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Hidrobiológia 
 
Lájer Konrád 
 
 

1. Bevezetés 
 
A hidrobiológia a vízi élılényekkel, életközösségekkel és környezethez való viszonyukkal 
foglalkozik.  
 
Azonos fajú egyedek közösségét populációnak nevezzük. Ha a populációk együttesét (az 
életközösséget), az ıket korlátozó környezeti tényezıkkel együtt, mint rendszert fogjuk 
fel, akkor ökoszisztémáról beszélünk.  
Az élı szervezeteknek a vízhasználat szempontjából fontos szolgáltatásai ökoszisztémák 
reakcióiként foghatók fel, amelyeknél bizonyos bemeneti mennyiségek (pl. 
fényintenzitás) meghatározott választ (pl. oxigén-termelés) idéznek elı.  
 
A mőszaki hidrobiológia fıként azokkal az élı szervezetekkel foglalkozik, amelyek a 
vízgazdálkodás szempontjából jelentısek.  
 
A külsı és belsı hajtóerık hatásmódja az állóvizekben részben egészen más, mint a 
folyóvizekben. Elıbbiekben a körforgalmak, visszacsatolások, közvetett hatások jóval 
nagyobb szerepet játszanak, mint az utóbbiakban, amelyek mint egyirányú rendszerek 
(pl. patakok és folyók) funkcionálnak. 
 
 
 

2. A víz tulajdonságai és a vízi élılények környezeti igényei. 
 
A víz messze a leggyakoribb folyadék a Földön. A folyadékok sőrősége a hımérséklet 
növekedésével általában csökken, a víz azonban normális légköri nyomáson 3,94 ˚C –on 
éri el a legnagyobb sőrőségét. Ez a sőrőség-anomália okozza, hogy a víz nem csak 
magasabb, hanem alacsonyabb hımérsékleten is könnyebb, mint 3,94 ˚C –on. A vizek 
ezért mindig felülrıl fagynak be. A jég sokkal könnyebb, mint a víz, és szigetelı hatása 
révén a víztest további lehőlését akadályozza 
  
A víz fajhıje magas . Ezért a nagy, mély tavak tavasszal hideg termosztátként, ısszel 
hıtárolóként mőködnek. 
 
Mérsékelt és hideg éghajlat alatt a víz tavasszal nagyon lassan melegszik fel.  
A víznek a levegıhöz képest 833-szor nagyobb sőrősége erıs felhajtóerıt okoz, ezért 
lehetıvé teszi a lebegı, planktonikus életmódot nagyszámú, jelentısebb önálló mozgást 
nem végzı, rendszerint nagyon kicsiny faj számára. Nagyobb ellenállást okoz, mint a 
légtérben. Gyorsan úszó víziállatok ezért különleges adaptációkkal rendelkeznek, pl. 
áramvonalas alak, vagy különösen rugalmas bır. 
 
az önálló mozgás nélküli planktoni élılények 20˚C-on gyorsabban süllyednek, mint 5˚C-
on. A nem önálló mozgású fitoplankton szervezetek lebegı képessége elsısorban a víztest 
turbulens átkeveredésétıl függ. Ezáltal kerülnek ezek az élılények mindig újra a felsı, 
átvilágított vízrétegbe. Egy részük így is lassan a mélybe süllyed.  
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A víz felületi feszültsége kiemelkedıen nagy. Ez lehetıvé teszi a molnárpoloskák és a 
szegélyes vidrapókok számára, hogy kisebb vizek felületén tartózkodjanak, illetve 
mozogjanak.  
 
A víz oxigéntartalma a légkörhöz képest nagyon kicsiny. Ezért sok állóvízi fajnak 
kopoltyúkra, szellıztetı szervekre, vagy egyéb felületnövelı mechanizmusokra van 
szüksége. 
Mivel a víz egységnyi térfogatában oldható oxigén mennyisége sokkal kevesebb, mint a 
levegıében, sok vízi élılény oxigénhiány veszélyének van kitéve. Ha az oxigén-
koncentráció lényegesen a telítési érték alatt van, a sejt- illetve testfelület körül 
hamarosan oxigénben szegény udvar keletkezik. E határréteg megújulása gyorsan folyó 
vizekben sokkal nagyobb mértékő, mint állóvizekben. Ezért például az állóvizekben élı 
rovarlárváknak, amennyiben nem levegıbıl lélegeznek, trachea-kopoltyúikat állandóan 
szellıztetniük kell. Ugyanakkor egyes gyorsan folyó vizekben élı fajok számára a 
gázcseréhez rögzített kopoltyú is elegendı,  
 
A legfontosabb fizikai környezeti tényezık közé tartozik a fényintenzitás, a hımérséklet, 
az áramlási sebesség, illetve a turbulencia. Biológiai környezeti tényezık,  
 
Ha egy kiválasztott bioaktivitást, pl. a növekedési rátát egy faktor-intenzitás függvényében 
vizsgáljuk, akkor minden egyes fajra egy jellegzetes, aszimmetrikus görbével 
ábrázolható összefüggést kapunk. Ahol ez a görbe metszi a vízszintes tengelyt, ott 
vannak a faktor-intenzitás küszöbértékei az illetı faj szempontjából, vagyis a 
minimálisnál kisebb, illetve a maximálisnál nagyobb érték mellett nem képes növekedni. 
A minimum és maximum érték közötti távolság a tolerancia-szélesség.  
 
A bioaktivitás valamely faktorintenzitástól való függésének ismerete lehetıvé teszi a 
kívánatos szervezetek növekedésének elısegítését, illetve a nemkívánatos fajok 
visszaszorítását.  
 
A fizikai és kémiai faktorok mellett a biotikus tényezık, pl. alkalmas táplálék 
hozzáférhetısége, vagy a zsákmánnyá válás kockázata ugyanolyan fontosak. 
Mértékadóak továbbá bizonyos miliı-struktúrák, pl. megfelelı ikrázó helyek megléte.  
 
 

3. A fényenergia hozzáférhetısége, vertikális és idıbeli eloszlása 
 
A vízfelületre jutó napfénysugárzás hullámhossza 300 nm-tıl 3000 nm-ig terjed. A vízbe 
lépésnél a sugárzás egy része a beesési szögtıl és a felület állapotától (pl. hullámok) 
függıen visszaverıdik. A reflexió napi átlaga mintegy 2 és 10 % között ingadozik. A 
sugárzás rövid- és hosszúhullámú részét a felsı vízrétegek csaknem teljesen elnyelik. A 
vizekben zajló fotoszintézis szempontjából a fotoszintetikusan aktív sugárzás mérvadó. 
Ennek hullámhossz-tartománya 400 és 700 nm között van, és megegyezik az emberi 
szem számára látható fénnyel.  
 
A fényintenzitás (I) csökken a vízmélységgel (z), a következı differenciálegyenlet szerint: 
 

I
dz

dI
⋅−= ε       (3.1) 
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ahol ε [m-1] a vertikális extinkciós együttható. A fény gyengülését egyrészt az abszorpció (a 
fényenergia hıenergiává alakulása) másrészt a részecskéken való szóródás okozza. 
Az (3.1) egyenlet megoldása a Lambert-Beer törvényt szolgáltatja: 
 

z

z eII
⋅−⋅= ε

0       (3.2) 

 
ahol I0 a fényintenzitás közvetlenül a vízfelszín alatt, I a fényintenzitás tetszıleges z 
mélységben. 
 
Az ún. eufotikus mélységben a felület közelében meglevı fényintenzitás 1 %-a mérhetı. 
Ez határolja azt a vízréteget, amelyben a fotoszintézist még nem limitálja csökkent 
fénykínálat. Az 1 %-os érték azonban viszonylagos, teljes napfény és kielégítı nappal-
hosszúság esetén érvényes. Az eufotikus mélység (3.2) alapján számítható: 
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Tiszta vizekben a vertikális extinkciós együttható ε < 1 m-1, néha < 0,1 m-1. Ezzel 
szemben erısen zavaros vízben 20 m-1-nél is nagyobb lehet. Mivel a desztillált víz 
vertikális extinkciós együtthatója csupán 0,03 m-1, rendkívül tiszta vizek, mint a Sargasso-
tenger eufotikus mélysége rendszerint több mint 100 m. 
A fény gyengülése különbözı 0 azonban kielégítı pontossággal meghatározható, ha a kék 
(450 nm), zöld (550 nm) és vörös (650 nm) fény gyengülése ismert: 
 

( )vöröszöldkék εεεε ++=
3

1
 

 
A fényintenzitás gyengülése a vízmélységgel különbözı hullámhosszaknál könnyen 
meghatározható egy víz alatti fénymérı segítségével. Az átlátszóság mérésére nagyon 
egyszerő eszköz a Secchi-korong.  
 
A hosszúhullámú (infravörös, vörös) sugárzás már csekély mélységben szinte teljesen 
elnyelıdik, míg a rövidhullámú (kék-zöld) mélyen behatol a kevés lebegı és színezı 
anyagot tartalmazó vizekbe. Az ilyen vizek felszíne kéknek látszik, mivel a vízmolekulák 
csoportosulásain a rövidhullámú fény visszaszórása a legerısebb. A kék szín általában 
nagyon alacsony szervesanyag-tartalmú víztestre utal.  
 
A felsı vízrétegekben elnyelt sugárzás, különösen annak rövidhullámú része, a 
huminanyagok és lignin kismolekulájú szerves anyagokká történı bomlását idézi elı. Ez 
utóbbiakat a baktériumok már hasznosítani tudják energia- és szénforrásként a 
növekedésükhöz.  
 

4. A fototróf szervezetek vertikális eloszlása 
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Fitoplankton akkor fejlıdik, ha a víz nem nagyon zavaros vagy színes, és nem keveredik 
át állandóan olyan mélyen, hogy a plankton-algáknak összességében túl kevés fény áll 
rendelkezésre. A fitoplankton legintenzívebb növekedését rendszerint nem közvetlenül a 
vízfelszín alatt, hanem néhány méteres mélységben tapasztaljuk. Tápanyagszegény 
vizekben a fitoplankton - szervezeteknek megfelelı tápanyagmennyiség csak nagyobb 
mélységben áll rendelkezésre, mert a felette elhelyezkedı rétegben már elhasználódott.  
 
A fényintenzitás függıleges gradiense alapján mély állóvizek két rétege különíthetı el: 
 

- Az átvilágított (eufotikus) felsı rétegben széndioxid használódik fel, oxigén és 
szerves anyag képzıdik. Ezért ezt a réteget produkciós (trofogén) rétegnek is 
nevezik. 

- A közel fénymentes (afotikus) alsó rétegben széndioxid képzıdik, szerves anyag 
és oxigén kerül felhasználásra (ezért trofolitikus rétegnek is hívják). 

 
A kompenzációs mélység az a vízmélység, amelynél a fotoszintetikus oxigéntermelés éppen 
ahhoz elég, hogy a légzés oxigén-fogyasztását kompenzálja. 
 
A szinte állandó vízáramlások a fitoplanktont különbözı mélységekbe szállítják. Ezért erısen 
ingadozó fényenergia-kínálattal találkoznak. Az átkevert réteg átlagos fényintenzitását 
kiszámíthatjuk az (1.2) egyenlet z=0-tól zmix-ig történı integrálásával: 
 

( )mix

mix

z

mix

z

z

mix

e
z

I
dzeI

z
I

⋅−⋅−
−⋅

⋅
=⋅= ∫

εε

ε
1

1 0

0

0  

 
Itt zmix az átkeveredési mélység, vagyis az epilimnion vastagsága. Rendszerint zmix olyan 
nagy érték, hogy a zárójelben a második tag elhanyagolható, tehát 
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A közepes fényintenzitás az eufotikus rétegben 
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zeu és zmix különbözı kombinációi a fitoplankton növekedését erısen befolyásolják. 
 
 
 

5. A biomassza termelése és lebontása 
 
A vizek és vízgazdálkodási létesítmények anyag- és energiaforgalmában betöltött szerepük 
tekintetében az élılények három csoportba oszthatók, amelyek táplálkozási bázisukban is 
különböznek.  
1.Az elsıdleges termelı szervezetek vagy producensek a biomassza autotróf elıállítói, 
elsısorban szervetlen szén-, nitrogén- és foszforvegyületekkel táplálkoznak. Ilyenek pl. a zöld 
növények, az algák, és a cianobaktériumok, amelyek fényenergia segítségével széndioxidból 
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és a vízbontásból származó hidrogénbıl szénhidrátokat (fotoszintézis), majd a többi felvett 
szervetlen vegyület felhasználásával is egyéb szerves anyagokat állítanak elı. 
 
2.A lebontó szervezetek a biomassza ásványosítását végzik, miközben annak egy részét, a 
felszabaduló energia segítségével, saját testükbe építik. A kémiai tápanyagokat a 
mineralizáció útján visszairányítják az anyagforgalomba. Ennek megfelelıen élılények elhalt 
maradványain élnek, illetve könnyen bontható, oldott szerves anyagokat vesznek fel. Ide 
tartozik számos baktérium és gomba. 
 
3.A fogyasztó szervezetek (konzumensek) a már meglevı élı biomasszát alakítják át, tehát 
tipikusan más élılényekkel vagy azok részeivel táplálkoznak. Ilyenek például az állatok. 
 
A producensek biomassza-termelését elsıdleges produkciónak nevezzük, megkülönböztetve 
a lebontó és fogyasztó szervezetek másodlagos produkciójától. A folyamat 
energiaszükségletét fedezheti fényenergia (fotoszintézis) vagy kémiai energia (kemoszintézis, 
pl. nitrifikáló baktériumok). Mennyiségi arányát tekintve a fotoszintézis lényegesen 
jelentısebb. 
A fotoszintetikus produkciót meghatározó tényezık közül legfontosabb a fotoszintetikusan 
aktív sugárzás (PAR).  
 
Ha a fotoszintetikus produkciót a fényintenzitás függvényében vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
ez alacsony fényintenzitásoknál (azaz a produkciós réteg alján) közel lineárisan nı. A 
növekedés az ún. fénytelítettség eléréséig folytatódik, ahol a fotoszintetikus produkció 
sebessége maximális (∏max). Ennek megfelel egy optimális mélység. Nagyobb 
fényintenzitásoknál a fotoszintézis csökken, ún. fénygátlás lép fel. Az optimális mélység 
alatti tartományokban a fotoszintetikus produkció sebessége (pl. mg szerves szén/( m3h) 
egységekben) 
 

IK

I

I +
⋅Π=Π max       (5.1) 

ahol I a fényintenzitás, és KI a féltelítési állandó. Ez utóbbi az a fényintenzitás amelynél a 
maximális produkció fele tapasztalható. 
A legfelsı vízrétegben a fényintenzitás túl nagy, itt fénygátlás lép fel. Ezért az elsıdleges 
produkció szempontjából optimális mélység nem a felszíni, hanem a vízfelületet érı 
fényintenzitástól és a víz átlátszóságától függıen különbözı pozitív érték. A vízfelszín 
körzetében fellépı fénygátlást elsısorban a rövidhullámú ultraibolya sugárzás okozza.  
Egy szennyvíztóban, ahol a fitoplankton szélsıségesen fejlett, az optimális mélység lehet a 
felszín közelében, azaz kisebb, mint 20 cm. Egy tiszta viző tóban viszont nagyobb, mint 10 m, 
trópusi nyílt tengeren az 50 m-t is meghaladja. 
A felsı, átvilágított rétegben a legnagyobb a fitoplankton, illetve klorofill-tartalom, a 
tápanyag-koncentráció viszont a legkisebb. Ez azzal magyarázható, hogy a fitoplankton 
növekedése során elfogyasztja a tápanyagokat. 
 
A fitoplankton növekedése még jégtakaró alatt is jelentıs lehet, mert sok szervezet 4 ˚C alatt 
is szaporodik. Az eufotikus réteg ilyenkor esetleg nagyon vékony. Míg a tiszta jég 
átlátszósága a desztillált vízéhez hasonló, vastag hótakaró a fotoszintetikus produkciót 
teljesen megakadályozhatja. 
Sekély tavakban és lassan folyó vizekben az oxigén-tartalom erıs napi ingadozása (nappal 
túltelítettség, éjszaka deficit) magas tápanyagtartalomra utal. Az ingadozás mértéke 
szennyvíztavakban különösen nagy. 
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Az oxigéntermelés (pozitív) sebességének integrálásával a nettó produkcióra lehet 
következtetni. Az oxigénfogyasztás éjjel mért sebességének, és a nappali idıszakra 
kiterjesztett extrapolációjának integrálásával pedig a légzési szervesanyag-veszteség 
következtethetı. A két érték összege a teljes elsıdleges produkció (bruttó produkció). Az 
oxigénkoncentráció változási sebességeknél azonban figyelembe kell venni a légkörrel történı 
oxigén-kicserélıdést is.  
 
A nap folyamán a széndioxid-koncentráció is erısen ingadozik. Nappal fotoszintetikus 
igénybevétele esetenként olyan erıs, hogy a pH jelentısen emelkedik. Hajnalra a széndioxid-
készlet újra feltöltıdik. Nagyon tápanyag-dús, illetve terhelt vizekben gyakori a magas 

+

4NH  tartalom, ami pH növekedés esetén jelentıs halpusztulási kockázatot jelent, mivel 

ammónia-mérgezés léphet fel. 
 
A fototróf vízi élılények közül a vízijácint (Eichhornia crassipes), egy szabadon úszó 
növény éri el a legnagyobb elsıdleges produkciót, ha növekedéséhez nagyon kedvezı 
közeg (kommunális szennyvíz) áll rendelkezésére.  
Ezért e növények produkciós teljesítménye többnyire kisebb, mint a fitoplanktoné. 
Folyóvizekben az alámerült vízinövények produkciója lényegesen nagyobb, mint 
állóvizekben, ami a jobb tápanyag-utánpótlásnak köszönhetı.  
 
A vízbıl kiemelkedı növények a vízijácinthoz hasonlóan nagy produkcióra képesek. A 
levegı széndioxidját tudják hasznosítani, miközben az iszap tápanyagbısége is 
rendelkezésükre áll. A papirusz (Cyperus papyrus) elsıdleges produkciója 12 g C m-2 d-1. 
Ezért a vízbıl kiemelkedı növények járulnak hozzá leginkább a mederfenék szintjének 
emelkedéséhez, a tavak biogén feltöltıdéséhez.  
 
A feldarabolt bomló szerves anyag a detritusz. Képzıdéséhez egyebek között 
hozzájárulnak mikroszkópikus algák, a zooplankton és a fenéklakó állatok (zoobentosz) 
ürüléke. A gerinctelen állatok és egysejtőek fogyasztása, valamint a mikrobiális lebontás 
addig jelentıs, amíg a detritusz-részecskék a vízben lebegnek, lerakódásuk után e folyamatok 
lassulnak. Hosszas süllyedés esetén a szerves anyag jelentıs részben elfogyasztásra, 
illetve ásványosításra kerül.   
 
A konzumensek vagy közvetlenül az algák és zöld növények, vagy a baktériumok, 
gombák és állatok élı biomasszáját fogyasztják. Anyagcseréjük révén jelentıs 
mértékben hozzájárulnak az oxigénfogyasztáshoz.  
Minden élılénynek energiára van szüksége testanyagainak fel- és átépítéséhez, valamint 
az anyagtranszporthoz. Az állatoknak ezen kívül még idegmőködése és mechanikai 
munkavégzése is energiaigényes.  Az energia-ráfordítás különösen magas, ha zsákmányt 
kell felkutatni és üldözni. 
 
. A sejt legtöbb finomstruktúrája órák, napok vagy hetek alatt teljes megújulásra szorul.  
 
Hozzávetılegesen a vízi baktériumok növekedési rátája 100%/nap, és egységnyi 
biomassza szintéziséhez három tömegegység szerves tápanyag szükséges. Ez azt jelenti, 
hogy a napi anyagforgalom az elızetesen jelenlevı testtömeg háromszorosa.  
 
