökkentheti az oxigéntartalmat, ami élőlénypusztulást eredményezhet. Az elszaporodó algák toxinokat
termelhetnek, amelyek közvetlenül megnövelhetik a toxicitást (53. ábra).
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A biológiai vízminősítés elemei és
az eutrofizálódás

53. ábra. Tengeri vízvirágzás (vörös áradat)
Összefoglalás
A biológiai vízminőség a víz azon tulajdonságainak összessége, amelyek a vízi ökoszisztémák életében
fontosak, létrehozzák és fenntartják azokat. A biológiai vízminőség jelenségei, változásai és mutatószámi 4
tulajdonságcsoportba sorolhatók: halobitás, trofitás, szaprobitás és toxicitás.
A vízminőség meghatározására sztatikus és dinamikus mutatók alapján kerül sor, a tipizálás kódszámrendszer
segítségével történhet. A vízminőség értelmezésénél megkülönböztetjük a kvalitást (minőség) és a bonitást
(jóság).
Felszíni vizeinket öt vízminőségi osztályba sorolhatjuk. A rendszer a vizsgált paramétereket 5 csoportba sorolja
(oxigénháztartás, tápanyagtartalom, mikrobiológiai, mikroszennyező és egyéb mutatók). A csoportokat a 90 %os tartósságú koncentrációk alapján ötosztályos rendszerben minősítik. Az egyes csoportba tartozó paraméterek
közül a leggyengébb osztályzatot kapó paraméter határozza meg a csoport osztályba sorolását.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A halobitás a vizek termőképességét jelenti.
2. A trofitás a vizek növényi, szervetlen tápanyagtartalmát jelenti.
3. A luciditás a vizek átlátszóságával van összefüggésben.
4. A szaprobitás a viszek szervesanyag lebontóképességét jelenti.
5. A szaprobitást mérhetjük a vizek biológiai oxigénigényével (BOI5).
6. A víz bonitása szubjektív – felhasználástól függő – kategória.
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VII. rész - A vizes élőhelyek
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14. fejezet - A létesített vizes
élőhelyek szerepe a
szennyvíztisztítás-ban
Bevezetés
Az összegyűjtött szennyvizek elfogadható mértékű megtisztítása, mind az ún. mesterséges, mind az ún.
természetközeli módszerek esetében is, bonyolult fizikai-, kémiai- és főként biológiai folyamatok sorozatából
áll, és elsődleges követelmény biztosítani a - környezeti elemek tisztaságát, illetve elszennyezését alapvetően
meghatározó – megfelelő és folyamatos tisztítási hatékonyságot. A szennyvíztisztítási technológia olyan
irányított, illetve befolyásolt természeti folyamatok láncolatát jelenti, ahol az egyes műveleti elemek
összehangolt, szabályozható, megbízható és folyamatos működését - a lehető legalacsonyabb beruházási- és
üzemeltetési költséggel, valamint hosszútávon fenntartható módon kell megvalósítani.
Követelmények
• Ismerje a természetközeli szennyvíztisztítási eljárások legfontosabb jellemzői!
• Tudja a természetközeli szennyvíztisztítási eljárások főbb típusait, előnyeit és hátrányait!
• Tanulja meg a faültetvényes talajbiológiai szennyvíztisztító rendszerek legfőbb jellemzői!
• Tudja a tavas szennyvíztisztító rendszerek legfőbb jellemzőit!
• Ismerje az épített vízinövényes szennyvíztisztító rendszerek legfőbb jellemzőit!
Természetközeli szennyvíztisztítás alatt értjük azokat - az összegyűjtött és megfelelően előkezelt, biológiailag
bontható - települési szennyvizek tisztítására szolgáló eljárásokat, amelyek a talajban élő mikro- és makroélőszervezetek lebontó–felvevő képességén, sok esetben a napfény lebontó hatásán, azaz a természet öntisztító
képességén alapulnak. Ezek a folyamatok nem vasbeton műtárgyakban, hanem bár mesterségesen kialakított, de
a természetes élőhelyeket lemásoló szennyvíztisztító rendszerekben mennek végbe, külső energia hozzáadása
nélkül.
Ilyenek, a természet ún. öntisztulási folyamatain alapuló fontosabb technológiák: a faültetvényes, a tavas, az
épített vízinövényes technológiák, illetve az ezek kombinációjából álló rendszerek.
A természetközeli szennyvíztisztító telep általában nem tartalmaz mozgó alkatrészt, bonyolultabb gépi
berendezést, hanem csak szűrőrácsot, előülepítőt és/vagy szivattyút, így az üzemeltetés során - a hagyományos
telepekhez viszonyítva - elhanyagolható mértékben jelentkezik az energia-, vegyszer- és javítási igény.
