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45. Lecke 

Az állóvizek szennyezése, 

eutrofizálódása 



Állóvizek szennyezése 
• Az állóvizekben (tavak, tározók) a hígulás lassabban zajlik, 

a cserélődés lassú, a vízrétegek csak kismértékben 
keverednek egymással. 

• A rétegzettség stabilitása miatt jelentős különbség alakul ki 
a felső és alsó rétegek oxigén szintje között, ezért az eltérő 
rétegekben más-más élőközösségek telepednek meg. 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Állóvizek szennyezése 
• Az állóvizek szennyezése a légkörből, és a parti sáv 

irányából történik. Ezek egy része tartósan lebeg, a sűrűbb 
szennyezők azonban kiülepednek és a fenéken 
akkumulálódnak. A toxikus nehézfémek hullámzás és kotrás 
hatására szuszpendálódnak a vízben, így másodlagos 
szennyezést okoznak, rontva az adott vízréteg 
életfeltételeit. 

• Az elszennyeződött állóvizek lényegesen hosszabb  idő 
alatt tisztulnak meg, mint a vízfolyások. Utóbbiak átöblítése, 
illetve teljes vízcseréje néhány nap illetve hét alatt 
megtörténik, az állóvizeknél, pedig években mérhető ez az 
idő. Fentiek miatt az állóvizek lényegesen érzékenyebbek, 
mint a vízfolyások. A növényi tápanyagok, ásványolaj, és a 
toxikus anyagok különösen veszélyesek, mivel felborítják a 
vizek oxigénháztartását, vagy megmérgezik a halakat és 
alacsonyabb szervezeteket. 



Állóvizek szennyezése 

 



Eutrofizáció 
• Az eutrofizálódás az állóvizek makroelemekkel való 

szennyeződésnek a következménye, miáltal a 
szervesanyagok képződése felgyorsul. 

• Az állóvizekbe bekerülő foszfor illetve nitrogén növényi 
tápanyagok a növények és algák káros elburjánzását 
okozzák, más szóval a víz trofitását növelik. 

• A vízfolyásokban a trofitás fokának növekedése kevésbé 
káros, mert a víz oldott oxigéntartalma az állandó 
keveredés miatt nem süllyed a kritikus érték alá, így az 
algák tömeges pusztulása sem okoz anaerob 
körülményeket, és pl. halpusztulást.  

• Az állóvizekben a trofitás fok emelkedése súlyos 
következményekkel jár, mivel az egyszer bekerült 
tápelemek onnan nehezebben távolíthatók el (szúnyog 
populáció kirajzása, vagy nád aratás pl. kedvező 
hatású), zömük az állóvíz anyagforgalmában marad. 



Eutrofizáció 
• A tavak tápanyagokkal való feltöltődése természetes 

körülmények között egy viszonylag lassú folyamat, 
amely az állóvíz kialakulásával kezdődik, és annak 
feltöltődéséig tart. Ezt a folyamatot természetes 
eutrofizálódásnak nevezzük. 

• Az emberi szennyező tevékenységek felgyorsítják a fenti 
folyamatokat, amit  gyorsított (antropogén) 
eutrofizálódásnak nevezünk.  

• Az elöregedett, jelentősen feltöltődött, sekély vízü tavak 
esetében az eutrofizáció, önmagától is felgyorsul, ennek 
oka a természetes folyamatoknál lényegesen nagyobb 
növényi biomassza képződés.  



Eutrofizáció 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Eutrofizáció 

• A tápanyag feldúsulást legkorábban az algák felszaporodása, az 
úgynevezett algavirágzás jelzi. A vízben a fitoplanktonok dominanciája 
alakul ki, ami zavarossá teszi a vizet.  

• A kék-zöld algák elszaporodása a kedvezőtlenebbé vált oldott oxigén 
szintet jelzi. Ugyanezek az algák a halakra és más élő szervezetekre 
káros toxinokat is termelnek, ezzel tovább rontják a víz amúgy is 
kedvezőtlen állapotát.  Az említett toxinok veszélyesek lehetnek az 
emberre és az ilyen vízből ivó szarvasmarhákra, illetve kutyákra. A 
halfajok összetétele azok érzékenységétől függően ugyancsak 
megváltozik, melynek következtében a toleránsabb fajok dominanciája 
alakul ki. 

• A káros folyamatokat nem az algák felszaporodása, hanem azok 
tömeges pusztulása idézi elő. A nagy tömegű holt szervesanyag 
lebontásához méginkább felhasználódik az oldott oxigén, így létrejön 
egy anaerob közeg, amely tömeges halpusztuláshoz vezet, de más 
gerinctelen iszaplakók is áldozatul esnek. 



Eutrofizáció 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Eutrofizáció 
• Károsnak tekinthető, hogy az algák felszaporodása miatt a 

fürdővizeink használati és esztétikai értéke erősen romlik. A 
nyálkás zavaros, bűzös, és ráadásul toxikus víz csak költséges 
kezelések után nyeri vissza a megfelelő állapotát.  