Baktériumok és egyéb, osztódással szaporodó egysejtőek növekedését ideális 
körülmények (tápanyagbıség és az egyéb környezeti tényezık optimális értéke) esetén az 
alábbi egyenlettel írhatjuk le: 
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N
dt

dN
⋅= µ        (5.2) 

 
ahol N a sejtszám, t az idı, µ a fajlagos növekedési ráta. Az ilyen szervezeteknél (a 
többsejtőekkel ellentétben) a növekedés és szaporodás közelítıleg ugyanazt jelenti. 
Ha t=0 idıpontban a sejtszám N0, akkor integrálással kapjuk a sejtszám idıfüggését leíró 
összefüggést: 
 

t
eNtN

⋅⋅= µ

0)(       (5.3) 

 
Ebbıl a sejtszám megkettızıdéséhez szükséges, ún. generációs idı: 
 

µµ

69,01ln2ln
≈

−
=Dt       (5.4) 

 
A mikrobiális sejtanyag-szintézis 10 000 mg/l nagyságrendő szubsztrát1-koncentrációknál 
maximális. Ebben az esetben, ha kedvezı hımérséklet és optimális oxigén-ellátás is biztosítva 
van, a sejtszám megkettızıdéséhez szükséges idı 20 percnél (0,014 d) kevesebb is lehet. Ha 
ez a maximális növekedési rátának felel meg, akkor (5.4) alapján 
 

150
014,0

69,069,0
max

−≈== d
dt

µ      (5.5) 

 Többnyire azonban a szubsztrát - koncentráció ennél lényegesen kisebb. Nagyságrendje 
 
tömény kommunális szennyvíznél  500 mg/l 
nagyon híg kommunális szennyvíznél  100 mg/l 
kevéssé terhelt vizeknél   10 mg/l 
 
Baktériumfaló eukarióta egysejtőek, elsısorban színtelen ostorosok, valamint csillósok 
gyakran hasonló sebességgel növekednek, mint a vízi baktériumok, amelyeket 
megtizedelnek. Egy ostoros (5.3) szerinti gyors növekedése tápanyaghiány miatt elıbb-utóbb 
abbamarad. Ilyenkor ciszták (kitartó stádiumok) képzıdnek. 
 
Egy tónak egy milliliter vizében gyakran több mint egymillió baktériumsejt található, 
amelyek nagyszámú különbözı fajhoz tartoznak. Ezért lebontható szerves anyagok 
hozzáadása a jelenlevı mikroorganizmusok szaporodását, és ezért szükségképpen a 
hozzáadott szerves anyag feldolgozását, eltávolítását vonja maga után.  
 
nem csökkentik. A környezeti tényezık tehát határt szabnak a növekedésnek. Ha a lehetséges 
maximális sejtszám Nm, akkor ennek figyelembevételével (5.2) egyenlet így módosul: 
 









−⋅⋅=

mN

N
N

dt

dN
1µ      (5.6) 

 

                                                
1 Szubsztrát alatt itt szerves tápanyagot, pl. glükózt vagy ecetsavat, illetve tágabb értelemben könnyen 
értékesíthetı szerves anyagok keverékét is értjük. 
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Az 
mN

N
”fékezı tag” jelentısége növekvı N-el egyre nagyobb (sőrőségfüggı növekedés). 

N=Nm-nél a növekedés nulla.  
 
(5.6) differenciálegyenlet megoldása, ha t=0 idıpontban a sejtszám N0: 
 

11
0

+⋅







−

=
⋅− tm

m

e
N

N

N
N

µ

     (5.7) 

 
 
Amíg t  kicsi (<<1/µ) és N0<<Nm, a növekedés közelítıleg (5.3) szerinti. Hosszú idı (t>>1/µ) 
elteltével azonban a sejtszám a maximális Nm értékhez tart. 
 
A növekedési ráta függ a szubsztrát-, illetve tápanyag-koncentrációtól. Ez elsı közelítésben 
hiperbolikus telítıdési görbével ábrázolható. Ha µm a fajlagos növekedési ráta maximális 
értéke, akkor  
 

SK

S

S

m

+

⋅
=

µ
µ         (5.8) 

 
ahol µ a fajlagos növekedési ráta, S a szubsztrát-koncentráció, a KS féltelítési állandó pedig 
azt a szubsztrát-koncentrációt adja meg, amelynél a fajlagos növekedési ráta éppen a 
maximális értékének felével egyenlı. 
 
 
Egysejtő algák növekedésének valamely szervetlen tápanyag (foszfát, ammónium, nitrát, 
szilikát, stb.) koncentrációtól való függését is az (5.8) egyenlet írja le. Hasonló 
összefüggést tapasztalunk a fénykínálat és az alganövekedés között is (vö. 5.1).  
Tápanyag-túlkínálathoz alkalmazkodott fitoplankton-szervezetek féltelítési állandója 
lényegesen nagyobb, mint a természetes, illetve nem szennyezett vizekben élıké, amelyek jól 
hasznosítják az alacsony tápanyag-koncentrációkat. A foszfát féltelítési állandójának 
nagyságrendjét néhány gyakori fitoplankton-szervezet esetére az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Alganemzetség KS µg PO4-P/l 
  
Asterionella (kovamoszat) 2 
Ankistrodesmus (zöldalga) 10 
Scenedesmus (zöldalga) 50 
 
Jelentıs fitoplankton-növekedés alacsony oldott tápanyag-koncentráció esetén is 
lehetséges, ha a tápanyagok felszabadulása az üledékbıl, illetve a holt biomasszából 
kellıen gyors. Ilyenkor a tápanyag-felvétellel azonos sebességgel történik a tápanyag-
utánpótlás, miközben az oldott tápanyag-koncentráció végig alacsony marad (pl. trópusi 
tavaknál). 
 
Egy tó tápanyagtartalma gyakran jelentıs évszakos ingadozásokat mutat. Tavasszal a 
tápanyagok rendszerint bıségesen rendelkezésre állnak, majd a fitoplankton tömeges 
tavaszi kifejlıdését követıen pl. a foszfáttartalom a kimutathatóság határáig csökken. A 
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tápanyagokért folytatott versenyben tavasszal gyakran a kovamoszatok, nyáron a 
zöldalgák, nagy ostoros moszatok, valamint cianobaktériumok vannak elınyben.  
 
 Számos vízfenéken élı faj aránylag lassú növekedése ellenére fenn tud maradni 
fajgazdag életközösségekben, konkurensek jelenlétében is. Ezzel szemben a planktoni 
élılények olyan nagy veszteségeket szenvednek el, amelyeket csak erıs sejtszaporodással 
tudnak kiegyenlíteni. Hogy ez sikerül-e, a növekedés szempontjából mérvadó környezeti 
tényezık intenzitásától, illetve koncentrációjától függ. A fitoplankton legfontosabb 
növekedési tényezıi szervetlen tápanyagok, mint a foszfát, ammónium, nitrát 
(kovamoszatok számára ezeken kívül még a szilikát), továbbá a fényintenzitás és a 
hımérséklet. A fotoszintézis teljesítményét, és következésképpen a fajlagos növekedési rátát 
legerısebben az a tényezı korlátozza, amelynek koncentrációja, illetve intenzitása a 
legtávolabb van az optimális értékétıl. Ez az ún. minimumfaktor vagy limitáló tényezı. 
Olykor azonban egyidejőleg több tényezı is korlátozza a növekedést. Erısen leegyszerősítve 
a növekedési tényezık együttes hatása (5.8) multiplikatív általánosításával írható le: 
 

min

min

TT

TT

NK

N

PK

P

IK

I

optNPI

m
−

−
⋅

+
⋅

+
⋅

+
⋅= µµ    (5.9) 

 
ahol I a fényintenzitás, P a foszfát-koncentráció, N a mérvadó szervetlen nitrogénforrás 
(rendszerint ammónium vagy nitrát) koncentrációja. T az aktuális, Topt az optimális 
hımérséklet, Tmin pedig az illetı szervezet hımérsékleti minimuma, amely alatt nem képes 
növekedni. KI, KP és KN a fényintenzitásra, foszfátra, illetve szervetlen nitrogénforrásra 
vonatkozó féltelítési állandó. A hımérséklet hatását elsı közelítésben lineáris összefüggéssel 
fejezhetjük ki. A (5.9) egyenlet mindegyik környezeti tényezı esetében az optimális értéket 
meg nem haladó értékekre érvényes. 
A (5.9) egyenlet jobboldalán µm mögött négy szorzótényezı áll, amelyek egyike sem vehet fel 
egynél nagyobb értéket. A fajlagos növekedési rátának a maximális értékétıl való eltérését 
elsısorban az a szorzótényezı határozza meg, amelynek értéke a legalacsonyabb. Ha a 
foszfát-kínálat nagyon alacsony, pl. 0,001 mg/l, és a KP féltelítési állandó 0,012 mg/l, akkor a 
foszfor relatív faktorintenzitása 0,001/(0,012+0,001) = 0,001/0,013 = 0,077. 
Ez azt jelenti, hogy foszforhiány következtében a fajlagos növekedési ráta még optimális 
nitrogén-kínálat, fényintenzitás és hımérséklet esetén sem éri el maximális értékének 8%-át. 
 
Ha az érintett anyagok, pl. foszfát a sejtben tárolásra is kerülnek, a (5.8) összefüggés többé 
nem érvényes. Ilyenkor a fajlagos növekedési rátát a sejtben tárolt foszfát mennyisége (q) 
határozza meg: 
 









−⋅=

q

q
m

01µµ       (5.10) 

 
ahol q0 a sejt minimális foszfáttartalma, amely alatt a sejt nem életképes.  
 
Hogy a fitoplankton biomasszája miként alakul, a növekedés és import, illetve a 
veszteségek viszonyától függ. Valamely meghatározott faj X biomasszájának idıegységre 
vonatkoztatott változását általában az alábbi mérlegegyenlet írja le: 
 

( ) XBGDXDX
dt

dX
⋅++−⋅+⋅= 0µ     (5.11) 
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ahol µ a fajlagos növekedési ráta, D a hígítási ráta, B az fajlagos ülepedési ráta, G a más 
szervezetek általi fogyasztás fajlagos rátája. X0 a biomassza koncentrációja a befolyó vízben. 
A hígítási ráta a víz térfogatáramának és a víztároló térfogatának hányadosa: 
 

V

Q
D =  

 
 Ennek megfelelıen D·X0 a biomassza importja a rendszerbe. A növekedés és import 
együttesével a veszteségek: (D+G+B)·X állnak szemben. A biomassza változási sebessége 
csak akkor pozitív, ha a növekedés és import összege meghaladja a veszteségeket. 
Abban a speciális esetben, amikor veszteséget csak az elfolyó víz általi elsodródás okoz, 
és a biomassza koncentrációja a befolyó vízben elhanyagolható, (5.11) a következı 
alakra egyszerősödik: 
 

( ) XDXDX
dt

dX
⋅−=⋅−⋅= µµ      (5.12) 

 
Ebbıl következik, hogy ha a fitoplankton további növekedésének megakadályozása a cél, 
akkor legalább akkora hígítási rátát kell alkalmazni, mint a fitoplankton fajlagos 
növekedési rátája. 
 
 
A nyíltvízi övezet táplálkozási szerkezetének mőködése szempontjából a rövidrezárt 
tápanyagkörforgalmak is lényegesek. A zooplankton, de a nagyobb gerinctelen állatok és 
halak is foszfor- és nitrogéntartalmú kiválasztási termékeket bocsátanak a vízbe, amelyeket a 
fitoplankton lényegében azonnal (vagy a karbamidnak ammóniummá történı mikrobiális 
átalakítása után) tápanyagként tud hasznosítani. Bár e gyors újrahasznosítás következtében a 
foszfát- és ammónium-koncentráció akár nagyon alacsony is maradhat, a tömegáram, és általa 
a táplálékhálózatok stabilizálása jelentıs. 
 
A (5.11) egyenlet alapján a fitoplankton növekedésének megakadályozására alapvetıen 
kétféle lehetıség kínálkozik: 
 

1.a növekedési tényezık befolyásolása, pl. a tápanyagkínálat csökkentése 
(tisztítóberendezések létesítése a vízgyőjtın), vagy kényszer-cirkuláció és ezzel a 
fitoplankton erısebb árnyékolása révén 
2. a veszteségek növelése, pl. a szőrı zooplankton szaporodásának elısegítése révén. 

 
 
 

3. Táplálkozási viszonyok és energiaáramlás 
 
A földi élet számára majdnem kizárólag a napfény szolgáltatja az energiaforrást, amelyet a 
fotoszintetizáló szervezetek kémiai energiává alakítanak át. A fogyasztók és lebontók csak ez 
utóbbit hasznosítják. A felvett energia az életfolyamatok fenntartására, a testet alkotó anyagok 
felépítésére, és a szaporodás révén a populációnövekedésre fordítódik. Az anyag- és 
energiaáramlás révén bizonyos élılénycsoportok függı viszonyban állnak egymással 
(„TÁPLÁLÉKLÁNC”).  
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Az energia továbbítása a táplálékláncban veszteségekkel jár. Ezért a táplálék-piramisok 
energiatartalma a bázistól a csúcs felé csökken. Mivel az élı szervezetek által hasznosítható 
energia alapját csaknem teljesen a fotoszintézis képezi, és a veszteségként fellépı 
hıenergia újrahasznosítása nem lehetséges, az energiaáramlás egyirányú (míg 
különbözı anyagok körforgása lehetséges). A fotoszintetizáló szervezetek a  napfény 
energiájának csak mintegy 1 %-át hasznosítják. A maradék további környezeti 
folyamatok fenntartására szolgál. Ide tartozik mindenekelıtt a víz körforgása, és a 
biogeokémiai anyagkörforgalmak fenntartása. 
A vízi ökoszisztémák termodinamikai szempontból nyíltak. Környezetükkel energiát és 
különbözı anyagokat cserélnek. Ez lehetıvé teszi, hogy környezetükbe entrópiát adjanak le, 
és így elegendı energiaáramlás esetén a rendszert, illetve annak disszipatív (azaz a 
termodinamikai egyensúlytól távoli) struktúráját fenntartsák. Újonnan képzıdı 
ökoszisztémák tápanyag-, illetve energiaáramlása és forgalma viszonylag gyorsabb, mint a 
fajgazdag, közelítıleg egyensúlyi végstádiumoké. Utóbbiak elágazó táplálékhálózataiban az 
energia nagyobb mértékben megoszlik. Ezt entrópia-növekedés kísérheti. 
 
Egy ökoszisztémában a strukturális és funkcionális táplálkozási viszonyokat 
tápláléklánc megjelöléssel szokás összefoglalni. 
A különbözı vízi ökoszisztémák táplálékláncainak felépítése és funkciója elvi azonosságot 
mutat. Alapjukat szinte kizárólag a termelı szervezetek (producensek, vagy néha a kívülrıl 
behordott szerves anyag) képezik, amelyekbıl a fogyasztó szervezetek (konzumensek) 
táplálkoznak. A maradékot, továbbá az elhalt szervezeteket a lebontók hasznosítják.   
 
 
A táplálékláncban elfoglalt helyzetük alapján az élılények különbözı trofikus szintekhez 
rendelhetık. A legalsó szinthez tartoznak az elsıdleges termelık, pl. növények. İket követik 
az elsıdleges fogyasztók, pl. növényevık. Belılük táplálkoznak a másodlagos fogyasztók, 
stb.  
A különbözı trofikus szintek befolyásolják egymás kifejlıdését. Például planktonevı halak 
nagytestő zooplankton (pl. Daphnia) -fogyasztása a fitoplankton elszaporodását idézi elı 
(trofikus kaszkád). Ezzel szemben ilyen halak hiányában a nagytestő zooplankton 
szaporodik el, amely az algákat hatékonyan legeli, így azokat visszaszorítja, a víz átlátszóbbá 
válik. A táplálékláncok struktúráját alulról (bottom-up) és felülrıl jövı (top-down) hatások 
egyaránt meghatározzák.  
 
Egy életközösség elsıdleges produkciója az elsıdleges termelık biomasszájának 
növekedési sebessége, felületegységre vonatkoztatva. Kifejezhetı energia-egységekben [pl 
J/(m2 év)], vagy szerves szárazanyag-tömegben [pl. kg/(ha év)]. A teljes megkötött energiát 
bruttó elsıdleges produkciónak (BPP) nevezzük. Ennek egy részét maguk az elsıdleges 
termelık légzésük során elhasználják, így az életközösség számára elvész, mint légzési hı 
(R). A bruttó elsıdleges produkció és a légzési veszteség különbsége a nettó elsıdleges 
produkció (NPP): 
 
NPP = BPP-R 
 
a biomassza tényleges termelési sebességét adja meg, amely a heterotróf élılények 
(baktériumok, gombák, állatok) fogyasztása számára hozzáférhetı. A heterotróf élılények 
biomasszájának termelési sebessége a MÁSODLAGOS PRODUKCIÓ. 
 
Az elsıdleges termelık által helyben megtermelt biomasszát AUTOCHTON szerves 
anyagnak nevezzük. Vízi életközösségekben a növények és algák fotoszintézisébıl 
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származik. A szerves anyag, illetve energiaforrás jelentıs része azonban mint holt anyag jut 
az életközösségbe, amely máshol képzıdött. Ilyen allochton szerves anyag érkezhet folyó 
vizekkel, vagy befújhatja a szél. Az autochton és allochton szervesanyag-forrás relatív 
jelentısége a víztest méreteitıl, valamint azon szárazföldi életközösségek típusától függ, 
ahonnan a szerves anyag érkezik.  
Egy kis folyó, amely erdıs vízgyőjtın folyik keresztül, szinte a teljes energiabevitelt a 
környezı vegetációban képzıdött alomból kapja meg. A fák árnyékolása megakadályozza a 
planktoni vagy bevonatképzı algák, valamint a vízinövények jelentısebb növekedését. A 
folyó kiszélesedése a fák árnyékoló hatását a parti sávokra korlátozza, ezért az autochton 
elsıdleges produkció nı. A folyó mentén még lejjebb haladva, a mélyebb vízben a gyökerezı 
vízinövények produkciós hányada csökken, a fitoplankton szerepe mind jelentısebb lesz. 
Tavaknál hasonló összefüggést találunk. Egy kis tó energiájának nagy részét szárazföldi 
forrásból kapja, mivel felületnagyságához viszonyítva nagy a kerülete, amelyen keresztül a 
szárazföldi alom érkezik.  
 
Mivel a másodlagos produkció az elsıdlegestıl függ, a kettı között általában pozitív 
kapcsolat van. A zooplankton fıként planktoni algasejteket fogyaszt, ezért másodlagos 
produkciója, a világ számos különféle tavában, pozitív kapcsolatban áll a fitoplankton-
produkcióval. Megállapítható továbbá, hogy az algafogyasztók másodlagos produkciója kb. 
egy nagyságrenddel kisebb, mint az elsıdleges produkció, amelyre épül. Így egy piramis-
struktúra adódik, amelyben növények és algák produkciója szolgáltatja a széles alapot. Erre 
támaszkodik az elsıdleges fogyasztók kisebb produkciója. Felette viszont a másodlagos 
fogyasztók még csekélyebb produkciója helyezkedik el. A trofikus szintek piramis-
struktúrájúak2 lehetnek akkor is, ha egyedsőrőség vagy biomassza formájában fejezzük ki 
ıket. A fitoplankton produkcióján alapuló táplálékláncok azonban fordított biomassza-
piramist eredményezhetnek, mivel itt az algasejtek erısen produktív, de kicsiny biomasszája 
tartja el a hosszabb élető zooplankton nagyobb biomasszáját. Ez különösen jellemzı olyankor, 
amikor a zooplankton gyorsabban fogyasztja a fitoplanktont, mint ahogy az szaporodni tud 
(tavasz-végi tiszta viző stádium). 
A biomassza-piramis alapjától a csúcsa felé a generációs élettartam, a testnagyság, az igénybe 
vett élettér és a helyváltoztató képesség rendszerint nı. 
A biomassza piramis csúcsa irányában káros anyagok felhalmozódása történhet. A 
belvizekben ennek két útja van: közvetlenül a vízbıl (bio-koncentráció), vagy a felvett 
táplálékon keresztül (bio-magnifikáció). A kettı együttes hatására bio-akkumuláció történik.  
 
higany-felhalmozódás veszélye is fennáll. A toxikus nehézfémek még akkor is veszélyt 
jelentenek, ha oldhatatlan vegyületek formájában az üledékbe kerültek, mert ezeket 
baktériumok metilezés révén újra oldható, erısen mérgezı anyagokká alakítják át. 
 