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások legfontosabb jellemzői a következők:
• a természetes vizes élőhelyekhez megjelenésben és „működésben” is nagymértékben hasonlító, de
mesterségesen kialakított rendszerek, ahol különböző növények, vízinövények, valamint több-kevesebb víz a talaj felett és/vagy alatt - együttesen alkotnak természetközeli életteret, hasznosítva a talaj és a napfény
fertőtlenítő, az utóbbi fotoszintézist is lehetővé tevő hatását. A természetet utánozzák, különösen annak
öntisztuló-, lebontó, illetve növényi tápanyag (N, P, K), CO 2 és CH4 felhasználó- és raktározó képességét;
• a talaj-víz-növény ökoszisztémában a természetben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok játsszák
a főszerepet;
• a szerves anyagok lebontását – a hagyományos mesterséges rendszerek biológiai fokozatához hasonlóan, de
külön oxigén bevitel nélkül - mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) végzik, táplálékként használva a
szennyvíz szennyezőanyagait. A lebontó szervezetek vagy a vízben elkeveredve, vagy szilárd felületen (talaj,
kavics, homok, vízinövények szára, levele, gyökérzete) megtelepedve vannak jelen a rendszerben;
• a „mesterségesen kialakított ökológiai rendszerben”, a természetes módon történő szennyvíztisztításhoz,
szennyezőanyag eltávolításhoz - többnyire nincs szükség elektromos energia- és vegyszer felhasználására;
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• kedvezően alkalmazhatók települési nyers szennyvíz teljes biológiai tisztítására, vagy biológiai (mesterséges,
természetközeli) résztisztítást követő utótisztítására, és sok esetben végleges elhelyezésére is;
• alacsony beruházási és üzemeltetési költség igény jelentkezik.
A természetközeli eljárásokat az 54. ábra foglalja össze.

54. ábra. A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások főbb típusai
Ezeknek az eljárásoknak előnyei és hátrányai is vannak:
Előnyök:
• környezetbe illeszkedő létesítmények, kedvező lokális klímát biztosítanak és az aszályosodás mérséklődik a
térségben a vizek helybentartása révén;
• stabil tisztítási eredmény, mivel kevésbé érzékenyek a szennyvíz mennyiségi, minőségi ingadozására;
• alacsony beruházási költség, a hagyományos/mesterséges szennyvíztisztításhoz viszonyítva 40-60%;
• alacsony üzemeltetési költség, a hagyományos/mesterséges szennyvíztisztításhoz viszonyítva 20-60%;
• egyszerű műszaki kialakítás, magas üzembiztonság, kevés gépi berendezés, elhanyagolható mennyiségű
energiafogyasztás;
• üzemeltetésük nem igényel magas szintű szaktudást (de gondosságot igen;
• nincs kémiai anyag felhasználás (vagy csak csekély);
• kis mennyiségű szennyvíziszap keletkezése;
• fontos élettér létrehozása sokféle növény és állatfaj számára (rendszertől függően);
• a tisztításban résztvevő növények hasznosíthatók (pl.: a zöldnövény, faanyag, nád felhasználható takarmány,
etanol, többszörösen telített olajok és üzemanyag stb. előállítására);
• hatékonyak nem csak a szerves anyag, hanem az eutrofizációt okozó nitrogén és foszfor, valamint a patogén
baktériumok eltávolításában (rendszertől függően).
Hátrányok:
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• viszonylag nagy területigény;
• fokozottan érzékeny területeken és magas talajvízállásnál, illetve egyes talajtípusoknál csak bizonyos
technológiák, vagy az egyes kombinált megoldások alkalmazhatók, ami költségnövekedést jelenthet;
• sok esetben eltérő szakértelmet igényel a hagyományos technológiákhoz viszonyítva;
• egyes rendszerek (pl. tavas, gyökérmezős) tisztítási hatásfoka évszaktól függő lehet, ezért a műszaki
méretezés (a téli lassabb működést figyelembe véve) nagyobb területet eredményez;
• általános idegenkedés a kevésbé ismert megoldásoktól.
További előnyük - olcsóbb létesítésükön és működtetésükön túl - a más megoldásokhoz nem hasonlítható,
járulékos haszon. Ilyen például, hogy egy jó nyárfás talajbiológiai (faültetvényes) tisztító telep üzemeltetési
költsége nullszaldós lehet a fa hozadéka miatt (aparhanti példa). Ez annyit jelent, hogy az üzemeltetést fedezheti
az eladott fából származó bevétel.
Faültetvényes talajbiológiai szennyvíztisztító rendszerek legfőbb jellemzői
• A talajban a szennyvíz olyan természetes biológiai (talajbiológiai) tisztítása játszódik le, ahol ezáltal
biztosított a víz és a tápanyagellátás is a faültetvények vegetációjához.
• A faültetvények nem szigetelt rendszerek, ezért a tervezésük és kivitelezésük nagy pontosságot, speciális
szakmai ismereteket igényel, hogy ne fordulhasson elő talaj, illetve talajvíz szennyezés.
• Ezek a rendszerek - megfelelő tervezés, kivitelezés és üzemeltetés esetén - a szervesanyagok mellett a
növényi tápanyagokat is képesek igen jó hatásfokkal eltávolítani a szennyvízből, melyek jelentős részét a
növények hasznosítják.