• A fitoplanktonok a vízelőkészítő művekben üzemzavarokat 
okozhatnak, hisz nehéz a kiszűrésük, és eltávolításuk.  

• Az eutrofizálódott víz okozta jelentősebb károk, zavarok illetve 
kellemetlenségek a következők: 
– a kocsonyás burokkal rendelkező fajok nyúlóssá teszik a vizet, és a 

szűrőket is eltömik,  

– bizonyos fajok kellemetlen ízt, illetve szagot kölcsönöznek a víznek,  

– Az algás víz zavarossá válik, illetve elszíneződik,  

– a vízvezeték-hálózatba kerülő algák a heterotróf szervezetek táplálékául 
szolgálnak így azok felszaporodhatnak,  

– az elpusztult algák másodlagos szennyezést okoznak a csővezetékekben  

– a fotoszintézissel kapcsolatos széndioxid felvétel lúgos pH-t eredményez, 
ezáltal növeli az ammónia toxicitását,  

 



Eutrofizáció 
– a vízvirágzást okozó kékalgák toxinjai halpusztulást és egyéb 

haszonállatok mérgezését okozhatják,  

– a nagy tömegben elszaporodó algák pusztulása oxigén hiányt 
okoz, amit halpusztulás követ,  

– Jelentősen emelkednek a vízkezelés költségei,  

– romlik az állóvizek esztétikai és használati értéke,  

– a víz közegészségügyi szempontból kifogásolható, ezért 
alkalmatlanná válik üdülésre és sportolásra.  

• Az eutrofizáció szabályozása  a tápanyagterhelés 
csökkentésével (input módszerek) illetve a már 
szennyezett tavak megtisztításával (output módszerek) 
lehetséges.   

 



Eutrofizáció 
Input szabályozás 

• Fejlett szennyvíztisztítási technológiák 
alkalmazása, miáltal a kibocsátott szennyvíz 
tápanyagterhelése jelentősen csökkenthető  (a 
foszfortartalom akár 90%-a is eltávolítható).  

• Környezetbarát mosószerek alkalmazása a 
háztartásokban, ezzel a szennyvíztelepek 
tehermentesítése a foszforeltávolítás alól.  

• A mezőgazdasági műtrágya felhasználás 
ésszerűsítése, a talajvédelem és vízvédelem 
szempontjainak figyelembe vételével.   

• Talajkímélő agrotechnika alkalmazása az 
erózióval szemben, ezzel a foszfor helyben 
tartása. 

 



Eutrofizáció 
Output szabályozási rendszerek 

• Mederfenék kotrása az iszapban akkumulálódott 
szennyezők eltávolításának céljából. Túl sekély tavakban 
nem mindig hatékony, mert a már kiülepedett toxikus 
anyagok ismét beoldódhatnak.  

• Túlburjánzott növényzet kaszálása és eltávolítása, hogy 
ne kezdődhessen meg ezek elbomlása a vízben. 
Átmenetileg zavaró lehet a vízi életre, azonban a 
túlburjánzás lelassításával nagyobb a haszna, mint a 
kára.  

• Herbicidekkel (gyomirtó szerek) és algicidekkel (algairtó 
szerek) való kezelés. Kockázatos, mivel a módszer 
szennyezheti a vizet és fontos növényeket is kiirthat.  

• Tavak levegőztetése a gyors aerob lebontás biztosítása 
céljából. Költséges, és energiaigényes, de hatékony 
beavatkozás.  

 



Eutrofizáció 
• Az input szabályozási módszerek összességében 

hatékonyabbak, és a Liebig-törvénynek megfelelően 
elegendő egyetlen limitáló tápanyagnak a kivonása, 
ezzel a folyamat blokkolódik. Édesvízi tavainkban– 
így a Balatonban is – a foszfor bizonyult a limitáló 
tényezőnek, ezért a foszfor szintjének szabályozása 
a meghatározó az eutrofizálódás lassításában, vagy 
megállításában. A vizek legnagyobb 
foszforterhelését jelentő szennyvízkibocsátásokban  
a foszfortartalom csökkentése történhet a 
foszfátmentes mosószerek elterjesztésével, és egy 
az eddigieknél hatékonyabb foszforeltávolítási 
technológia bevezetésével.   



Savasodás 
• Az állóvizek savasodása elsősorban a légkör irányából 

történik, de a mezőgazdasági műtrágya felhasználás is 
szerepet kap benne.  

• Az állóvizek savasodása hazánkban és Európa nagyobb 
részén nem jellemző, a skandináv országokban azonban 
komoly problémát jelent.  

• Az 1970-es évektől az iparosodás hatására elsősorban 
Norvégiában mintegy 28 ezer km2 felületű tó 35%-ából 
pusztult ki teljesen a halpopuláció. Svédország mintegy 
85 ezer tavának a 20%-a veszélyeztetett. 