A növényevık produkciója általában csekélyebb, mint a növényeké, amelyekbıl 
táplálkoznak. Feltehetjük a kérdést, hogy hova tőnik a többi energia. Háromféle útra 
terelıdik. 

1. A növényevık nem a teljes megtermelt biomasszát fogyasztják el. Nagy része 
elpusztul, és a lebontó közösségeket (baktériumok, gombák, detrituszevı állatok) 
tartja el. 

2. Az elfogyasztott növényi biomasszának csak egy része asszimilálódik, azaz áll 
rendelkezésre a fogyasztók biomasszájának felépítéséhez. A többi ürülék formájában 
távozik, illetve kiválasztásra kerül, amelyet a lebontók hasznosíthatnak. 

                                                
2 Az életközösségeknek ezt az alapvetı sajátosságát Elton (1927) ismerte fel, majd késıbb Lindemann (1942) 
dolgozta ki.  
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3. Nem az összes asszimilált energia fordítódik biomassza szintézisére. Egy része 
mint légzési hı veszendıbe megy. Egyrészt azért, mert az energia-átalakítás hatásfoka 
sohasem 100%-os, másrészt az állatok energiaigényes aktív tevékenységet folytatnak.  

 
Az energia e három útja értelemszerően a magasabb trofikus szinteken is elıfordul. 
 
Az energia az életközösségen keresztül sok különbözı útvonalon áramolhat. A 
növényeket és algákat többféle gerinctelen vagy gerinces állat fogyaszthatja el, majd 
ezek különféle ragadozók zsákmányaivá válhatnak. A folyamat több pontján keletkezik 
holt szerves anyag is, amelybıl a lebontó szervezetek táplálkoznak. 
A növényevı- és lebontó rendszerekben a lehetséges utak elvileg hasonlóak, egy fontos 
kivétellel. A holt szerves anyag a növény- vagy algaevı rendszer számára elvész (és a lebontó 
rendszerbe lép be), míg a lebontó rendszer által elıállított holt szerves anyag továbbra is 
ennek táplálkozási alapját képezi. Ennek a körülménynek alapvetı jelentısége van. A holt 
szerves anyagban rendelkezésre álló energia teljesen metabolizálható, azaz végül a teljes 
egészében légzési hıvé alakul, bár elıbb rendszerint többször végighalad a lebontó 
rendszeren. Ez csak akkor nem így történik, ha 

- a szerves anyag elszállítódik, így lebontása máshol történik meg 
- az abiotikus viszonyok nagyon kedvezıtlenek a lebontás számára, ezért tökéletlenül 

lebontott, jelentıs energia-tartalmú szerves anyag halmozódik fel (pl. tızegképzıdés). 
 
A nettó elsıdleges produkciónak az a hányada, amely valamely energia-útvonalon áramlik, az 
átviteli hatékonyságtól függ, amellyel az energia felhasználásra és átadásra kerül. Ahhoz, 
hogy az energiaáramlás mintázatát elıre jelezzük, az átviteli hatékonyság három 
kategóriájának ismerete szükséges: fogyasztási hatékonyság (KE), asszimilációs 
hatékonyság (AE), produkciós hatékonyság (PE). 
 
A fogyasztási hatékonyság 
  

100
1

⋅=
−n

n

P

I
KE  

 
ahol Pn-1 az n-1-edik trofikus szinten rendelkezésre álló összes produkció, és In ebbıl az a 
mennyiség, amelyet az n-edik (tehát eggyel magasabb) trofikus szint élılényei 
elfogyasztanak. A növényevı-rendszer elsıdleges fogyasztói számára KE a nettó elsıdleges 
produkciónak az a százalékos aránya, amelyet a növényevık idıegység alatt elfogyasztanak. 
A másodlagos fogyasztók esetében KE a ragadozók által elfogyasztott növényevı-produkció 
százalékos aránya. 
Az elsıdleges fogyasztók néhány csoportjára a fogyasztási hatékonyság a vizsgálatok szerint 
a következınek adódott: 
 
Elsıdleges termelı Elsıdleges fogyasztó KE (%) 
   
Vízinövények Növényevı állatok 18,9 
Algák Zooplankton 25,0 
Fitoplankton Zooplankton 40,0 
Fitoplankton Algaevı állatok 21,2 
 
A vizsgálatokat meghatározott fogyasztó szervezetekre végezték el, így nem feltétlenül 
vonatkoznak a teljes elfogyasztott élı anyagra.  
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Az asszimilációs hatékonyság 
 

100⋅=
n

n

I

A
AE  

 
ahol In az n-edik trofikus szinthez tartozó szervezetek által elfogyasztott táplálék-energia, és 
An ebbıl az asszimilált mennyiség, amely a növekedési folyamatokhoz, illetve aktív 
tevékenységhez rendelkezésre áll. A maradék kiválasztásra vagy ürítésre kerül, és a lebontó 
rendszerbe lép be. Az asszimilációs hatékonyság mikroorganizmusokra nem alkalmazható. A 
baktériumok és gombák szervesanyag-emésztésének jelentıs része sejten kívül történik, a 
felvett anyag hasznosítása már 100%-osnak tekinthetı. 
A  növényevık, detritusz-evık, és mikroba-evık asszimilációs együtthatója rendszerint 
csekély (20-50%), a ragadozóké magas (kb. 80%). A növények kémiai védekezı 
mechanizmusaik mellett olyan nehezen hasznosítható, komplex struktúra-elemeket 
tartalmaznak, mint a cellulóz és a lignin, ezért az állatok a növényi anyagot kevésbé jól 
hasznosítják. 
A produkciós hatékonyság 
 

100⋅=
n

n

A

P
PE  

 
ahol An az asszimilált energia, és Pn ebbıl az a mennyiség, amely új biomasszába épül be. A 
maradék az életközösség számára, mint légzési hı elvész. 
 A produkciós hatékonyság fıként rendszertani besorolástól függıen alakul. A gerinctelen 
állatoké általában magas (30-40%), mert viszonylag kevés légzési hıt veszítenek, és így az 
asszimilált energia nagyobb részét alakítják produkcióvá. A gerincesek közül az ektotermek 
PE értéke közepes (mintegy 10%), az endotermeké viszont csak 1-2%, mivel az állandó 
hımérséklet fenntartása jelentıs energiaveszteségekkel jár. 
A mikroorganizmusok produkciós hatékonysága inkább magas (de nehezen vizsgálható). 
Élettartamuk rövid, testméretük csekély, populációdinamikájuk gyors.   
 
A másodlagos produkció legnagyobb részéért feltehetıen minden életközösségben a lebontó 
rendszer felelıs. Az elsıdleges termelık elfogyasztására épülı (ún. legelı) rendszer 
legnagyobb szerepet a planktoni közösségekben játszik, ahol a nettó elsıdleges produkció 
nagy része élve kerül elfogyasztásra, és meglehetısen magas hatékonysággal asszimilálódik. 
Azonban itt is nagy sőrőségben élhetnek heterotróf baktériumok, amelyek az algasejtek által 
kiválasztott oldott szerves anyagokkal táplálkoznak 
 
 
 
 

 
4. A SZÉN KÖRFORGÁSA 
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Az élılényeket felépítı szerves anyag elemi összetétele száraz tömegben számolva 
mintegy 40%-ban szénbıl áll. 
A szén az energia egyirányú áramlásával szemben körforgalmat mutat. 
A bioszféra anyagkörforgalmai emberi idıléptékben sohasem teljesen zártak. Az anyagok 
bizonyos része a körforgalomból állandóan elvonódik, másrészt a kızetekbıl mállás, vulkáni 
tevékenység, stb. folytán utánpótlásra is sor kerül. Teljes biogeokémiai körforgalomban az 
ökoszisztéma által termelt szerves anyag majdnem teljesen ásványosodik, majd a 
végtermékek újra felhasználásra kerülnek. Ezzel szemben tökéletlen körforgalomból a 
biomassza jelentıs része többé-kevésbé állandóan kilép, pl. folyóvizeknél elszállítódik, 
lápok esetében pedig tızeg formájában lerakódik. Mindez azt jelenti, hogy meghatározott 
tér- és idıbeli határok között nincs egyensúly a felépítı és lebontó folyamatok között. A 
bioszféra ilyen alrendszerei idegen anyagok (pl. tápanyagok) bevitelétıl függnek. 
Vízi ökoszisztémákban a szén-körforgalom intenzitását erısen befolyásolja az élılény-
állományok struktúrája és mőködésmódja. A körforgalom alapját az elsıdleges 
termelık képezik. Ha az általuk termelt szerves anyag jól értékesíthetı, akkor a szén 
gyorsan forgalmazódik, és többnyire fajgazdag, jól strukturált táplálékhálózat 
kapcsolódik hozzá.  
 
A vizekben a szénvegyületek alapvetıen háromféle alakban fordulnak elı: 
 

• oldott szervetlen (DIC : angol Dissolved Inorganic Carbon) 
• oldott szerves (DOC: Dissolved Organic Carbon) 
• részecske formájú szerves (POC: Particulate Organic Carbon). 

 
A vízi élılények maguk termelik ıket (pl. az algák oldott fotoszintézis-termékei) vagy 
importból származnak, mint huminanyagok, hullott lomb, vagy szervesanyag-tartalmú 
szennyvíz. Az oldott szervetlen szén forrásai: kızetek mállása és kilúgozódása, égési 
folyamatok, vulkáni tevékenység, továbbá a légzés és a biomassza lebontása során keletkezı 
széndioxid. Oldott szerves szén származik az élılények kiválasztási termékeibıl, valamint 
elhalt maradványaik kimosódásából. A részecskékbıl álló (formált) szerves szén egyebek 
között az élı vagy holt szervezetekbıl, azok maradványaiból, ürülékébıl, elhasználódott 
részeikbıl (rügypikkelyek, hullott lomb), illetve szaporító képletekbıl (növényi magvak, 
termések, pollen, peték) tevıdik össze. 
 
Az oldott szervetlen szén (DIC) vízi ökoszisztémákban a szénvegyületek mennyiségileg 
legnagyobb részét képezi, különösen a tengerekben van jelen nagy tömegben. A vízben oldott 
szabad széndioxidból, valamint hidrogénkarbonát- (HCO3

-) és karbonát-ionokból  (CO3
2-) 

tevıdik össze. Ezek egymással kémiai egyensúlyban vannak, amely erısen pH-függı. 
Természetes vizekben a legfontosabb puffer-rendszert képezik. A CO2/HCO3

- rendszer 
pH=6.3-nál, a HCO3

-/CO3
2- rendszer pH=10.3-nél mutat maximális pufferhatást. 4.3-nál 

kisebb pH mellett hidrogénkarbonát gyakorlatilag nem hozzáférhetı. Ilyen alacsony pH 
értékek hiányzó vagy kimerített pufferkapacitásra utalnak.  Egy erıs sav nagyon kis 
mennyiségének hozzáadása a pH-érték további jelentıs csökkenéséhez vezet. Ugyanígy 
magas pH értékeknél, pufferhatás nélküli vizekben bázis hozzáadása a pH érték további 
erıteljes növekedését idézi elı. Semleges, hidrogénkarbonát-tartalmú vizek pufferhatása jó. 
10 körüli pH-nál a pufferkapacitás felét már nem a hidrogénkarbonát, hanem a karbonát 
képviseli.  
Intenzív fotoszintézis erıteljes széndioxid-elvonással jár, aminek következtében 
felszaporodnak az OH- - ionok és a pH emelkedik. A fotoszintetizáló szervezetek ugyanis 
a hidrogénkarbonátot is felveszik, széndioxiddá alakítják, és szénforrásként 
hasznosítják: 
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−− +→ OHCOHCO 23         (1) 

 
vagyis a hidrogénkarbonátot OH- -ionokra cserélik. A pH érték így akár a 11-et is elérheti. Ez 
azonban rendszerint csak nagyon magas fitoplankton-biomassza koncentráció mellett 
lehetséges, pl. szennyvíztavakban. Ezeknél még a kalcium-karbonát hidrolízise is fontos 
szerepet játszik: 
 

−−+ ++→+ OHHCOCaOHCaCO 3
2

23  

 
A keletkezı hidrogénkarbonátot a fitoplankton-szervezetek (fıleg egysejtő algák) 
hasznosítják, miközben (1) szerint további OH- keletkezik. 
Intenzív légzés (pl. éjszaka) ellentétes hatású : a széndioxid koncentráció növekedés pH-
csökkenéshez vezet. 
Globális szempontból jelentıs széntároló a tengervíz. Feltételezhetı ugyanis, hogy az 
emberiség által eddig a fosszilis tüzelıanyagok égetése során termelt széndioxid kb. fele az 
óceánokban nyelıdött el, mert különben a légkör széndioxid tartalma már 30%-al emelkedett 
volna. 
 
A gyakorlatban oldott szerves szénnek (DOC) tekintjük azt a hányadot, amely egy 0.45 µm 
pórusszélességő membránszőrın nem marad vissza. Ide tartoznak egyrészt olyan 
kismolekulájú szerves vegyületek, mint cukrok, alkoholok, szerves savak. Mivel könnyen 
bonthatók, a baktériumok és egyéb mikroorganizmusok gyorsan felveszik, és saját testükbe 
építik ıket. Az ilyen vegyületek koncentrációja ezért általában rendkívül alacsony. Kivételt a 
szerves anyagokkal szennyezett vizek képeznek. 
 
Az oldott szerves vegyületekhez tartoznak fontos növekedési faktorok, mint a biotin vagy a 
B6 vitamin, valamint olyan allelopatikus hatású anyagok, amelyek a konkurensek 
növekedését gátolják. Szerves váladékokat az állati szervezetek is bocsátanak a vízbe. 
A DOC döntı hányadát azonban nehezen bontható vegyületek képezik, elsısorban 
fulvosavak, vagyis vízben oldható huminsavak. A DOC részaránya gyakran jóval nagyobb, 
mint a részecskékhez kötött szerves anyagoké 
 
A színezıdésért felelıs vegyületek nagyrészt növényi szerves anyagok lebontásából erednek. 
Különösen nagy mennyiségben képzıdnek lápokon. A hullott lomb tömeges behordása is 
jelentısen növeli a DOC tartalmat. Magas fitoplankton-produkció esetén magában a vízben 
képzıdı DOC sem elhanyagolható. A vizek szénforgalmának végtermékeit a vízi 
ökoszisztémák mikroorganizmusai nehezen tudják feldolgozni. 
 
Újabban ismertté vált azonban, hogy a vizekben levı sárgaanyagok ultraibolya-sugárzás 
hatására olyan vegyületekké alakulnak, amelyek a mikroorganizmusok számára sokkal 
könnyebben értékesíthetık. Ennek jelentısége abban is megmutatkozik, hogy a felsı 
vízrétegekben elnyelt UV-sugárzás lényegesen hozzájárul a baktériumok könnyen 
asszimilálható szerves szénnel való ellátásához.  
 
Problémát jelent az idegen (a természetben eredetileg nem található), szintetikus szerves 
anyagok megjelenése. Gyógyszer-nyomok mellett például a mőanyagiparból származó 
alkilfenolok említhetık, amelyek nıi nemi hormonként mőködnek, és így a halak 
szaporodását károsan befolyásolják, mivel a hím nemi mirigyek fejlıdését zavarják, és a 
termékenyítı képességet csökkentik. 
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Vizek (különösen tavak) szénkörforgalmában fontos szerepet játszik a metán. Az üledékben 
lerakódott szerves anyag jelentıs részét (esetenként több mint felét) anaerob metántermelı 
ısbaktériumok metánná bontják le, és így a szénforgalomba visszajuttatják. 
A telítési koncentráció (10 ˚C-on 44 ml/l) túllépése esetén metán gázbuborékok 
képzıdnek. Mély vizekben a felszálló metán nagy része oldódik, és oxigén jelenlétében, 
jelentıs energianyerés mellett, baktériumok oxidálják. Így nyáron a termelıdı gáznak 
gyakran csak egyharmada éri el a légkört.  
 
A jégtakaró alatti oxigénfogyasztásban is gyakran erısen részt vesz a metánoxidáció. A 
felszálló iszapgázok a vizet és az üledéket is mozgásba hozhatják, ami tápanyagok újra 
bekeveredéshez vezethet.  
 
A metán globális környezeti jelentısége azért nagy, mert hozzájárul a légkör 
felmelegedéséhez. Mivel elnyeli az infravörös sugárzást, megakadályozza annak a világőr felé 
történı távozását. A legnagyobb metánkibocsátások az állati trágyáknak, rizsföldeknek, egyéb 
(zavart) nedves területeknek tulajdoníthatók, a tavak globális jelentısége ebbıl a szempontból 
csekély. A lápok természetes állapotukban tızegfelhalmozásuknál fogva nettó 
szénsüllyesztık, így metánkibocsátásuk ellenére a klímaváltozás ellen hatnak. 
 
A részecske formájú szerves szén (POC) a szénvegyületek harmadik fontos frakciója. Élı és 
holt szervezetekbıl, maradványaikból és átalakulási termékeikbıl áll. Lényegében csak a 
lebegı anyagokat, de nem a viszonylag nagymérető, gyors mozgású, illetve rögzített életmódú 
szervezeteket foglalja magában. Nem tartoznak ide pl. a vízinövények, rovarok, halak, vagy a 
folyóban úszó elhalt faanyag. A POC áttekintését megnehezíti a gyakran inhomogén eloszlás 
(pl. a hullott lomb eloszlása egy tóban).  
 
Az oldott és a részecske formájú szerves széntartalom együttesen az összes szerves szén 
(TOC: Total Organic Carbon) mennyiségét képezi. 
 
 

5. VÍZI ÖKOSZISZTÉMÁK DINAMIKUS VISELKEDÉSE 
 
STABILITÁS: alatt egy ökoszisztéma azon képességét értjük, hogy a fennálló egyensúlyi 
állapotot a környezeti ingadozások ellenére fenntartja, azaz a zavarokat bizonyos határok 
között kompenzálja.  
 
A vizek környezetükkel anyag- és energiakicserélıdésben állnak, tehát NYÍLT 
RENDSZEREK. Hosszabb idı átlagában a növekedés és a biomassza importjának együttes 
mértékét kiegyenlítheti az export. A rendszer biológiai struktúrája állandóan megújul, 
miközben az egész fennmarad. Ez egy ún. KVÁZI STACIONÁRIUS állapot. Patakok és 
folyók bizonyos anyagokat termelnek és importálnak, majd a folyásirányban továbbszállítják 
ıket. 
 
A legtöbb álló és folyóvíz dinamikus viselkedése stacionárius állapottól távoli. Az állandó 
zavarások miatt többnyire átmeneti állapotban vannak, amelynek tartama gyakran néhány 
hét nagyságrendő. 
Nem csak a folyók, hanem a legtöbb állóvíz anyagforgalma is nyílt, mert hozzáfolyással és 
lefolyással rendelkezik. Ezek azonban a folyóvizeknél sokkal inkább mőködnek különbözı 
részecskék, pl. a vízgyőjtırıl származó eróziós hordalék ülepítı medencéiként. Olyan 
anyagoknál, amelyek nem a légkörrel cserélıdnek ki (pl. foszfor és vas), lényeges 
különbségek vannak a különbözı víztípusok között. Folyó- vagy felduzzasztott vizek 
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tápanyagforgalma túlnyomóan vagy kizárólag a folyamatos importon alapul. Olyan tavakban, 
amelyekben a víz megújulási (vagy hígítási) rátája alacsony, az élılények tápanyag-ellátása 
elsısorban a belsı körforgalomra utalt. Ez a tápanyag-körforgás azonban sohasem teljesen 
zárt. A nyíltság tekintetében a különbözı víztípusok között jellegzetes fokozatok állapíthatók 
meg. A nyíltság foka erısen függ a vízhozamtól 
 
Energetikailag minden vízi ökoszisztéma teljesen nyílt. A biokémiai energiát a 
fotoszintézis biztosítja, vagy szerves anyagok formájában importálódik. Legnagyobb 
része lebontási és légzési folyamatok során hıenergiává alakul, és így kisugárzással vagy 
elfolyással veszendıbe megy. 
 