• Az e célból telepített erdőknek kiemelkedő jelentőségük van az ártalommentes szennyvíz-elhelyezés és hasznosítás gazdaságos, egész éven át, időjárástól függetlenül történő megoldásában.
• A faültetvények terhelhetősége sokszorosa a mezőgazdasági növényekének, ezért kisebb a területigényük is.
• A termelt növény nem kerül emberi, vagy állati fogyasztásra, így enyhébbek a közegészségügyi korlátok.
• A növényeknek elsősorban a szennyvizek hasznosításában van szerepük, mivel felveszik a bizonyos mértékig
lebomlott, feltárolódott szennyeződéseket/tápanyagokat és természetesen kielégítik vízigényüket.
Tavas szennyvíztisztító rendszerek legfőbb jellemzői
A tavak olyan egyszerű, sorba kapcsolt elemekből álló szennyvíztisztító rendszerek, ahol a vízben élő
mikroszervezetek (gombák, baktériumok, algák) lebontó tevékenységének következtében fokozatosan
végbemegy a szennyvíz szervesanyagainak lebontása, mineralizálása, stabilizálása. Legfőbb tulajdonságaik:
• A tavas rendszerek kedvezően és gazdaságosan használhatók mindenhol, ahol elegendő terület áll
rendelkezésre, és megfelelőek az éghajlati viszonyok is.
• A szennyvíztisztító tavak első, második, valamint bizonyos mértékig harmadik tisztítási fokozatként egyaránt
alkalmazhatóak, ez meghatározza a kialakításukat is.
• Alkalmasak:
• lebegőanyag eltávolítására,
• oldott szerves anyagok jelentős csökkentésére,
• patogén-, koliform baktériumok eltávolítására,
• a nitrogén(öN) és foszfor(öP) mérsékelt eltávolítására.
• Előnyösek, mert egyszerű és rugalmas eljárások.
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• A mesterséges rendszereknél rugalmasabban képesek alkalmazkodni a szennyvíz hidraulikai-, illetve a
szerves anyag terhelés változásaira.
• A tavas szennyvíztisztítás különösen ott célszerű, ahol a telepre érkező vízmennyiség nagymértékű
ingadozása várható (pl. üdülőterületek).
• Általában több, egymást követő tóból álló tisztító rendszer szükséges.
• Fontos, hogy a szennyvíztisztító tavakat mindig sorba kötve üzemeltessük.
Épített vízinövényes szennyvíztisztító rendszerek legfőbb jellemzői
• A természetet utánozzák, annak öntisztító és raktározó képessége, illetve tápanyag (pl.: nitrogén, foszfor,
kálium), valamint egyéb anyagok (széndioxid, szén és metán) felhasználó képessége szerint.
• Jellemző rájuk a vízi környezet, a vízi környezethez alkalmazkodott növényzet, valamint speciális közeg (pl.
talaj, homok, kavics, kő), ami általában különbözik a rendszert körülvevő talajtól.
• Szigetelt rendszerek, ezért semmiképp nem szennyezik a környezetet.
• A szennyvíz mennyiségi és minőségi ingadozásait jobban elviselik, mint a hagyományos szennyvíztisztító
telepek (különösen a lebegőhínáros rendszerek).
• Ide tartoznak tágabb értelemben a mesterséges mºCsarak, lápok, de a mesterséges tavak és tározók parti sávjai
is, amelyek a szűrőhatásuk révén fontos szerepet játszanak a vizek jó állapotának megőrzésében.
• Hatékonyan felhasználhatóak a szennyvizek tisztítására.
• Egyes változatok igen hatékonyak a növényi tápanyagok (N, P) eltávolításában is.
• Ezek a rendszerek általában szippantott szennyvíz kezelésére nem alkalmasak, vagy csak igen hatékony
előkezelés után.

55. ábra. Az épített vízinövényes rendszerek főbb típusai
Összefoglalás
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A szennyvíztisztítás során a természetben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat koncentráltan
alkalmazzuk. Kisebb településeken hatékonyan működik a természetközeli szennyvíztisztítás, aminek több
előnye és hátránya van.
Főbb típusai:
faültetvényes,
tavas,
épített vízinövényes,
kombinált.
Önellenőrző kérdések, feladatok
A következő állítások közül melyek igazak?
1. A természetközeli eljárások egyik előnye a viszonylag nagy területigény.
2. A faültetvényes tisztító rendszerek szigeteltek, ezért nem fordulhat elő talajvíz- szennyezés.
3. Az épített vízinövényes rendszerek a legalkalmasabbak a szippantott szennyvíz tisztítására.
4. A tavas rendszerek sorba kapcsolt tisztító tavak sorozatából állnak.
5. A tavas rendszerek hatékonyan eltávolítják a lebegőanyag-tartalmat.
6. Az épített vízinövényes rendszerek szigeteltek, ezért nem fordulhat elő talajvíz-szennyezés.
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