• Nyugaton, pl. Hollandiában is súlyos a helyzet, az 5000 
kis tó 50-60%-a savas. Más országokban a kis puffer 
kapacitású homoktalajú síkvidéki területeken levő tavak 
savasodását észlelték. 



Savasodás 

• A savasodás 1915-50 között még viszonylag lassú, 
1950-80 között ennél gyorsabb volt. 

• Svédországban pl.1948-ban az átlagos pH érték még 
6,3 volt, 1977-re már 4,7-re csökkent. Fentiek indokolják, 
hogy foglalkozni kell ezzel a problémával. 

• A víz természetes pH-ját elsősorban a geológiai eredet 
határozza meg, ezt befolyásolhatják egyéb tényezők, 
mint a légköri száraz- és nedves ülepedés. 

• A vízben élő baktériumok és egyéb szervezetek pH-val 
szembeni tűrőképessége eltérő, ezért annak jelentős 
változása kihat a fajok számára és azok összetételére. 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Savasodás 

• A különböző víziállat fajok tűrőképessége a pH változásával szemben  

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Savasodás 
• A halak szaporodása különösen érzékeny a környezeti hatásokra, 

így a pH-ra is. Számos halfaj csak meghatározott pH értéknél képes 
szaporodni. Az alacsony pH érték kihat a halak kalcium 
anyagcseréjére, ami befolyásolja a szaporodásukat és fejlődésüket. 

• A pH 4,5-nél savasabb vízből eltűnnek a halak, mivel nem képesek 
szaporodni.  

• Különösen érzékenyek a pisztráng és lazac fajok amelyek, már 6-
6,5 pH értéknél károsodnak, kifejlett egyedeik pedig 5,0-5,5 pH-nál 
elpusztulnak. A ponty fentieknél kevésbé érzékeny, még 4,8 pH-nál 
sem pusztul el. 

• Érzékenyek a pH-ra a fito- és zooplanktonok is, ezek mennyisége 
jelentősen csökken, ezért a víz tiszta, átlátszó és egészséges tiszta 
víz benyomását kelti, miközben a fenti szervezetek számára 
élhetetlen. 

• Fentiek mutatják, hogy a pH eltolódása megzavarja a vízi 
ökoszisztémákat, így a tápláléklánc összeomlik.  

• A vízben az a kevés faj szaporodik el, amely nagyobb 
tűrőképességgel rendelkezik. Egyes fajok még 3,5 pH esetén is 
megélnek. 



Savasodás 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Savasodás 
A savasodást fokozhatja a fémkoncentráció- illetve a peszticidek 

mérgezőképességének növekedése. 

Az acidifikáció lépései a következők: 

1. Az első szakaszban a savasságért felelős H+ ionok a tó 
természetes pufferrendszerét képező HCO3- anionokból 
széndioxidot szabadítanak fel, ezzel még a pH lényegében nem 
csökken, a víz pufferkapacitása azonban gyengül. Az első 
fázisban a tó biológiai viszonyai nem jeleznek változást.  

2. Amennyiben a HCO3- tartalom már 0,1 mekv•l-1 érték alá csökken, 
a vízbe kerülő újabb savas vegyületek hatására a pH rohamosan 
csökkeni kezd és eléri a pH 5,5 értéket. Itt már jelentős biológiai 
változások következnek be, fellépnek a szaporodásbiológiai 
problémák, és az érzékenyebb fajok pusztulni kezdenek.   

3. A harmadik szakaszban tovább süllyedhet a pH 4,5 értékig, ahol 
állandósul. Ennek oka a következő reverzibilis reakció:  

 



Savasodás 
• A közepesen acidifikálódott tavakban az Al3+ ion lényegében sav-ként 

viselkedik, ugyanis a vízből alumínium hidroxid képződésekor H+ ion 
szabadul fel, és ugyanakkor a további acidifikációt éppen az Al(OH)3 
akadályozza meg, amely pufferként megköti a H+ iont, és így 
megakadályozza a további pH csökkenést. 

• Az erősen savas vizekben megnő az ionos formájú alumínium mennyisége. 
Ez az egyik leglényegesebb tényező a tó eredeti élővilágának 
pusztulásában, ugyanis az alumínium nagy koncentrációban erősen toxikus 
hatású, és így egy új ökoszisztéma alakul ki. 

• A víz savasodásának mértéke a puffer kapacitásától függ. Az acidifikáció 
megszüntetésére széles körben alkalmazott módszer a meszezés. 
Hatására a pH emelkedésével párhuzamosan az alumínium tartalom 
csökken. 

• Svédországban 10 t•ha-1 CaCO3 alkalmazásával a 250 μg•l-1 Al 
koncentráció átlagosan 1/3-ra, 1/4-re csökkent. 

• Magyarország felszíni vizeinek minőségi jellemzői alapján megállapítható, 
hogy egyenlőre savasodás a kritikus tényezők (pH, Ca2+, Mg 2+ tartalom) 
alapján nem mutatható ki. 



 
• Az eutrofizáció jellemzése 

• Input és output szabályozási rendszerek 

• A savasodás és következményei 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