A stabilitás visszacsatolások révén valósul meg. VISSZACSATOLÁS: esetén a rendszer 
kimenete közvetlenül vagy közvetve valamely rendszerkomponensre hat vissza. Valamely 
baktérium vagy fitoplankton-faj exponenciális növekedése közvetlen és pozitív visszacsatolás. 
Minél több biomassza van jelen, annál gyorsabb a növekedés. Ezen auto-katalitikus 
növekedési folyamat révén a megnövekedett tápanyagkínálat gyors felhasználása lehetséges. 
A tápanyagok, mint erıforrás felhasználásával egyidejőleg a fitoplankton tömegesen fejlıdik 
ki, vízvirágzás, elszínezıdés lép fel, ami szabad szemmel is észlelhetı. A növekedési 
folyamat azonban nem folytatódhat korlátlanul.  Az erıforrások kimerülése, illetve az elért 
egyedsőrőség lefékezi a növekedést. Vizekben ilyen fékezı hatás attól is kialakulhat, hogy az 
alga-szuszpenzió növekvı sőrősége az átlátszóságot, azaz a fény hozzáférhetıségét csökkenti. 
Olyan anyagcseretermékek is képzıdhetnek, amelyek a további növekedést egyre inkább 
gátolják. 
A visszacsatolás életfontosságú önszabályozó mechanizmus. Egy domináns planktoni algából 
(pl. kovamoszatból), oldott tápanyagokból és egy bentikus szőrı élılénybıl (kagyló) álló 
rendszer esetén a képzıdött fitoplankton egy része folyamatosan elfogyasztásra kerül. Ezzel 
nı a fény behatolási mélysége és hozzáférhetısége. Az emésztési folyamatokból jelentıs 
mennyiségő oldott tápanyag jut vissza a körforgásba. A biológiai szőrés negatív 
visszacsatolást jelent, és stabilizálja a táplálkozási szerkezetet. A visszacsatolás azért negatív, 
mert a fitoplankton növekedése által elıidézett változások (árnyékolás és tápanyag-
csökkenés) ellen hat. 
A különbözı élılények közötti függıségi viszonyok a természetben ritkán olyan egyszerő 
szerkezetőek, mint a kovamoszat és kagyló fenti példájában. Ennek ellenére feltételezhetı, 
hogy számos visszacsatolás együttesen stabilizáló hatású a teljes rendszerre. Minél nagyobb a 
táplálkozási szerkezetben résztvevı fajok száma, annál nagyobb a KOMPLEXITÁS, azaz a 
kapcsolatok és szabadsági fokok száma. Viszonylag fajszegény rendszerek összetételét és 
viselkedését elsısorban fizikai tényezık határozzák meg. Fajgazdag ökoszisztémák viszont 
túlnyomóan biológiai ellenırzés alatt állnak. A kétfajta irányítás azonban mindig együttesen 
mőködik. 
 
Egy életközösségben STRUKTURÁLIS STABILITÁS alatt az egyes fajok biomassza-
részarányának idıbeli állandóságát értjük. Ez más szóval a dominancia-struktúra állandóságát 
jelenti. A FUNKCIONÁLIS STABILITÁS viszont kizárólag az anyagforgalmi 
teljesítményre vonatozik, tekintet nélkül arra, hogy ezt melyik faj végzi el. Ide tartozik pl. az 
összes oxigén- vagy szervesanyag-fogyasztás térfogat- és idıegységre vonatkoztatva. 
Fajszegény rendszerek egyoldalú környezeti feltételek mellett alakulnak ki, és elsısorban 
fizikai tényezık, pl. nagyon magas hımérséklet, áramlási sebesség, vagy extrém sótartalom 
hatása alatt állnak. Fajgazdag rendszerek mőködése szempontjából viszont döntı 
jelentıségőek a biológiai tényezık. 
A környezeti feltételek állandóságából nem következik strukturális stabilitás. 
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. A strukturális stabilitással ellentétben a funkcionális stabilitás egy ilyen rendszerben nyilván 
nagyon jelentıs. Ezt az oldott szerves szén-koncentráció csekély variációs együtthatója is 
mutatja.  
 
 Bizonyos természeti rendszerek alternatív stabil állapotokban létezhetnek, amelyek közötti 
átmenet hirtelen, nem fokozatos. Egy ökoszisztémának alternatív stabil állapotai lehetnek, ha 
a rendszer válasza egy környezeti változó fokozatos megváltozására nem folytonos. Ez 
történhet úgy, hogy egy környezeti változó növekedése nagyon alacsony szintekrıl eleinte 
kevés változást okoz az ökoszisztéma állapotában, amíg egy küszöbszintet, a bifurkációs 
pontot el nem éri. Ekkor azonban a rendszer hirtelen átvált a másik állapotba és a környezeti 
változó további növekedése esetén ott is marad. Az ilyen rendszerek további fontos sajátsága, 
hogy a környezet helyreállítása az átalakulás elıtti helyzetbe nem elegendı ahhoz, hogy a 
rendszer visszatérjen eredeti állapotába. 
 
 Az átlátszó viző állapotban a növények védenek a változások ellen, azáltal, hogy 
akadályozzák az üledék felkeveredését, a tápanyagokat pillanatnyi igényeiken túlmenıen, 
tárolás céljára is felveszik, olyan (allelopatikus) szerves anyagokat bocsátanak ki, amelyek 
elnyomják az algák növekedését, lehullatják az élıbevonat által borított leveleiket, és 
menedéket nyújtanak az algaevıknek.  
 
A vízinövények dominálta állapot sem alakul át könnyen. Erıs szelek azonban felkavarják az 
üledéket, ezzel zavarosságot okoznak, mindez tavaszi alacsony hımérséklettel kombinálva 
késleltetheti a növények megtelepedését, kihajtását, és így elısegítheti a fitoplankton 
burjánzását. Rabló halak pusztulása, például téli oxigénhiány vagy egyéb zavarok miatt, a 
halközösségben a plankton- és bentosz-evı halak elszaporodásához vezethet.  
 

- nem csak tápláléklánc-hatások, hanem a vízinövények is fontosak az állapotok 
közötti átmenetben 

- alacsony tápanyag-koncentráció növeli az esélyét annak, hogy a tó átvihetı a 
tiszta viző állapotba. 

 
 

6. A TÓMEDER MORFOMERIÁJA: 
 
A tómeder alakját rendszerint kialakulási története határozza meg. Mély tavak általában 
tektonikus eredetőek, sekély tavak másképpen is képzıdhetnek, pl. egykori folyómedrek 
maradványai (lefőzıdött holtágak) lehetnek.  
A tavak morfometriai különbségei a hosszúság, szélesség, mélység, kerület, felület, 
térfogat és hasonló mennyiségek, valamint egymáshoz való viszonyaik alapján 
jellemezhetık. A meder alakja és az anyagforgalom gyakran szorosan összefügg. 
Thienemann (1925) ismerte fel elıször, hogy a mély tavak potenciálisan oligotróf, a sekély 
tavak inkább eutróf jellegőek. 
 
Egyes morfometriai mutatók nélkülözhetetlenek a vizek és potenciális anyagforgalmuk 
jellemzéséhez. Alapvetı információ pl. a víz mélysége és tartózkodási ideje. Szembetőnı 
a vízfelület nagysága (A) és a parthosszúság (L), vagyis a víz kerülete valamilyen 
meghatározott (pl. maximális) vízállásnál.  
 
Maximális hosszúság (lmax): a tó legnagyobb, egyenes mentén mérhetı hosszúsága. 
 
Közepes szélesség ( B ): a felületnagyság és a maximális hosszúság hányadosa: 
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maxl

A
B =  

 
A tó térfogatának (V) ismerete az anyag- és energiamérlegek szempontjából fontos. 
 
A maximális mélység (zmax) a legnagyobb vízmélységet adja meg, a közepes mélység a 
térfogat és a felület hányadosa: 
 

A

V
z =  

 
A relatív mélység (zrel) a maximális mélységnek egy a tóval azonos felülető kör átmérıjéhez 
viszonyított százalékos arányát adja meg: 
 

A
zzrel

π
⋅⋅= max50  

 
A legtöbb tónál ez kisebb, mint 2%, nagyon mély (ezért rendszerint a szél által gyengén 
átkevert) tavaknál nagyobb, mint 4%. 
 
Az anyagforgalom szempontjából meghatározó a LITORÁLIS, azaz a mederalzatig 
átvilágított parti régió kiterjedése. A teljes mederfenék felületéhez viszonyított százalékos 
aránya az alámerült vízinövények, illetve bentikus (a mederalzatot benépesítı) algák számára 
hozzáférhetı terület arányát jellemzi. 
 
Mivel a tavak a szárazfölddel partvonalaik mentén érintkeznek, továbbá a vízhasználat 
rendszerint itt koncentrálódik, és a vízminıséget veszélyeztetı tevékenységek jó része is a 
part felıl éri a tavat, alapvetı jelentıségő a part tagoltságának ismerete. A 
PARTTAGOLTSÁGI (vagy partfejlettségi) index a parthosszúságnak a tóval azonos 
felületnagyságú kör kerületéhez viszonyított arányát fejezi ki: 
 

A

L
DL

⋅⋅
=

π2
 

 
Közelítıleg kör alakú vulkáni krátertavak parttagoltsági indexe 1,02-1,06, a legtöbb tóé 1,5-
2,5 közötti. 
A térfogat-tagoltsági index a tó térfogatának egy olyan kúp térfogatához viszonyított arányát 
adja meg, amelynek alapja a tó felületnagyságának, magassága a tó legnagyobb mélységének 
felel meg: 
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A meder domborzati viszonyait BATIMETRIKUS TÉRKÉPEN szokás ábrázolni, amely az 
azonos mélységő pontokat összekötı mélységvonalakat tünteti fel. Ennek alapján 
hipszografikus görbe szerkeszthetı, amely megadja, hogy a különbözı mélységek milyen 
felületi részarányban fordulnak elı. Kúpos mederalakulású tavak hipszografikus görbéje 
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alulról konkáv, forgási paraboloidoké egyenes, a meredekebb oldalúaké (pl. félgömb, henger) 
alulról konvex.  
A morfometriai paraméterek általában a vízállás szerint változnak, különösen száraz éghajlatú 
vidékeken, vagy völgyzárógátaknál.  
 
Egy tó anyagforgalma és betelepülése szempontjából jelentıs a HÍGULÁSI vagy 
MEGÚJULÁSI RÁTA, a befolyó víz térfogati áramlási sebességének (Q) és a tó 
víztérfogatának (V) hányadosa: 
 

V

Q
D =  

 
Ennek reciprok értéke az átlagos tartózkodási idı 
 

Q

V
t =  

 
A vizek jellegét jelentıs mértékben meghatározza VÍZGYŐJTİ TERÜLETÉNEK víz- és 
anyagforgalma. A vízgyőjtı az a környezı terület, amely a tóba kerülı csapadékvizet felfogja. 
Határa a vízválasztó.  A vízgyőjtı terület nagy jelentısége különösen a hidrológiai és 
geokémiai körfolyamatok zavara esetén válik nyilvánvalóvá (idıleges kiszáradás, 
elsavanyodás, idegen anyagok felhalmozódása, szervesanyag-dúsulás, eutrofizálódás, stb.). A 
zavarokat jelzik a vízben elıforduló fajok mennyiségi viszonyai. A terhelés megítélése 
szempontjából fontos a vízgyőjtı terület (Ac) és a tó felületének (A) arányát kifejezı área-
együttható (aq): 
 

A

A
a c

q =  

 
illetve térfogati együttható (vq) 
 

V

A
v c

q =  [m-1] 

  
A vízgyőjtı terület természeti képét, anyagforgalmát számos paraméter befolyásolja: erdık 
területi aránya, népsőrőség, mezıgazdasági szerkezet (pl. területhasználat, állattartás, 
trágyázás), ipari igénybevétel (pl. élelmiszeriparból származó terhelés). Ide tartoznak a 
vízhasználat különbözı formái (haltenyésztés, víziszárnyas-telepek, stb.) is.  
 
 

7. A HIDROLÓGIAI CIKLUS és a TAVAK VÍZMÉRLEGE 
 
A víz elpárolgásából, a pára légköri mozgásából, majd újbóli kicsapódásából és a Föld 
felszínére kerülésébıl összetevıdı átfogó folyamatot HIDROLÓGIAI CIKLUS nevezzük. 
A légkörben mintegy 14 000 km3 vízmennyiség van, a Föld felületére viszont hozzávetıleg 
450 000 km3 csapadék hull évente, eszerint az atmoszféra vízkészlete évente kb. 32-szer 
cserélıdik. 
A csapadékkal a földre jutó víz egy része (50-97%-a) párolgással (evaporáció) és a növények 
párologtatásával (transzspiráció) visszajut a levegıbe. Egy további részét, mintegy 1-20%-át a 
földfelszín elnyeli, és felszín alatti vízzé alakul. Végül a fennmaradó 2-27% felszíni 
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vízfolyásként jelenik meg. A kontinensekre hulló (valamivel kevesebb, mint 100 000 km3) 
víznek mintegy 20%-a a tengerbe jut évente. A párolgás, beszivárgás és lefolyás aránya 
tájanként változik az éghajlati, geológiai, morfológiai tényezık és a felszínt borító 
növénytakaró függvényében. Ebbıl a szempontból jellemzı az ún. lefolyási tényezı: adott 
idıtartam alatt a területrıl lefolyó vízmennyiség és az arra hullott csapadékmennyiség 
hányadosa. Rendszerint a lejtési viszonyoknak, a talaj áteresztıképességének és a 
növényzettel fedettség mértékének figyelembevételével becsülik. 
A szárazföldre hulló csapadéknak a talajba szivárgó része felszín alatti vízzé alakul. A felszín 
alatti víz mennyisége és elterjedése a helyi klímától, a topográfiától, és a térszínt felépítı 
kızetek vízáteresztı képességétıl függ. A vizet áteresztı kızetbe a víz behatol, abban mozog 
és raktározódik. A vízáteresztı réteg vízzel telített zónájának felszíne a talajvíz szintje. Ez a 
talajvíz lényeges szerepet játszik a folyók vízjárásának, a tavak vízszintjének, a mocsarak és 
lápok kiterjedésének szabályozásában. 
Bár a tavak kapnak vizet közvetlenül a csapadékból is, a legtöbb tó vize elsısorban a felszíni 
vízfolyásokból táplálkozik. Szivárgással vagy források révén felszín alatti víz is juthat 
közvetlenül a tó medencéjébe. Mivel a felületi lefolyás és a beszivárgás is a csapadéktól függ, 
a tavak kialakulása és elhelyezkedése az éghajlat és a geológiai felépítés függvénye. 
Valamely állóvíz adott idıszakra érvényes vízmérlegének elemei a tóra hulló csapadék 
(C), a tóba jutó hozzáfolyás (H), a párolgás (P), az elfolyás (E), és a mesterséges vízkivétel 
(Vk). A vízkészlet változása (K): 
 
K = (C+H)-(P+E+Vk) 
 
A természetes vízkészlet-változás (Kt) a tavak egyik legfontosabb vízforgalmi jellemzıje. 
Azt adja meg, hogy a tó területének változatlansága mellett, lefolyástalan helyzetben, 
milyen vízkészletváltozás következett volna be a vizsgált idıszakban: 
 
Kt = K+E+Vk = C+H-P 
 
A Balaton vízforgalmi elemeinek évi átlagértékei 1921 és 1970 között a tó felületén, vízszint-
változásban mérve: 
 
C =  630 mm, H = 955 mm, P = 900 mm, E = 680 mm, K = 5 mm, Kt = 685 mm. 
 
A szárazföld vizei felszíni, vagy felszín alatti vizek, illetve források.  
A felszíni vizek között a vízforgalom, azaz a vízutánpótlás és a vízveszteség viszonya alapján 
állandó (eusztatikus), változó (szemisztatikus)  és kiszáradó (asztatikus) vizek 
különböztethetık meg. 
Az eusztatikus vizek forgalmát a vízmennyiségnek és a benne zajló történéseknek nagyfokú 
állandósága jellemzi. Életmenetükben idıben szabályosan ismétlıdı változások, aszpektusok 
vannak. 
 A szemisztatikus vizek forgalmára a viszonylag tág határok között mozgó, idıben 
rendszertelenül bekövetkezı változások jellemzıek. Kiszáradásuk ritka, de akkor 
katasztrofális jellegő. A közepes és alacsony vízállásnak megfelelı vízmennyiségek közötti 
különbség nagyobb, mint ami alacsony víz idején a tóban marad. Mőszaki beavatkozással a 
szeszélyes vízjárású tavak és tározók szemisztatikus jellegét enyhíteni lehet. 
Az asztatikus vizek vízmennyisége szabálytalanul és szélsıségesen ingadozik, alkalmanként, 
de legalább egyszer évente kiszáradnak. Ha ez a kiszáradás a nyár végi apadáskor évente 
egyszer történik, akkor idıszakos, ha évente többször kiszáradnak, majd újra megtelnek 
vízzel, alkalmi (efemer) vizekrıl beszélünk. 
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8. A TÓMEDER BIOLÓGIAI TAGOLÓDÁSA: 
Az életfeltételek alapján egy tó két nagy élettérre tagolódik: fenék- vagy BENTÁLIS, 
valamint nyíltvízi vagy PELAGIÁLIS övezetre.  

 
Négy állóvízi élettájat vagy régiót szokás megkülönböztetni: 
 

- Nyíltvízi táj vagy pelagiális régió: megfelel a fent említett pelagiális övezetnek, 
és lényegében a víz alzat nélküli tömegét jelenti. 

- Parti táj vagy litorális régió: a mederfelület jól átvilágított (eufotikus) része és a 
hozzá tartozó víztömeg. A trofogén zónához tartozik. 

- Mélységi táj vagy profundális régió: a mederfelület afotikus, tehát a 
kompenzációs mélység alatti része. A trofolitikus zónához tartozik. 

- Föld alatti vízi táj vagy freatális régió: a tófenék likacsait átitató intersticiális 
vizek szférája. 

 
Az élettájakat különbözı élılény-társulások népesítik be: 
 

- plankton: lebegı életmódú, jelentısebb vízmozgásokhoz képest korlátozott önálló 
mozgású élılények összessége 

- nekton: nagy testő, aktívan úszó élılények (elsısorban halak) összessége 
- neuszton: a víz-levegı határfelületén élı mikroorganizmusok 
- pleuszton: a víz-levegı határfelületén élı növények és állatok 
- benton: a víz-szilárd fázis határán található élılények és élılénytársulások 

összessége (Magyarországon használatos fogalom). Ide tartozik: 
• - bentosz: a vízfenék élıvilága 
• - élıbevonat (biotekton, biofilm): a fenéktıl eltérı, egyéb alzatra települt 

élılények összessége. 
- sztigon: a freatális régióban élı intersticiális élıvilág (gyakran a bentoszhoz 

sorolják) 
 

 
9. A TÓFENÉK BENÉPÜLÉSE (bentosz) 

 
Méret szerint megkülönböztetünk makro- és mikrobentoszt. A MAKROBENTOSZHOZ 
tartoznak az edényes növények és mohák, a csillárkamoszatok, valamint a szabad szemmel 
felismerhetı állatok (gyakorlatilag azok, amelyek egy 0.5 mm pórusszélességő szitán 
fennakadnak: makrozoobentosz). A többiek a MIKROBENTOSZ tagjai. Természetesen 
végezhetı osztályozás nagy funkcionális csoportok szerint is, így a fitobentosz a fenéklakó 
növényeket és algákat, a zoobentosz az állatokat foglalja magában. 
 
A tófenék a fénygradiens szerint függıleges irányban két régióra osztható. A jól 
átvilágított felsı rétegben, a litorális régióban jellemzıek a fotoszintetizáló szervezetek. 
Ez tehát a vízfenék produkciós övezete. A sötét, hideg alsó réteget, a profundális régiót 
lényegében csak baktériumok, protozoák és állatok népesítik be, amelyek szerves 
anyagból, vagyis heterotróf módon táplálkoznak (lebontó övezet).  
 
A LITORÁLIS RÉGIÓ szerepe az anyagforgalomban attól függ, hogy mekkora arányban 
részesedik a tófelületbıl, és milyenek a benépesülésének lehetıségei. Ebbıl a szempontból 
kedvezıek a kiterjedt sekély viző övezetek, ahol a vízszint-ingadozás csekély. A profundális 
régió élılényei számára szükséges szerves anyagok csekély litorális régióval rendelkezı mély 
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vizekben elsısorban a leülepedı planktonból származnak. Kiterjedt litorális régiójú, sekély 
tavakban viszont a vegetációs periódus végén többnyire elhaló alámerült vízinövények 
szolgáltatják a fogyasztó szervezetek fennmaradását lehetıvé tevı biomassza legnagyobb 
részét. 
 
A litorális régióban változatosabb életformákat találunk, mint a nyílt vízben. Köszönhetı ez a 
sokféle mederstruktúrának, amelyek mintázata a különbözı szemcsenagyságnak és anyagi 
összetételnek, a változó szerves hányadnak, valamint eltérı fizikai-kémiai feltételeknek 
megfelelıen alkalmasint kis területen is változatosan alakulhat. A vízmélységnek, a 
fénygradiensnek, és a meder alkatának megfelelıen a tavat különbözı növénytársulások 
övezetei veszik körül. 
 
A kiemelkedı növények övezetében versenyképességének köszönhetıen kiemelkedı 
szerephez jut a nád (Phragmites communis). Ezt gyakran gyékények (Typha latifolia, T. 

angustifolia), tápanyag-dús vizekben, vastag iszapon ágas békabuzogány (Sparganium 

erectum), vagy vízi harmatkása (Glyceria maxima) kíséri, illetve helyettesíti. A szárazföld 
felé magassásos állományok, a nyílt víz felé tavi káka (Schoenoplectus lacustris) állományok 
következhetnek.  
 
A parti övnek a nyíltvízi és mélységi tájhoz képest változatos életkörülményei az állatok 
szinte minden csoportjának életteret biztosítanak. Gyakoriak pl. a csigák és kagylók. A csigák 
az élıbevonatot legelik (pl. a nádszárakon) és gyengébb alámerült növényi részeket 
fogyasztanak. A kagylók a szivacsokhoz és mohaállatokhoz hasonlóan fitoplanktont és 
detritusz részecskéket szőrnek ki a vízbıl. Ennek során nagy mennyiségő vizet képesek 
megtisztítani. Nagyon gyakoriak az ízeltlábúak. Ide tartoznak a rákok, mint a víziászka 
(Asellus aquaticus), a bolharákok (Gammarus fajok), és vízibolhák (pl. Sida, Eurycercus). 
További nagy csoportot képeznek a rovarok, pl. árvaszúnyog-, szitakötı-, kérész-, tegzes- (pl. 
Phrygaena) lárvák, csiborok, csíkbogarak, keringıbogarak, poloskák (pl. tarka hanyattúszó 
poloska: Notonecta glauca) és lárváik, hogy csak néhányat említsünk.  
 
A búvárpók (Argyroneta aquatica) légzésre illetve a légköri oxigén tárolására levegıvel 
töltött búvárharangot használ, amelyben ivadékait is neveli, amíg ezek potrohán a levegıtartó 
szırzet kifejlıdik. Ezek a „fizikai kopoltyúk” folyamatos megújításra szorulnak, mert bár az 
elfogyasztott oxigén diffúzióval pótlódik a vízbıl, a nitrogén távozik (a levegıben a nitrogén 
parciális nyomása nagyobb, mint a vízben). A harangban levı buborék eltőnik, ha a pók a 
levegı folyamatos utánpótlásáról nem gondoskodik.  
 
Vízbe merülı növényi részeken, köveken, faanyagon ÉLİBEVONAT alakulhat ki. A 
mőszaki irodalomban biofilmnek is nevezett képzıdmény minden mélységi tartományban 
elıfordul, de fotoautotróf komponenseket csak akkor tartalmaz, ha a fénykínálat megfelelı 
(tehát a litorális régióban).  
Az élıbevonat szerves alzatokon, mint élı növényeken és holt faanyagon különösen jól 
fejlıdik. Fajgazdag kialakulásban, algaközösségek túlsúlyával jelenik meg pl. alámerült 
nádszárakon, vízinövényeken. Jól fejlett nádasban a növényzet erıs tápanyag-
konkurenciájával kell szembenéznie 
 
A PROFUNDÁLIS régióban élı szervezetek baktériumok és gombák mellett a zoobentosz 
képviselıi, és túlnyomóan törmelékfalók (árvaszúnyog-lárvák, csıvájó férgek), szőrık 
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(kagylók), és ragadozók (Tanypodinae
3- és iszaplégy Sialis -lárvák).  Mindezen szervezetek 

létalapját végsı soron az átvilágított rétegbıl, tehát a pelagiális régió trofogén övezetébıl és a 
litorális régióból lesüllyedı szerves anyag képezi. Patakok torkolatánál jelentıs lehet még a 
behordott hullott lomb és egyéb növényi maradványok is.  
Elsısorban a profundális régió felsı részén, mintegy 7-12 m mélységben található egyes 
tavakban a héjzóna, amely holt puhatestőek, többnyire kagylók (túlnyomóan Dreissena 
vándorkagyló) héjaiból alakul ki. Lefelé irányuló áramlások hozzák létre, pl. ha a szél miatt 
felszíni víztorlódás lép fel.  
Ha a profundális régió anaerobbá válik, kénhidrogén és ammónium képzıdhet. Ilyenkor az 
életközösség állatfajokban erısen elszegényedik, mivel a kagylók, csigák, valamint a 
rovarlárvák és halak többsége nem képes ilyen körülmények között élni. Kivételt képeznek a 
bojtosszúnyog (Chaoborus)- és árvaszúnyog-lárvák, valamint fonálférgek. Baktériumok, 
gombák mellett még protozoák is számos fajjal képviseltethetik magukat. Azok maradnak itt 
életben, amelyek képesek oxigén hiányában anyagcserét folytatni. Ez tartalékanyagok, mint a 
glikogén anaerob lebontásával lehetséges, miközben végtermékként pl. tejsav, borostyánkısav 
vagy etanol képzıdik. Így érthetıvé válik, hogy pl. árvaszúnyog-lárvák, vagy az evezılábú 
rákok egyes lárvastádiumai (copepodit) tófenéken többhetes oxigénhiányt túlélnek, továbbá a 
halak közül a kárász és a compó ártéri tavacskákban jég alatt, erıs kénhidrogén-dúsulás 
mellett áttelelni képesek. 
A profundális régióban az élıbevonat is szinte kizárólag heterotróf szervezetekbıl épül fel, 
mivel a fénykínálat nem kielégítı. 
 
A tófenék benépesülését nem csak a fényviszonyok, hanem az alzat minısége is 
befolyásolja. Iszapos üledékek lakói (pelosz) pl. győrősférgek és árvaszúnyog-lárvák. 
Homokos fenéken inkább kagylók, pl. tavi kagyló (Anodonta cygnaea), illetve atkák, 
szitakötı-, tegzes- és kérészlárvák élnek (pszammon). A szervezetek az üledék felszínén 
telepednek meg, pl. tegzeslárvák, vagy belé hatolnak (pl. csıvájó férgek, egyes kagylók). 
E mozgékony állatok az üledék átrétegzıdése esetén többnyire nehézség nélkül képesek 
új lakóhelyet keresni maguknak.  
 
Üledékkötık, mint csıvájó férgek (Tubifex), vagy algák (elsısorban kovamoszatok) a 
vizek anyagforgalma szempontjából azért jelentısek, mert a foszfátnak az üledékbıl 
való visszajutását akadályozzák. Az algák számukra kedvezı viszonyok mellett 
összefüggı, finom fedıréteg formájában borítják az üledéket, vagy nyálkás váladékkal 
ragasztják össze.  
 

10. A HİMÉRSÉKLET SZEREPE AZ ÁLLÓVIZEKBEN 
 
A víz magas fajhıje, valamint a felszínen képzıdı jégtakaró szigetelı hatása erıs 
fagyokkal szemben azt eredményezi, hogy mérsékelt és hideg klímazónákban a 
vízhımérséklet idıbeli ingadozásai jóval csekélyebbek, mint a léghımérsékleté. 
Fagyrezisztencia elsısorban algáknál és egyéb mikroorganizmusoknál észlelhetı, 
amelyek a jégtakaróba zárva is képesek túlélni. 
Tavasszal a nagyobb vizek csak igen lassan melegszenek fel. Ezért azok az élılények, 
amelyek anyagcseréje erısen függ a hımérséklettıl (a legtöbb gerinctelen, hal és 
alámerült növény) csak késın érik el aktivitásuk maximumát. A tengerszint felett 
növekvı magassággal a vizek felmelegedése egyre inkább késik a szárazföldhöz képest. 
Ennek következtében a vízi állatok életciklusa számára csak nagyon rövid idıszak áll 

                                                
3 Az árvaszúnyogok egyik alcsaládja, lárváik szabadon élnek, tegezt, házat nem építenek, az üledéken 
mászkálnak. 
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rendelkezésre, vagy az csak több év alatt fejezhetı be. Ezért a magasság, illetve a földrajzi 
szélesség növekedésével csökken a fajgazdagság. A trópusi síksági vizekben a növekedés és 
szaporodás számára egész évben optimális hımérsékleti viszonyok uralkodnak. Ezért ott pl. a 
halprodukció több mint egy nagyságrenddel nagyobb lehet, mint a mérsékeltövi vizekben. 
 
Az infravörös, azaz hısugárzást már 1 m vastag desztillált vízréteg is 90%-ban elnyeli. A 
természetes vizek pedig a kék és ultraibolya fényt is erısen abszorbeálják, miközben belsı 
energiájuk növekszik. Kevéssé átlátszó, azaz magas extinkciós együtthatójú vizek felsı 
vízrétegei a sugárzás intenzív abszorpciója miatt gyorsabban felmelegednek. Ezért stabil 
termikus rétegzıdésük is könnyebben kialakul. 
Ha a HİKÖZLÉS a mélység felé kizárólag hıvezetéssel történne, a legfelsı vízréteg erısen 
felmelegedne, de több évig tartana, amíg egy mély tó alján említésre méltó hımérséklet-
emelkedésre kerülne sor. Mőködik azonban elsısorban a szél és éjszakai lehőlések által 
elıidézett turbulens átkeveredés. Ennek eredményeképp a felsı, mély tavaknál rendszerint 
több méter vastag átkevert rétegben többnyire egyáltalán nem is lép fel jelentısebb 
hımérsékletkülönbség. 
 
A víz sőrősége erısen függ a hımérsékletétıl. Ha a vízhımérséklet nagyobb, mint 4 ˚C, 
akkor a sugárzás elnyelése miatt melegebbé váló felszínen csökken a sőrőség. Ily módon 
stabil rétegzıdés alakulhat ki, hiszen felül vannak a könnyő meleg, alul a nehéz hideg 
vízrétegek. A fent említett turbulens átkeveredés miatt azonban a rétegek bizonyos (a 
sőrőségkülönbségtıl, valamint a szélhatás intenzitásától és tartósságától függı) 
mélységig összekeverednek, így a hımérséklet- és sőrőségbeli különbségek 
kiegyenlítıdnek. Ez a felsı, átkevert, közel azonos hımérséklető réteg az EPILIMNION. A 
mély vizek alján elhelyezkedı réteg, amelyben nyáron is csak kevéssé emelkedik 4 ˚C 
fölé a hımérséklet, a HIPOLIMNION. A kettı között található átmeneti réteg a 
METALIMNION (váltóréteg), amelyre meredek hımérsékleti és sőrőség-gradiens 
jellemzı. A metalimnion jelentısen korlátozza az epi- és hipolimnion közötti anyag- és 
hıközlést. 
Fentiekbıl következik, hogy sekély tavakban többnyire csak epilimnion alakul ki. 
 
Mérsékelt klímazónában mély tavak hımérsékleti rétegzıdése az év során jellegzetes, 
szabályosan ismétlıdı változásokon megy keresztül: 
 

- Tavasszal a jégtakaró felolvadása után a teljes víztest 4 ˚C körüli hımérsékletre 
melegszik fel. Mivel ilyenkor a függıleges irányú sőrőség-gradiens csekély, a víz a 
szél hatására fenékig átkeveredik. Ez a tavaszi teljes cirkuláció. 

-  Nyáron a felsı vízrétegek további felmelegedése miatt olyan hımérséklet- és 
következésképpen sőrőség-gradiens jön létre, amelyet a turbulens átkeveredés 
már nem képes teljes mértékben lebontani. Kialakul a víztest jellegzetes hármas 
tagolódása, stabil rétegzıdése epi- meta- és hipolimnion formájában. Ez a nyári 
pangás idıszaka. 

- İsszel a léghımérséklet csökkenése a vízfelszín egyre fokozódó lehőléséhez, és a 
felszíni sőrőség növekedéséhez vezet. A nehezebbé váló víz a mélybe süllyed 
(konvekció), és a szél hatásával is támogatva elkeveredik a mélyebb rétegekkel. Az 
ısz folyamán a teljes víztest eléri a 4 ˚C hımérsékletet, amikor nincs többé sőrőség-
különbség. A szél hatására kialakul az ıszi teljes cirkuláció. 

- Télen a felsı vízréteg fagypontig hőlhet, amikor jégtakaró képzıdik. A felsı 
vízrétegek hımérséklete ilyenkor alacsonyabb, mint az alattuk levı közel 4˚C-os 
víztömegé, így inverz hımérsékleti rétegzıdés alakul ki. Mivel a sőrőségmaximum 4 
˚C hımérséklet körül van, a felszíni víz ismét könnyebb, mint a mélységbeli. Ez a téli 
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rétegzıdés a csekélyebb sőrőség-különbségek miatt ugyan sokkal kevésbé stabil, mint 
a nyári, mégis fennmarad, mert a jégtakaró megvédi a szél okozta átkeveredéstıl. Ez a 
téli pangás periódusa. 

 
Azokat a tavakat, amelyeknél az ismertetett módon, az év folyamán kétszer lép fel pangás és 
teljes cirkuláció, DIMIKTIKUSTAVAK nevezzük. 
 
 A jég sokkal könnyebb, mint a víz. A jégtakaró elszigeteli a víztestet a további lehőléssel 
szemben. Ennek következtében számos, különösen fitoplankton- és protozoa-faj télen is aktív. 
Tiszta jég alatt, erıs napsugárzás mellett a felsı vízréteg 4˚C fölé emelkedhet, mert a jég a 
hısugárzás számára átlátszó. Napközben, közvetlenül a jégtakaró alatt 10˚C hımérsékletet is 
mértek már. 
 
A trópusi övben a csekély hımérsékleti ingadozások miatt a mély, síkvidéki tavak csak ritkán 
keverednek át teljesen. Ezeket OLIGOMIKTIKUS TAVAKNAK hívják. Az átkeveredés 
hiánya a trópusokon jellemzı magas hımérsékletek mellett ahhoz vezet, hogy a 
hipolimnionban gyorsan elfogy az oxigén, sıt felszaporodik a kénhidrogén. Ezzel szemben a 
POLIMIKTIKUS TAVAK erıs szél és éjszakai lehőlések hatására gyakran átkeverednek. 
Száraz területeken és trópusi hegyvidékeken ez nemritkán naponta megtörténik. 
 
Magas hegyvidékeken, illetve a sarkkörön túl a tavakat gyakran több mint 9 hónapon 
keresztül jég borítja. Itt csak nyáron lép fel teljes cirkuláció. A vízhımérséklet nem emelkedik 
4 ˚C fölé. Ezek a HIDEG MONOMIKTIKUS TAVAK. A szubtrópusi övben viszont, a 
vízhımérséklet nem süllyed 4 ˚C alá, ezért a hosszan tartó rétegzıdést ugyancsak egy 
átkeveredési periódus szakítja meg. Ilyenkor MELEG MONOMIKTIKUS TAVAKRÓL 
beszélünk. 
 
A termikusan rétegzett víztest súlypontja z1, a teljesen átkeverté z2 mélységben van, z1>z2. A 
rétegzıdés stabilitásának mértékéül azt az U munkát tekintjük, amely az m tömegő teljes 
víztest z1-rıl z2 szintre történı felemeléséhez szükséges: 
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Az összefüggés alapján belátható, hogy mélyebb tavak rétegzıdése általában stabilabb. 
Ismerete szükséges például, ha egy mély tó mesterséges cirkulációját tervezik.  
 
Az epilimnion definíciója értelmében ott csak csekély vertikális hımérsékleti gradiens lehet. 
Ezért elsı közelítésben teljesen átkevertnek tekinthetı. Mindez oldott anyagokra, a 
fitoplanktonra, baktériumokra és egyéb lebegı részecskékre is vonatkozik. Az oxigén hiánya 
esetén a légkörbıl pótlódhat, gyakran azonban olyan bıségesen termelıdik, illetve ehhez 
képest oly kis mértékben fogy, hogy a légköri szellızés jelentısége csekély. 
 
 

11. ÁTKEVEREDÉSI FOLYAMATOK ÉS ANYAGTRANSZPORT 
 
Az epilimnion a víztest legfelsı emelete, amely a szél hatására viszonylag rövid 
idıközönként, akár naponta átkeveredik. A folyamatot elısegíti a csökkenı 
léghımérséklet, ugyanis a felsı vízréteg lehőlését, és így sőrőségének növekedését 
okozza. Az epilimnion zmix vastagsága annál jelentısebb, minél nagyobb hosszúságban éri a 
szél a vízfelületet. Szélvédett vizekben zmix gyakran kisebb, mint 5 m. Növekvı szélhatásra 
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mintegy 30 m-ig emelkedik, de ez csak kellıen nagy felülető tavaknál lehetséges, ahol a 
hegyek, parti fák árnyékoló hatása csekély. Igen nagy tavaknál zmix értéke a 70 m-t is elérheti. 
Szemben a folyóvizekkel, amelyek szinte mindig teljesen átkeverednek, mély, rétegzett 
állóvizekben az élılények oxigénnel és tápanyagokkal való ellátása gyakran transzport-
limitált. Az oxigén továbbítása a mélységek felé, illetve az ásványi tápanyagoké a felszín 
irányában rendszerint csak idıszakosan történik. Az anyagtranszport elsısorban az 
átkeveredési és áramlási folyamatoknak köszönhetı, amelyek a szél és betorkolló 
folyóvizek hatására alakulnak ki. Ezek egy tóban is áramlásokat, lengéseket és 
hullámokat, turbulens átkeveredést idéznek elı, amelyet a határfelületeken (pl. 
alámerült vízinövények sőrő állományában) fokozott anyagátadás kísér. Ha a tó felülete 
több órán keresztül erıs szélhatásnak van kitéve, TOVAHALADÓ FELÜLETI 
HULLÁMOK képzıdnek. Ezek hatása ugyan csak néhány méter mélyre terjed, de ahhoz 
elég lehet, hogy sekély vizek finom iszapos üledékét felkavarja, és a tó közepe felé szállítsa. 
A hullámtörési zónában homok rakódik le, sıt különösen erıs szélhatásnak kitett nagy tavak 
(pl. Bajkál) esetében kavics. A finomabb szemcséjő anyag erózió áldozatává válik és csak a 
parttól bizonyos távolságra, nagyobb vízmélységekben rakódik le.  
 
Tartós, egyirányú szél hatására az epilimnion szélirányban rendszerint feltorlódik, és a 
váltóréteg dılését is elıidézi. Ha ezután a szél alábbhagy, a víztömegek visszaáramlanak, 
azonban tehetetlenségüknél fogva túllendülnek az egyensúlyi (vízszintesnek megfelelı) 
helyzeten. Az epilimnion periodikus lengésekbe kezd. Így állóhullámok alakulnak ki, amelyek 
amplitúdója nagy tavaknál a 10 m-t is meghaladhatja. A jelenséget TÓLENGÉSNEK 
(seiche) nevezzük. A lengés periódusideje a tó szélirányban mért hosszúságának és 
mélységének arányától függ, több nap is lehet. Ott, ahol a tófenékig érnek, ezek az 
állóhullámok képesek felkavarni és továbbszállítani a finom üledéket. Az üledék felületén 
létrejövı áramlások jelentıs mennyiségő ásványi tápanyagot, különösen foszfátot és 
ammóniumot is felszabadítanak. 
A periodikus vízmozgások amplitúdója néhány nap (felületi hullámok esetében néhány óra) 
alatt lecsökken a súrlódási erık miatt. Az eredetileg szél által bevitt energia jelentıs része 
irányítatlan vízmozgásokba terelıdik, TURBULENS ÁTKEVEREDÉS alakul ki. Mérsékelt 
szélsebességnél elıször csak a legfelsı vékony vízréteg szállítódik a szél irányába. Az alatta 
fekvı réteg is mozgásba jön, de már lassabban. Lefelé a vízszintes áramlási sebesség tovább 
csökken. A vízrétegek ebben az esetben lamináris áramlással mozognak.  
 
Mikor az éjszakai kisugárzás hatására lehől a vízfelszín, ott a víz sőrőbb lesz, ezért a mélybe 
süllyed. Így néhány méteres mélységig a víztest átkeveredik. A sőrőségkülönbség által 
kialakuló szállítási folyamatot KONVEKCIÓNAK nevezzük.  
 
Egy tóba befolyó víz nyáron többnyire hidegebb, mint az epilimnion. Abban a mélységben 
helyezkedik el, amelyben a tóvíz azonos hımérséklető, vagyis többnyire a metalimnionban. A 
befolyó víz nem terjed ki a tómeder teljes keresztmetszetére, hanem hosszabb szakaszon 
áramlási fonalat alkot. Egy ilyen HIDRAULIKAI RÖVIDZÁR völgyzárógátas tavakban 
elıidézheti, hogy pl. lebegıanyagban és baktériumban dús befolyó víz esetleg már egy nap 
múlva megjelenik a kifolyóban, annak ellenére, hogy az elméleti tartózkodási idı akár egy év 
is lehet.  
 

12. ÁLLÓVÍZEK OXIGÉNTARTALMA: 
 
A vizekben oldott oxigén forrásai: 

a) bevitel a légkörbıl 
b) fotoszintézis 
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c) oxigéntartalmú befolyó víz 
 

Az oxigén elhasználódásának formái: 
 

a) légzés 
b) szerves anyagok bomlása 
c) veszteség a kifolyó vízzel 
d) kiszellızés a légkörbe túltelítıdéskor 
 

 
A hımérsékleti rétegzıdés rendszerint az oxigén rétegzıdését is maga után vonja.  
Elvileg egy termikusan rétegzett tóban, amelynek nagy mélységeiben a bioaktivitás 
elhanyagolható, nyáron a hipolimnion oxigéntartalma az ott uralkodó alacsony 
hımérsékletnek megfelelıen mintegy 3 mg/l értékkel nagyobb, mint az epilimnionban. Ilyen 
tavak azonban ritkák, ott fordulhatnak még elı, ahol a vízgyőjtı területen nagyon gyér az 
emberi népesség. Ha a hipolimnionban a nyár végén még legalább annyi oxigén van, mint az 
epilimnionban, az oxigén vertikális eloszlását ún. ORTOGRÁD görbe írja le.  
 
A vertikális oxigéneloszlás görbéje ilyenkor KLINOGRÁD, vagyis a mélységben élesen a 
nulla érték felé hajlik. Azokban a tavakban, amelyek hipolimnionja kisebb térfogatú, mint az 
epilimnion, a hipolimnionban rendszerint eleve erıs oxigén-deficit alakul ki. Ezzel szemben 
nagy hipolimnion-térfogatú tavak a mélységben jelentıs oxigéntartalékokkal rendelkeznek.  
 
A hipolimnikus oxigénfogyasztási sebesség 
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ahol Π a fitoplanton elsıdleges produkciója oxigén-egyenértékben, felületegységre 
vonatkoztatva [g O2 m

-2 d-1], zH a hipolimnion közepes mélysége. 
Minél nagyobb a hipolimnion közepes mélysége, és így térfogata, annál inkább felhígul benne 
a lesüllyedı fitoplankton-biomassza. 
Például ha Π = 3 g O2 m-2 d-1 és zH = 60 m, akkor RH = 0.05 g O2 m-3 d-1 adódik. Ilyen 
hipolimnikus oxigénfogyasztási sebesség még nem tekinthetı kritikusnak abból a 
szempontból, hogy 12 mg/l kiindulási oxigénkoncentráció és négyhónapos nyári pangás 
esetén még 6 mg O2/l marad a hipolimnionban. Ha azonban azonos Π mellett zH = 6 m, akkor 
RH = 0.5 g O2 m-2 d-1, ami azt jelenti, hogy a hipolimnion kevesebb mint egy hónap alatt 
oxigénmentessé válik. Ebbıl látható a viszonylag kis hipolimnionnal rendelkezı tavak 
fokozott veszélyeztetettsége. Sajnálatos módon éppen a közepes mélységő tavak a 
legelterjedtebbek közép-európában. Már Thienemann (1928) felhívta a figyelmet azon tavak 
hipolimnikus oxigénháztartásának érzékenységére, amelyek átlagos mélysége kevesebb, mint 
18 m. 

 
 
13. MEROMIXIS 

 
Azon folyamatok, amelyek a mélységi vizek oldott sótartalmát növelik, ugyanolyan irányban 
hatnak, mint az alacsony hımérsékletek miatti sőrőségnövekedés. A hipolimnikus 
sótartalomnak már csekély növekedése elegendı ahhoz, hogy a víztest teljes átkeveredését 
akár erıs szélhatás mellett is megakadályozza. İsszel és tavasszal is a víztestnek csak 
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meghatározott felsı része cirkulál. Ez a részleges átkeveredés a MEROIXIS. Az alsó sóban 
gazdag vízréteg, a monimolimnion nem vesz részt a cirkulációban. Az évszaktól függıen 
cirkuláló felsı réteg a mixolimnion.  
Meromixis jön létre magas sótartalmú víz hozzáfolyása esetén is. Nagyon gyakran azonban 
biológiai okok mőködnek közre. A hipolimnionban és az üledékben zajló mikrobiális lebontó 
folyamatok következtében nagy mennyiségő széndioxid képzıdik. Mészben gazdag tavakban 
ez jelentısen növelheti a kalcium-hidrogénkarbonát tartalmat.  
Ha a víz bıven tartalmaz szulfátot, akkor ezt a szulfátredukáló baktériumok a 
monimolimnionban kénhidrogénné redukálják. Ha a víz ugyanakkor átlátszó, tehát a fény 
behatolási mélysége nagy, akkor a kémiai váltóréteg (kemoklin) tartományában gyakran 
tömegesen telepednek meg a zöld és bíbor kénbaktériumok. Esetenként kevesebb, mint egy 
méter vastagságban igen nagyszámú baktériumsejt van jelen. A zöld kénbaktériumok csak 
oxigén hiányában növekednek, vagyis többnyire a kemoklin alatt. A bíbor kénbaktériumok 
viszont idınként az oxigéntartalmú rétegben fejlıdnek, mivel a sejtjeikben felhalmozott 
kénszemcsék oxidációjával biológiailag hasznosítható energiát nyernek. 
Ha a kénhidrogént nem távolítják el mikroorganizmusok, akkor meromiktikus tavak 
mélységeiben nagy mennyiségő oldott szulfid halmozódik fel. Ez olyan mértékő is lehet, 
hogy a mélységi víz kis mennyiségének bekeverése az egész tavat anaerobbá teheti (pl. a 
Halle melletti Bindersee hipolimnionjában 340 mg/l H2S). 
Mészben szegény vizekben a széndioxid felhalmozódása miatt gyakran megnı az oldott 
vas (vas-hidrogénkarbonát), illetve mangán mennyisége. Az így kialakuló vas-meromixis, 
szélvédett tavak kivételével, kevésbé stabil rétegzıdést okoz, mint pl. egy éles klorid vagy 
szulfát gradiens. Erıs viharok ugyanis a vas oxidációját és kicsapódását okozhatják. 
A hidrogénkarbonát üledékbıl történı szabaddá válása gyakran okozza az üledék feletti 
vízréteg sőrőségének növekedését. Ez idılegesen akadályozhatja az oldott oxigén üledékbe 
jutását még akkor is, ha a hipolimnionban egyébként rendelkezésre áll.    
 
 

14. A NYÍLTVIZI TÁJ ÉS A VÍZFELSZÍN BENÉPÜLÉSE 
 
A nyíltvízi (pelágikus) táj lakói a plankton, illetve a nekton tagjai. A planktont azok az 
élılények alkotják, amelyek a nyílt vízben szabadon lebegnek, vagy aktívan mozognak ugyan, 
de saját mozgásuk erıs vízmozgások leküzdésére nem elégséges, pl. ostoros szervezıdési 
szintő moszatok, evezılábú rákok, vízibolhák. A plankton (vagy más néven bioszeszton) 
gyakorta sodródik a vízzel. A NEKTON  tagjai viszont mindig képesek a kiválasztott helyre 
úszni. Ide rendszerint nagytestő, erıteljes, mozgékony állatok tartoznak, elsısorban halak. 
A plankton legfontosabb csoportjai: bakterio-, fito- és zooplankton. 
A bakterioplankton nagyszámú képviselıi különbözı formatípusokba sorolhatók, pl. 
kokkuszok, bacilusok, vibriók. További felosztás lehetséges az életmód szerint (pl. fototróf, 
kemoautotróf, heterotróf). 
A legtöbb baktérium nem szabadon lebeg a vízben, hanem kisebb-nagyobb (néhány 
mikrométertıl néhány milliméterig terjedı mérető) részecskéken foglal helyet. Gyakran 
szabad szemmel látható, mintegy 3-5 mm-es, könnyen szétesı, kocsonyás aggregátumokról 
van szó, amelyek bıven tartalmaznak szerves és tápanyagokat. Ezek tulajdonképpen nagy 
bioaktivitású mikro-élıhelyek. Fizikai, kémiai és biológiai folyamatok együttes hatására 
alakulnak ki. A baktériumok bevonatot képeznek fitoplankton-szervezeteken is. 
Az élettelen lebegıanyagokat ABIOSZESZNTON vagy TRIPTON névvel is illetik. 
Túlnyomóan szerves anyagokból áll a detritusz. Gyakran erıs mikrobiológiai aktivitást mutat 
a rajta megtelepedı baktériumok miatt. Egyes vizekben, különösen sekély tavakban és 
vízvirágzás után a formált szerves anyag fı komponensét képezheti.  
A plankton és az élettelen lebegıanyagok együttesen alkotják a SZESZTONT. 
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Gyakran a bakterioplanktonhoz sorolják a vízben lebegı gombákat és vírusokat is. 
A planktoni gombákhoz többnyire nem fonalas, hanem egysejtő formák tartoznak. A 
szaprofita életmódúak elhalt, a paraziták élı szervezetekbıl táplálkoznak. A parazita gombák 
erısebb fertızés esetén, számukra kedvezı feltételek mellett a gazdapopuláció összeomlását 
is okozhatják. Egy vizsgálat szerint az Asterionella formosa kovamoszat 63%-ban bizonyult 
fertızöttnek az ektoparazita Zygorhizidium affluens és Rhizopydium planktonicum gombákkal. 
Kimutatták azt is, hogy ennek következtében a sejtszám csökken. Endoparazita gombák (pl. 
Aphanomyces patersonii, Lagenidium) nagy veszteségeket okoznak a zooplanktonban. 
A vízben lebegı cianobaktériumok és algák alkotják a fitoplanktont. Elsısorban 
mikroszkópikus kicsinységő cianobaktériumokból, zöldalgákból, kovamoszatokból és 
sárgamoszatokból tevıdik össze. Ezek az élılények egysejtőek vagy kolóniát alkotnak. 
Vannak közöttük mozdulatlan sejtek, pl. számos zöldalga, de ostoros, mozgékony alakok is, 
mint a barázdás- és ostoros moszatok. 
Egyes cianobaktériumok napfényes idıjárás esetén a felszínre emelkednek, ún. vízvirágzást 
okoznak. Ebben elsısorban kolóniaképzı fajok vesznek részt. A legtöbb fitoplankton 
szervezet képes intenzíven színezni a vizet. Az uralkodó rendszertani csoporttól függıen ez 
lehet zöld, barna, vagy akár vörös is, mint az Oscillatoria rubescens cianobaktériumnál. Az 
ilyen tömeges elszaporodás negatív hatású bizonyos vízhasználatokra (üdülés, ivóvíznyerés).  
Heterotróf életmódú, eukarióta élılények alkotják a ZOOPLANKTONT. Elsısorban csillós 
egysejtőek (Ciliata), kerekesférgek (Rotatoria), evezılábú rákok (Copepoda) és ágascsápú 
rákok (Cladocera) tartoznak ide. Édesvizekben többnyire szőrı táplálkozásúak, mint a 
vízibolhák (pl. Daphnia), és fitoplanktont, baktériumokat, detrituszt vagy kicsiny 
zooplankton- szervezeteket fogyasztanak.  Az úszókandicsok (Cyclops) számos faja azonban 
ragadozó. A zooplanktonhoz tartoznak a heterotróf nanoflagelláta (HNF) csoport tagjai is, 
amelyek baktériumokat, fitoplanktont és egyéb kicsiny szerves részecskéket vesznek fel 
egészben a sejtjeikbe. 
Bizonyos egysejtő élılények besorolása a fito- vagy zooplanktonba nem egyértelmő. A 
legtöbb barázdásmoszat mixotróf (kevert táplálkozású), vagyis klorofillal rendelkezik a 
fotoszintézishez, de ezen kívül szerves táplálék részecskéket is fel tud venni. A 
sárgamoszatok is többnyire mixotrófok. Pl. egyes Dinobryon fajok ostoraikkal baktériumokat 
ragadnak meg. A baktériumok gyakran csak kiegészítı, illetve szükségtáplálékot jelentenek 
számukra. A sokféle víztípusban elterjedt Cryptomonas-csoportbeli ostoros moszatokról 
ugyancsak ismert, hogy fagocitózist folytatnak. Mixotróf a gyakori Melosira italica 
kovamoszat is, mert képes oldott szerves anyagokat értékesíteni. Ugyanez tapasztalható egyes 
cianobaktériumoknál. A Scenedesmus zöldalga egyes kereskedelmi célra szánt kultúráit 
cukortartalmú táptalajon tenyésztik. Sıt, minden algacsoportban elıfordulnak színtelen, azaz 
tisztán heterotróf alakok, pl. a barázdásmoszatok között a Gymnodinium helveticum, a 
sárgamoszatok között a Salpingoeca ruttneri galléros ostoros. 
 
A funkcionális besorolás mellett a plankton még többféleképpen osztályozható. 
A HOLOPLAKTON teljes életciklusát a nyílt vízben tölti. 
A MEROPLAKTON esetében bentikus és pelágikus fejlıdési szakaszok lépnek fel. 
Meroplanktoni pl. a Cyclops abyssorum, mivel egyedfejlıdése során, a 4. copepodit-stádium 
idején az üledékben nyugalmi fázison megy keresztül, bár egyébként csak a planktonban 
található. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) életének legnagyobb részét különbözı 
alzatokon tölti, de lárvái a nyílt vízbe rajzanak ki, a meroplanktonhoz tartoznak. 
Holoplanktoni (kizárólag a planktonban él) számos csillós (pl. Strobilidium, Tinnidium) és 
vízibolha (pl. Daphnia galeata). 
Méret szerint az alábbi csoportokat különböztetjük meg: 
Makroplankton > 20 mm, mezoplankton 0.2-20 mm, mikroplankton 20-200 µm, 
nanoplankton 2-20 µm, pikoplankton 0.2-2 µm, femtoplankton < 0.2 µm. 
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Hálóplankton alatt a mintegy 30-60 µm lyukbıségő planktonhálóval kiszőrhetı élılényeket 
szokás megkülönböztetni. 
Ultraplankton a nanoplankton 2-5 µm mérettartományba esı frakciója. 
 
A nyíltvízi táj élılényeinek különleges tulajdonságai alakultak ki a lebegıképesség 
érdekében. Az eufotikus rétegbıl a fényhiányos mélységi övezetekbe süllyedés a fototróf 
planktoni algák számára a lassú pusztulást jelenti. 
 
Az ülepedési sebesség a módosított Stokes-törvény alapján számolható: 
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ahol vs az ülepedési sebesség [cm/s], g a nehézségi gyorsulás [981 cm/s2], d annak a gömbnek 
az átmérıje, amelynek térfogata megegyezik a vizsgált fitoplankton-szervezetével [cm], ρp a 
planktoni szervezet testének sőrősége [g/cm3], ρk a közeg (víz) sőrősége [g/cm3], η a 
dinamikai viszkozitás [g cm-1 s-1], Fe az alaki ellenállási tényezı [dimenziótlan] (gömbre Fe = 
1, egyéb testekre többnyire Fe > 1).  
Az összefüggésbıl látható, hogy az élılény részérıl csak a sőrőségtöbblet, az alaki 
ellenállás és a testméret befolyásolható. 
A sőrőségtöbblet könnyő testfelépítéssel, továbbá kis sőrőségő anyagok, mint gázok és olajok 
tárolásával csökkenthetı. Ilyenek a cianobaktériumok nitrogénnel töltött gázvakuólumai, és a 
kovamoszatok, valamint a Botryococcus braunii zöldalga olajcseppecskéi.  
 
Bizonyos planktoni élılények testalakja az év folyamán szabályszerő változásokat mutat. Ez a 
jelenség a CIKLOMORFÓZIS. Jól ismert a fecskemoszat (Ceratium hirundinella), 
kerekesférgek (pl. Keratella) és kisrákok ciklomorfózisa.  
 
Nyugodt idıjárás, vagyis csekély turbulencia esetén a zooplankton-szervezetek és ostoros 
moszatok képesek felkeresni a számukra optimális vízmélységet. A táplálék- illetve 
tápanyagkeresés mellett ide tartozik az ellenségek és konkurensek elkerülése (hajnalban ezért 
vándorol lefelé sok zooplankton-szervezet). A VERTIKÁLIS NAPSZAKOS vagy cirkadián 
VÁNDORLÁSOKAT fıként a fény intenzitása vezérli, de szerepe van a hullámhossznak is. 
 
A FITOPLANKTON ÉVSZAKOS ELOSZLÁSÁT lényegében az idıjárás határozza meg, 
közvetlenül a termikus rétegzıdés, a vízhımérséklet és a fénykínálat alakítása által. Közvetett 
hatása a tápanyagok hozzáférhetıségét és a veszteségeket befolyásolja. Ide tartozik a 
zooplankton általi fogyasztás és az ülepedési veszteség. A fitoplankton legkisebb 
koncentrációban télen van jelen, amikor a fénykínálat alacsony. Földrajzi szélességünkön 
jellemzı a fitoplankton tavaszi erıs kifejlıdése. Ez többnyire a jég olvadása után, 
kovamoszatokkal veszi kezdetét, amelyek már kevés fény és alacsony hımérséklet mellett is 
növekedni képesek. A fitoplankton biomasszája tavasszal azért bıséges, mert még elegendı, a 
téli idıszakban fel nem használt tápanyag áll rendelkezésre. Gyors hanyatlást okoznak a 
termikus rétegzıdés kialakulása után fellépı ülepedési veszteségek, illetve a tápanyagok 
(rendszerint foszfor) elfogyása. Idıbeli késéssel következik a zooplankton kifejlıdése. Ez 
ugyanis szaporodásához magasabb hımérsékletet igényel, ami csak a meleg felszíni 
vízrétegek kialakulásával jön létre. Ilyenkor a zooplankton növekvı mértékben fogyasztja a 
fitoplanktont. Ezért nyáron a fitoplankton biomasszája lényegesen kisebb, mint tavasszal. 
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A NEKTON kifejezetten jó úszókat, fıként a halakat foglalja magában. Többségük 
mindenevı, túlnyomóan azonban húsevı. A „békés” halak zooplanktont (elsısorban 
vízibolhákat), vagy zoobentoszt (árvaszúnyog és egyéb rovarlárvákat, győrősférgeket, 
csigákat és kagylókat, részben növényeket és fitoplankton is) fogyasztanak. Fenéklakó 
gerinctelen állatokkal táplálkozik például a dévérkeszeg és a kisebb sügér, planktonevı a 
fiatal bodorka. A rabló halak, mint a nagyobb sügér, a csuka, a süllı elsısorban kisebb 
halfajokkal és halivadékkal táplálkoznak. Ezek megakadályozzák a kisebb halak túlzott 
elszaporodását, így a szőrı életmódja miatt fontos zooplanktont (vízibolhák, elsısorban 
Daphnia) támogatják.  
 
Különleges életközösség alakul ki a víz-levegı határfelületen. A vízfelszínen élı nagyobb 
növények és állatok, mint békalencsék és molnárpoloskák alkotják a PLEUSZTONT. A 
felületi hártyán megtapadó mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, algák, csillósok) 
összessége a NEUSZTON. A neuszton elsısorban szélvédett és kisebb vizekre, illetve 
öblökre jellemzı. Ezen belül a levegı oldalán az EPINEUSZTON, a víz oldalán a 
HIPONEUSZTON foglal helyet. Különbséget kell tenni a tulajdonképpeni, és az alkalmi 
megtelepedı, máshonnan (alzatról, planktonból) származó pleuszton- (levegıbıl lélegzı 
vízirovarok), illetve neusztonlakók (pl. a felszínre emelkedı fitoplankton) között is.  
 
 
 

15.  ÖSSZES SÓTARTALOM, SZÉNDIOXID 
 
A kontinentális vizekben az oldott szervetlen vegyületek között rendszerint a 
hidrogénkarbonát uralkodó jelentıségő. A fotoszintézis számára szénforrásként, sav-bázis 
pufferrendszerek alkotórészeként alapvetı szerepet játszik. Mennyisége azokban a 
vizekben, amelyek vízgyőjtı területét karbonátos kızetek (mészkı, márga, dolomit) 
építik fel, rendszerint jóval nagyobb, mint amelyekén szilikátos kızetek (pl. gránit, 
gneisz, homokkı) uralkodnak. A hidrogénkarbonát, vagy a kovasav illetve szilikátok 
elsısorban a kızetek mállása során válnak szabaddá. 
A vizek összes sótartalmát és ionösszetételét alapvetıen az éghajlati viszonyok 
határozzák meg. Humid tájakon a csapadék felülmúlja a párolgást, ennek megfelelıen a 
vizek sóban szegények. Az ilyen vízgyőjtı területrıl folyó vizekbıl származó összes 
sótartalom ritkán haladja meg a 0.15 g/l értéket. Sóban szegény vizek uralkodnak pl. 
Skandináviában, Közép-Európa több középhegységében, a nedves trópusok és szubtrópusok 
nagy részén. Ilyen lágyviző tavakban az összes sótartalom gyakran kevesebb, mint 10 mg/l. Itt 
az ionösszetételt jelentıs mértékben a csapadékvíz összetétele határozza meg, mivel az 
alapkızet hozzájárulása csekély. Szulfát, szulfit, nitrát és nitrit égési folyamatokban is 
keletkezik, illetve ipari gázokból származik, majd a csapadékkal a vizekbe kerül. 
Alacsony sótartalmú vizekben csekély fajszámmal vannak jelen, vagy teljesen 
hiányoznak azok az élılénycsoportok, amelyek a víz mésztartalmával szemben 
igényesek, mint pl. a kagylók, csigák és sokféle rák. Ugyanakkor a járommoszatok és 
sárgamoszatok a mészben szegény vizeket részesítik elınyben. 
 
 
 
A savkötı képességet (SK) vagy ALKALINITÁST a legtöbb vízben a karbonát- és 
hidrogénkarbonát tartalom képviseli. 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]+−−− −++= HOHCOHCOSK 2
33       (18.1) 
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Ez az egyenlet 4.3 és 8.2 közötti pH értékekre érvényes. Szilikátos alapkızető vízgyőjtı 
esetén 0.5 mmol/l-nél kevesebb is lehet az alkalinitás (és pl. század mmol/l nagyságrend 
esetén a tó vize savas ülepedésekkel szemben nagyon érzékeny), míg kemény viző tavaknál 
értéke meghaladhatja a 2.0 mmol/l-t. Szódás tavaknál az 1500 mmol/l értéket is elérheti. 
Még szárazabb éghajlat alatt az ionösszetételben fıleg nátrium, magnézium és klorid szerepel, 
a tengerekhez hasonlóan a nátriumklorid uralkodik. Kloridtartalmú sós tavakra jellemzıek 
bizonyos kovamoszatok, pl. a planktoni Thalassiosira fluviatilis. Kloridjelzı a szabad 
szemmel is könnyen felismerhetı Enteromorpha intestinális zöldalga is.  
 
Mivel magas sótartalom mellett az oxigén oldhatósága nagyon csekély, erıs átkeveredés 
hiányában rövidesen oxigénhiány, továbbá mikrobiális szulfátredukció következtében 
kénhidrogén képzıdése és feldúsulása lép fel, ami fotoautotróf (zöld és bíbor) 
kénbaktériumok elszaporodásának kedvez. 
Lefolyástalan tavak sócsapdaként mőködnek. A foszfát feldúsulása szódás tavakban a 
fitoplankton elszaporodásának kedvez.  
 
 
Mérsékelt éghajlatú vizekben, amelyek csapadékvízbıl és felületi lefolyásból táplálkoznak, 
többnyire sóban szegények. Összes sótartalmuk nem ritkán kisebb, mint 0.05 g/l, egyes 
láptavakban 0.01 g/l-nél is kevesebb. Itt humin- és fulvosavak megkötik az egyébként is 
csekély mennyiségő kalciumot. Ezzel szemben túlnyomóan talajvíz-hozzáfolyás esetén a 
kalcium-hidrogénkarbonát tartalom viszonylag magas. 
Magas sótartalmú szennyvíz bevezetése rendszerint erıs fajpusztuláshoz vezet. Az 
édesvízi  
szervezetek ugyanis érzékenyek a megnövelt sótartalomra, továbbá a kedvezıtlen 
ionösszetétel, a túl nagy kálium vagy magnézium tartalom miatt mérgezı hatású. 
Ráadásul a lökésszerő terhelések következtében a koncentráció-ingadozások nagyon erısek. 
 

Természetes vizekben a −− 2
332 // COHCOCO  rendszer meghatározó a pufferhatás 

szempontjából. 
 
Minél nagyobb a víz kalcium-tartalma, annál több széndioxid szükséges a kalcium-
hidrogénkarbonát oldatban tartásához. Az EGYENSÚLYI SZÉNDIOXID nem képes 
további kalcium-karbonátot feloldani. Ezt csak az egyensúlyi értéket meghaladó mennyiség, 
az ún. AGRESSZÍV SZÉNDIOXID (illetve szénsav) teheti meg: 
 

−+ +→++ 3
2

223 2HCOCaOHCOCaCO       (18.2) 

 
A vizekben a hidrogén-karbonát csak akkor marad stabilan oldatban, ha meghatározott 
mennyiségő széndioxid jelen van. Ha egy ilyen rendszerbıl az egyensúlyi széndioxid egy 
része például felmelegedés vagy fotoszintézis hatására elvonódik, akkor kalcium-karbonát 
válik ki. 
 

OHCOCaCOHCOCa 2233
2 2 ++→+ −+       (18.3) 

 
A 18.3 reakció addig megy végbe, amíg a CO2 és Ca(HCO3)2 között új egyensúlyi állapot 
nem jön létre.  
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A talajvíz nem csak széndioxidban (amely elsıdlegesen talajlégzésbıl származik), hanem 
hidrogén-karbonátban is gazdag. 
Hacsak a csapadékvíz nem hatol be túl gyorsan a hasadékokon keresztül, amikor alig 
van lehetısége széndioxid felvételére, a talajvizek hidrogén-karbonát tartalma a 
mészben gazdag üledékes kızetek tartományában a legnagyobb. A szivárgó víz hosszú 
tartózkodási ideje esetén szilikátos kızetekbıl is oldatba mehet kis mennyiségő kalcium-
karbonát hidrogén-karbonát formájában. Mészben szegény kızető vidékeken a talajvízben 
gyakran nem kalcium, hanem vas szerepel a hidrogén-karbonát mellett. 
Talajvízzel táplált tavak szervetlen szénnel (széndioxiddal és hidrogén-karbonáttal egyaránt) 
jobban ellátottak, mint azok, amelyek csak felszíni hozzáfolyást kapnak. 
Kemény talajvizek gyakran több széndioxidot tartalmaznak, mint amennyi a hidrogén-
karbonát tartalmának megfelel, azaz széndioxiddal túltelítettek. Ha bıséges széndioxid-
tartalmú talajvíz szökıforrással kerül a felszínre, a széndioxid egy része kiválik belıle 
erıs turbulencia, a víz felmelegedése, nyomáscsökkenés és a széndioxid légköri alacsony 
parciális nyomása miatt. Ezért ilyenkor a hidrogén-karbonát egy része elbomlik 18.3 szerint. 
A keletkezı kalcit gyakran jellegzetes lerakódásokat (mésztufa, travertínó) képez. Egyes 
folyókban, patakokban szabályos mésztufagátak képzıdnek (Pl. Plitvicei-tavak mésztufa-
teraszai). 
 
Ha a fotoszintézis következtében széndioxid fogy, ekvivalens mennyiségő Ca(HCO3)2 
alakul át (18.3 egyenlet). Csekély turbulencia mellett a széndioxid-elvonás miatt nı a pH 
érték.  
 
A fitoplankton fotoszintézise által elıidézett kalcit kicsapódás eredményeképp a 
fitoplankton és a foszfát fokozott ülepedése következik be. Oldott szerves anyagok, pl 
huminanyagok a kicsapódást gátolhatják. A kalcium-karbonát lerakódása a tófenéken 
különösen a parti tájék alsó szakaszán olyan mértékő is lehet, hogy ott az üledék fı 
alkotórészét képezi.  
 
 
 

16. NITROGÉN ÉS FOSZFORTARTALOM 
 
A vizekben a nitrogén és foszfor a legfontosabb növényi makro-tápanyag. A fitoplankton 
sejtanyagának felépítésében a szén, nitrogén és foszfor atomok C:N:P = 106:16:1 arányban 
vesznek részt. Ezért a gyorsan növı algák ebben az arányban vonják ki a vízbıl a 
tápanyagokat (REDFIELD-ARÁNY). Ha valamelyik ennél kisebb relatív mennyiségben 
hozzáférhetı, akkor ez lesz a limitáló tényezı (a fogyasztás következtében ugyanis részaránya 
a vízben egyre kedvezıtlenebbé válik a Redfield-arányhoz képest) 
 Különösen a foszfor nagyon alacsony (néhány µg/l) koncentrációjú az emberi beavatkozástól 
mentes vizekben. Ezért a foszfor a növények és algák növekedését gyakrabban korlátozza, 
mint a nitrogén. 
 
Ha a vízben nagy az ammónium-koncentráció, akkor magas pH értékeken a szabaddá váló 
ammónia károsítja a vízi élılényeket. Az akut mérgezésen túlmenıen krónikus hatással is 
számolni kell. Halaknál például kopoltyú-elhalás is bekövetkezik. A mérgezési küszöb 0.02-
0.3 mg NH3-N/l. 
Az ammónia mérgezı hatása miatt, amely vizekben különösen élénk fotoszintézis 
következtében létrejövı pH-emelkedés után tapasztalható, a szennyvíztisztítás során 
ammónium eltávolítás is szükséges. Ráadásul mikrobiális oxidációjának oxigénigénye magas, 
ami a vizek oxigénforgalmát megterheli (az egy lakosra jutó szennyvíz 
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ammóniumtartalmának oxidációjához kb. annyi oxigén szükséges, mint szervesanyag-
tartalmának lebontásához: 56 g). Az ammónium nitritté, majd a nitrit nitráttá oxidálását 
autotróf NITRIFIKÁLÓ BAKTÉRIUMOK végzik, amelyek a folyamatból biológiailag 
hasznosítható energiát nyernek. 
Adszorpciós és kémiai kötıdése miatt a foszfát sokkal inkább visszatartásra kerül az 
üledékben, mint a nitrát. Csak a fitoplankton és a baktériumok elhalt biomasszájának gyors 
ásványosodása és jó tápanyag kihasználás teszi lehetıvé tápanyagban szegény vizek 
élılényeinek jelentısebb növekedését. A Daphnia galeata eutróf vizekben, nyáron kiválasztás 
útján az algák és baktériumok foszfor-igényének 30-60%-át, nitrogén-igényének 160%-át 
képes biztosítani. 
A nitrát-tartalom csökkenése elsısorban a baktériumok által folytatott DENITRIFIKÁCIÓ 
(nitrát-légzés) révén lehetséges, amelynek során a nitrát molekuláris nitrogénné redukálódik.  
Ammónium- és nitrát-hiány esetén egyes cianobaktériumok (pl. Microcystis, Anabaena) 
NITROGÉN-KÖTÉSSEL biztosítják növekedésüket.  
 
A hipolimnion oxigénhiányát gyakran emberi beavatkozás okozza. A megnövekedett 
tápanyagtartalom fokozott biomassza-képzıdéshez és következésképpen a hipolimnion 
oxigénkészletének másodlagos megterheléséhez vezet. Néha oxigénfogyasztó anyagokat 
tartalmazó szennyvíz bevezetése felelıs hasonló következményekért.  
 
. A kén és forgalma tehát jelentıs hatással van az eutrofizációra. A foszfor mesterséges 
eltávolítása a hipolimnionból (mélységi víz kivétele, illetve elvezetése) csökkenti a víz belsı 
terhelését, így oligotrofizáló hatású (ehhez hozzájárul még az is, hogy egyidejőleg oxigénben 
szegény víz kerül elvonásra).  
 
 
A Hutchinson FÉLE PLANKTON PARADOXON szerint nyilvánvalóan több faj él együtt, 
mint amennyi a környezet homogenitása alapján feltételezhetı lenne (korábban láttuk, hogy 
ezt a limitáló erıforrások száma határozza meg). A rendszer zavarásai (ragadozók 
megjelenése, idıben is változó környezeti mikro-heterogenitások) közti idıtartam azonban 
kisebb annál az idınél, ami a konkurensek kizárásához szükséges, így az ellentmondás 
feloldható. 
A vízben oldott tápanyagok mennyisége az év során is változik. Télen a fitoplankton és a 
növényzet aktivitása mérsékelt, a tápanyag-felhasználás csekély. Tavasszal az emelkedı 
hımérséklet, a kedvezı fényviszonyok hatására a fitoplankton hasznosítja a tápanyag-bıséget, 
és tömegesen szaporodik el. A tápanyagkészletek kimerülése, és a zooplankton fokozódó 
megjelenése miatt tavasz végére jellemzıen egy átlátszó viző stádium alakul ki. Nyáron 
alacsony biomassza mellett a fitoplankton produkciója nagy, amely jelentékeny tömegő 
zooplanktont tart el. Ilyenkor a tápanyagok forgalma viszonylag alacsony koncentráció-
értékek mellett intenzív. Az ısz beköszöntével a fitoplankton, illetve a növények 
élettevékenysége, tápanyagfogyasztása újra csökkenı tendenciájú. 
 
FOSZFOR-FELESLEG a sejtekben polifoszfát-szemcsék képzıdéséhez vezet. A tárolás 
nem csak baktériumok, hanem fitoplankton-szervezetek körében is elterjedt, és segít a 
hiányidıszakok túlélésében. A foszfor-felesleg alacsony féltelítési állandó, vagy gyors 
felvevı képesség (különösen sok felvevı rendszer a sejt felületén) eredményeképp jön létre. 
A nitrát sejtbe történı felvétele után nitrát- és nitritreduktáz közremőködésével ammóniummá 
alakul, mert ez képezi az aminocsoportok és aminosavak szintézisének kiindulópontját. Az 
ammónium ezért elınyben részesül a felvételnél. 
A növekedés tápanyagdúsulás miatti élénkítése sokféle következménnyel jár. Megnövekedett 
tápanyag-bevitelt és mindazon folyamatokat, amelyek természetes okok vagy emberi 
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beavatkozás következtében felvehetı növényi tápanyagok nagyobb kínálatához, és ezáltal a 
vízben az algák és növények produkciójának (többnyire nemkívánatos) növekedéséhez 
vezetnek, EUTROFIZÁCIÓNAK nevezzük. A növekedést korlátozó tápanyaggal való 
terhelés mértéke szerint megkülönböztetünk OLIGO-, MEZO-, EU-, POLI- és 
HIPERTRÓF (hiper-eutróf) vizeket.  
Az osztályozás a tipikus oligotróf, tiszta viző tavaktól (átlátszóság > 10 m, alacsony tápanyag-
koncentrációk, csekély produkció) a zavaros viző (átlátszóság < 1 m), algák extrém tömegben 
fejlıdése által színezett hipertróf vizekig terjed. 
A trofitás-szintet a tápanyagok mellett egyéb körülmények, pl. a víz átlagos tartózkodási 
ideje, a közepes mélység, a vízkeménység, vagy a táplálékhálózat struktúrája is befolyásolja.  
Az antropogén eutrofizáció a vízminıség romlásának fı oka az utóbbi 100 évben. Sokszor 
azonban az eutrofizáció a tavak öregedését kísérı természetes folyamat. A tavak a vízgyőjtı 
területrıl származó tápanyagok győjtımedencéi. A tófenék szintjének emelkedésével, a 
feltöltıdéssel (akár természetes, akár antropogén okból történik) a tápanyagok könnyebben 
hozzáférhetıvé válnak. Az eutrofizáció negatív hatású a vízhasználatokra, így a használati és 
ivóvízellátásra, fürdıüzemre, pihenésre, halászatra. 
Az EUTROFIZÁCIÓ TÜNETEI: !!! 

- A fitoplankton tömeges fejlıdése és emiatt a víz zavarossá válása (az oligotróf 
tavak 10-20 m átlátszósága néhány deciméterre csökkenhet a lebegı algák erıs 
színezı hatása mellett). 

- Vízvirágzás a felszínre emelkedı cianobaktériumok által. 
- Szag- és íz hátrányos változása az algákból származó szerves anyagok miatt. 
- A cianobaktériumok toxinokat képeznek, amelyek bırbántalmakat (fürdızésnél), 

illetve májkárosodást (nem kellıen tisztított ivóvíz esetében) okozhatnak. 
- Vízinövények burjánzása (amennyiben a foszforterhelés nem túl nagy, amikor is az 

élıbevonat és a fitoplankton tömeges fejlıdése a növényeket elnyomja az 
árnyékolás miatt). 

- Fenéklakó (bentikus) algák felúszása erıs oxigénképzıdés miatt képzıdı 
gázhólyagok révén. 

- Az oxigéntartalom szélsıséges napszakos ingadozásai: jelentıs (200% vagy még 
nagyobb) túltelítettség nappal, teljes deficit éjszaka. 

- Magas pH (>9) értékek, és emiatt az ammónium disszociációs egyensúlyának 
eltolódása a mérgezı ammónia képzıdése irányába (halpusztulás). 

- Oxigénhiány, ezáltal érzékeny makro-szervezetek eltőnése. 
- Kénhidrogén, illetve agresszív szénsav képzıdése. 
- Megnövelt foszfor-visszaoldódás az üledékbıl. 
- Jobb túlélési esély egészségkárosító mikroorganizmusok (patogén baktériumok, 

gombák, féregpeték, stb.) számára. 
 
 

17. A KÉN KÖRFORGALMA 
 
A kén a vizekben fıleg szulfát vagy szulfid alakjában van jelen. A szulfát csak oxigén 
jelenlétében, a szulfid viszont csak oxigén hiányában marad meg tartósan. A kén számos 
szerves vegyület alkotórésze is. Közöttük sokféle kellemetlen szagú anyag van, a 
természetben leggyakoribb a dimetil-szulfid (H3C-S-CH3), amelyet baktériumok és 
algák termelnek. Oxigén jelenlétében a kénhidrogén, szulfid és elemi kén szulfittá, szulfáttá, 
tioszulfáttá (S2O3

2-), vagy tionátokká (pl. S3O6
2-, S4O6

2-) oxidálódik, gyakran 
mikroorganizmusok hathatós közremőködésével. A természetben a politionátok is elterjedtek. 
A vizekben a kén messze legelterjedtebb formája a szulfát. Egyes kristályos kızeten 
kialakult, illetve trópusi tavak természetes szulfáttartalma azonban alacsony (néhány 
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mg/l). A kénsav- és kénessav tartalmú esık következtében e tavak kéntartalma is lényegesen 
megnıtt, ami a fajösszetétel megváltozásához, egyes fajok eltőnéséhez vezethet. 
Gipsztartalmú kızeteken kialakult tavak természetes szulfátkoncentrációja nem ritkán az 1000 
mg/l értéket is meghaladja.  
A kén a fehérjék felépítésében nélkülözhetetlen aminosavak (cisztein, metionin) 
alkotórésze. A biomassza képzıdéséhez azonban a kínálathoz képest csekély mértékben 
szükséges, ezért az alganövekedést nem korlátozza. 
 
A SZULFÁTREDUKÁLÓ (deszulfurikáló) BAKTÉRIUMOK a szerves anyag 
lebontásához a szulfátban kötött oxigént használják a légköri oxigén helyett. A folyamatból 
biológiailag hasznosítható energiát (ATP) nyernek: 
 
C6H12O6 + 3SO4

2- + 3H+ → 6CO2 + 6H2O + 3HS- + energia   (20.1) 
 
 
A vizekben a mikroorganizmusok nem csak a szulfátot, hanem a ként, szulfitot és tioszulfátot 
is kénhidrogénné tudják átalakítani. A szulfát és egyéb szervetlen kénformák redukálásában 
azonban sokkal kevesebb baktériumnemzetség vesz részt, mint a biomassza lebontását kísérı 
kénhidrogén-kibocsátásban.  
 
A kénvegyületek oxidációját végezhetik aerob (színtelen kénbaktériumok) vagy anaerob 
(bíbor és zöld kénbaktériumok) mikroorganizmusok. 
 
Molekuláris vagy kémiailag kötött oxigén (pl. nitrát) jelenlétében számos faj képes a 
kénhidrogént oxidálni, és a felszabaduló energiát biológiailag hasznosítani. A végtermék lehet 
elemi kén, szulfát, vagy egyéb oxidált kénvegyület. 
 
2H2S + O2 → 2S + 2H2O + energia      (20.2) 
2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + energia     (20.3) 
 
 
Az említett baktérium-csoportok térben egymástól elkülönülten mőködnek. A kén külsı 
forrásokból (hozzáfolyás, légkör) szulfátként kerül a rendszerbe. A rendszeren belül a 
biomassza lebontása során mobilizálódik újra, és részben az üledékben rakódik le. Vasszulfid, 
vagy elemi kénlerakódás formájában jelentıs kén-mennyiségek kivonódnak a forgalomból.  
A kén és foszfor-körforgalom között szoros kapcsolat van. A kén elıfordulási állapota az 
üledék és víz határánál meghatározó abból a szempontból, hogy a foszfát milyen mértékben 
kötıdik meg, illetve válik szabaddá. A szulfátredukció hatására a foszfát mobilizálódik, így 
közvetve eutrofizáció alakulhat ki. 
 
 
 
 

18. VAS 
 
A vas a földkéreg negyedik leggyakoribb eleme (5%), azonban csekély oldhatósága miatt 
felszíni vizekben kivételesen ér el jelentıs koncentrációt. Csak redukált, Fe(II) alakban, 
szerves komplexek formájában, vagy nagyon alacsony pH mellett oldódik jól. A redukált alak 
képzıdéséhez alacsony oxigén- és magas széndioxid-koncentráció szükséges. Normális 
oxigéntartalom esetén a vas csak akkor megy oldatba, ha a pH<5, a víz nagy mennyiségben 
tartalmaz komplexképzıket, pl. huminanyagokat, vagy jelentıs az ultraibolya sugárzás. Ezért 
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a legtöbb tó nyíltvízi régiójában szinte alig lehet vasat kimutatni (kivételt képeznek az ún. 
barna vizek). Az üledékbıl származó Fe(HCO3)2 az epilimnionban gyorsan oxidálódik, 
Fe(OH)3 alakjában kicsapódik.  
A vas nyomokban szükséges a sejtanyag, elsısorban a klorofillok és vastartalmú fehérjék 
felépítéséhez. A mikroorganizmusok és egysejtő algák sejtfelületén azonban hatékony 
transzport-rendszerek (szideroforok) vannak, amelyek a Fe(III) mobilizálását és felvételét 
szolgálják. Ezért e szervezetek növekedését vashiány feltehetıen ritkán korlátozza. 
Fulvosavak, illetve huminanyagok a vassal oldható komplexeket alkotnak. A napfény hatására 
is oldott szerves anyagok és Fe(III) részecskék jelenlétében mobilizálódik annyi oldott Fe(II), 
amennyi a fitoplankton szükségleteit kielégíti.  
A vas azon nehézfémek közé tartozik, amelyet a baktériumok és a fitoplankton-szervezetek 
gyakran a szükségletet jóval meghaladó mértékben vesznek fel, illetve tárolnak. A nyíltvízi 
tájékon élı baktériumok esetében a vas túlzott mértékő felvétele nagy ülepedési veszteségeket 
okoz. 
Nagy mennyiségő oldott vas található a lápi vizekben, valamint mély tavak afotikus 
rétegében, különösen, ha ezek mésztartalma csekély.  
A vas különbözı állapotformáinak stabilitása fıként a redox-potenciáltól és a pH-tól függ. 
Az afotikus rétegben lebontó folyamatok uralkodnak. Az oxigénhiány és széndioxid-képzıdés 
elısegíti a vas visszaoldódását az üledékbıl. Egyes baktériumok a háromértékő vasat (oxigén 
helyett) elektronakceptorként használják a szerves anyagok lebontásához. Ez a folyamat az 
ún. VASLÉGZÉS.  
Állóvízi üledékekben a háromértékő vasnak döntı szerepe van az eutrofizáció 
akadályozásában. Az üledék felületén kialakuló Fe(III)-film záróréteget képez a foszfor 
visszaáramlásával szemben. Ez a hatás azonban nem tartós, mivel a mélyebben fekvı anaerob 
rétegekben a vas redukált formájában van jelen, így a korábban megkötött foszfát újra 
szabaddá válik. 
Az üledékben zajló redukciós folyamatok miatt rétegezett tavak hipolimnionjában a nyári 
pangás idején az oldott vas- és mangántartalom oly mértékben növekedhet, hogy a mélyrıl 
történı vízkivételt (ivóvíznyerés céljára) lehetetlenné teszi, vagy komoly gondot okoz a víz 
elıkészítésében. A vaskoncentráció ilyenkor 50 mg/l-nél is nagyobb lehet. Az ilyen 
vízminıségromlást nem csak az oxigén, hanem a nitrát is akadályozza. Csak akkor történik 
Fe2+-visszaoldódás az üledékbıl, ha a nitrát nagymértékben elhasználódott. 
 
Ha talajvíz a felszínre kerül, a vas(II) kémiailag, semleges és savanyú pH tartományban 
elsısorban baktériumok által oxidálódik. 
 
4Fe2+ + 8HCO3

- + O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3 + 4H2O + 8CO2 + energia 
 
 Az Fe(OH)3 mellett különbözı egyéb vas(III)hidroxidok, pl. Fe(OOH) is képzıdik. A 
vasoxidáló baktériumok a folyamatból biológiailag hasznosítható energiát nyernek. Ezek a 
szervezetek kemolitotróf autotróf anyagcserét folytatnak, tehát a nyert energiát szerves anyag 
kemoszintéziséhez használják fel. Különösen elterjedtek a Gallionella nemzetségbe tartozó 
vasbaktériumok. Maximális aktivitásuk semleges pH mellett tapasztalható, ilyenkor nagy 
mennyiségő VASOKKER lerakódását idézik elı, amely különbözı berendezések (pl. 
ivóvíznyerı kutak szőrıi) eltömıdését okozhatja. A vasokker a vízben élı állatokat is 
károsíthatja, vagy elpusztíthatja, mert a légzıszervekre, pl. halak kopoltyúira rakódik. Jó 
oxigénellátású tavak fenekén a vasbaktériumok életmőködése LIMONIT lerakódásához 
vezet.  
A tavakban és a talajvízben még egyéb vasbaktériumok is gyakoriak, így a Siderocapsa, 

Cladothrix, Leptothrix, Metallogenium nemzetségek fajai. Közülük azonban egyesek szerves 
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szénforrásra utaltak, amely nehezen bontható szerves anyag is lehet, pl. fulvosavak és 
huminanyagok. Szerves vaskomplexeket is hasznosítanak. 
 
A legtöbb állóvíz vascsapdaként mőködik. Oligotróf, ezért oxigénnel fenékig ellátott tavakban 
a vas egész évben az üledékben tárolódik. Az üledék felülete el nem savanyodott tavakban 
elsısorban a vas(III)-hidroxid okozta okkerbarna színezıdést mutat. Ez alatt rendszerint itt is 
redukált, ezért sötét színő üledék helyezkedik el.  
 
Ha a hipolimnionban feldúsul a kénhidrogén, akkor a vas FeS formájában kicsapódik. A VAS 
üledékben történı MEGKÖTÉSÉNEK tehát két fı módja van: Fe(III)-kicsapódása, illetve 
vas-szulfidok képzıdése. Lehetséges, hogy bizonyos tavaknál ezen kívül bizonyos szerepet 
játszik a FeCO3, illetve Fe3(PO4)2 formájában történı kicsapódás is. 
  

19. MANGÁN 
 
A földkéreg mangántartalma csak kb. 0.01 %, ami a vastartalom mintegy ötszázad részének 
felel meg. A mangán mobilitása, illetve oldhatósága azonban lényegesen jobb, ezért a 
vizekben oldott mangán koncentrációja néha még nagyobb is, mint a vasé. 
A mangán mikrobiális redox-átalakulásai hasonlóan zajlanak, mint a vas esetében. 
 
A Mn(IV) redukciója még gyorsabban megtörténik, mint a Fe(III)-é. Az üledékben már akkor 
elkezdıdik, amikor a redoxpotenciál még viszonylag magas, s a felette elhelyezkedı vízben 
3-4 mg/l oldott oxigén van. A négyértékő mangánt bizonyos mikroorganizmusok terminális 
elektronakceptorként hasznosítják (az oxigén helyett) a szerves anyagok lebontásához 
(mangánlégzés). Víznyerésnél a mangán gyakrabban okoz súlyos problémákat, mint a vas. 
 
A Mn(II) mikrobiális oxidációjához nagyobb oxigéntartalomra van szükség, mint a Fe(II) 
esetében. Oldott oxigén jelenlétében a hipolimnionba süllyedı Fe(III)-részecskék oldott 
mangánt adszorbeálnak. Ez így részben oxidálódik, miközben ekvivalens mennyiségő Fe(III) 
redukálódik. 
A Fe(II)-vel ellentétben a Mn(II) kénhidrogén jelenlétében nem csapódik ki szulfid 
formájában. Bıséges mésztartalmú vizekben azonban MnCO3 kicsapódása elképzelhetı, 
esetleg CaCO3-al együtt. Ettıl eltekintve azonban a mangán csak magas redoxpotenciál 
mellett kötıdik meg. Ezért a hipolimnionban feldúsul, ha ott hiányzik az oxigén. 
A Mn(IV) mikrobiális kicsapódása a csıvezetékek belsı falán a nagy távolságú ivóvízellátás 
teljesítıképességét lényegesen korlátozhatja. A Gallionella okozta vasokker képzıdéssel 
ellentétben ez nem a hatásos keresztmetszet jelentıs csökkenése, hanem a megnövelt 
súrlódás, illetve nyomásveszteségek miatt következik be. 
A mangán oldódásáért illetve kicsapódásáért felelıs mikroorganizmusok részben ugyanazok, 
mint a vas esetében (pl. Metallogenium, Leptothrix), de taxonómiai csoportok széles körében 
megtalálhatóak. 
 
 

20. SZILÍCIUM 
 
A szilícium 28% tömegarányban vesz részt a földkéreg felépítésében. Csak oxidált alakban 
fordul elı, elsısorban SiO2 és H4SiO4 (kovasav) formájában. Gyakran alumíniummal és 
káliummal kombinálódik, elsısorban agyagásványok, pl. a kaolinit Al2Si2O5(OH)4 
alkotórészeként. Az alumíniumszilikátok, mint például a földpát KAlSi3O8 hidrolízise a 
legfontosabb mállási folyamatok közé tartozik. Az oldott kovasav azonban erısen 
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adszorbeálódik vas- és alumíniumhidroxidokon, valamint humusz-komplexeken. Ezért a 
legtöbb víz szilícium vonatkozásában telítetlen. 
A SiO2 a kovamoszatok mennyiségileg legfontosabb építıeleme. Természetes, nem 
szélsıségesen tápanyag-szegény vizekben ezek messze a leggyakoribb fitoplankton-
szervezetek. A tófenék mikroszkópikus algái között is rendszerint kovamoszatok uralkodnak. 
 
  Az agyagásványok és kovahéjak bomlása általában baktériumok részvételével történik. A 
vízi üledékekben a szilícium nem csak agyagásványokban és kovamoszatok 
héjmaradványiban kötve, hanem vas- és alumíniumhidroxidokon adszorbeálva is jelen van. 
Az üledékek pórusvizében a koncentráció jóval nagyobb, mint a felette levı víztestben. 
Foszforvegyületek bısége és kielégítı nitrogén-ellátás esetén a planktoni kovamoszatok 
gyakran olyan erısen növekednek, hogy az összes szilikátot elhasználják, és 
következésképpen egyéb algák kiszorítják ıket.  
Állóvizekben a kovamoszatok egyéb algákkal szemben nagyobb sőrőségük és ennek 
következtében nagyobb ülepedési veszteségeik miatt hátrányban vannak.  
 
 

21. BARNAVÍZŐ TAVAK 
 
Barnaviző, humusz- vagy disztróf tavak fizikai, kémiai és biológiai szempontból is 
különböznek az átlátszó viző tavaktól. Legfeltőnıbb jellegzetességük, hogy a 
huminanyagok bısége miatt sárga vagy barna színőek. A fény csekélyebb behatolási 
mélysége a fotoszintézis szempontjából kedvezıtlen. Ráadásul a behatoló fény spektruma a 
hosszúhullámú, tehát kisebb energiájú tartományba tolódik el. A hısugárzás erısebb 
abszorpciója a felületi réteg erısebb felmelegedését idézi elı, ezért az átkeveredés mélysége 
kisebb, mint az átlátszó viző tavakban. 
Egy kis tó vízfelszínén 24 ˚C, 0.75 m mélységben 10 ˚C, 1.5 m mélységben 5 ˚C 
hımérsékletet mértek. 
A barna vizek kémiai tulajdonságait és élıvilágát alapvetıen befolyásolják a 
huminanyagok. 
A huminanyagok elsısorban a szárazföldi és a parti öv növényei, valamint a tızegmohák 
elhalt maradványainak lebomlási termékei. Nagy molekulájú (molekulatömeg 103-105), 
polimerizált szerves savak, amelyek egyszerő vagy kondenzált, nitrogéntartalmú, erısen 
oxidált aromás vegyületekbıl épülnek fel. Nehezen bontható szerves anyagok. Közéjük 
tartoznak a fulvosavak és huminsavak. A fulvosavak (a huminsavakkal ellentétben) még 
pH 1 mellett is oldhatók. Sárga vagy barna színőek, kisebb molekulákból állnak, több 
karboxil- és hidroxil- csoportjuk van, mint a barna vagy fekete huminsavaknak. Erıs 
komplexképzı sajátságuk miatt a szabad fémionok koncentrációja nagyon lecsökkenhet. 
Magas Ca-tartalom mellett a huminanyagok kicsapódnak. A huminanyagok kationcserélı 
tulajdonságúak, továbbá különbözı anyagok adszorpciójára és abszorpciójára képesek. Fény 
hatására a huminanyagok (szingulett-oxigén képzıdése miatt) részben elbomlanak, miközben 
könnyen bontható szerves anyagok keletkeznek. 
A huminanyagok az üledékben alig bomlanak, élettartamuk esetenként több ezer év. A 
lápok pollen megırzı képességét paleontológiai vizsgálatok használják ki. 
Tipikus barna vizek oldott szervesanyag-tartalma 10-250 mg/l.  
 
Meszes vizekben kalcium-humátok képzıdnek, amelyek kicsapódnak. Az intenzív kalcium- 
vagy alumínium-humát képzıdés a színezıdést csökkenti, a víz átlátszóságát növeli. Az 
elsavanyodás miatt megnövekedett alumínium-bevitel miatt huminanyagokkal bıven ellátott 
vizek gyakran elvesztették korábban erıs színezıdésüket. 
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A barna vizek pH értéke többnyire alacsony. Dagadólápokon 4-nél kevesebb is lehet, 
síklápokon 5-6. A tızegmohák a kationokat protonokra (H+) cserélik, ami erıs természetes 
elsavanyodást okoz. Dagadólápok kizárólag csapadékvízbıl táplálkoznak, ezért rajtuk az 
alacsony pH csekély elektrolit- és sótartalommal jár együtt. Ugyanakkor nagyon sok semleges 
és alkalikus barna víz is létezik. Magas mésztartalom mellett a pH érték 8-nál nagyobb is 
lehet. A barna vizek részben kevés foszfort tartalmaznak (disztróf-oligotróf tavak). Jelentıs 
DOC tartalmuk miatt termikus rétegzıdés esetén a mélységekben magas széndioxid- és 
alacsony oxigénkoncentrációk lépnek fel. Huminanyagokban bıvelkedı vizek 
epilimnionjában a mikrobiális légzési folyamatok és a fotooxidáció miatt oxigénhiány 
alakulhat ki. A barna viző tavak mélyén többnyire hiányzik az oxigén, és kénhidrogén 
keletkezik, a rétegzett eutróf tavakhoz hasonlóan. A disztróf vizek között is találhatók mezo- 
és eutróf típusok, de mindig a magas mésztartalommal összefüggésben. 
Benépesülésükben viszonylag kevés faj vesz részt, fıleg specialisták jellemzıek. Magasabb 
rendő állatok, mint halak és kétéltőek dagadólápi vizekben nem élnek. Nanoplanktoni 
szervezetek, továbbá a nagyobb testőek közül a Goniostomum semen ostoros moszat, a 
Gymnodinium uberrimum barázdásmoszat, a Synura sphagnicola sárgamoszat jellegzetes. 
Egyes lápokon fajgazdag járommoszat-közösség él, különösen a kisebb és sekélyebb 
vizekben. Nyílt vízben gyakori ágascsápú rákok a Holopedium gibberum, Ceriodaphnia és 
Chydorus fajok, kerekesférgek, mint a Microdon clavus és Keratella serrulata. Tipikus 
barnavizekben a zooplankton számára nagyon fontos táplálékforrást jelentenek a baktériumok 
és a detritusz. A mixotróf, ostoros szervezıdési szintő moszatok (Ochromonas, Chromulina, 

Uroglena) is jelentıs mértékben hasznosítják ezt a táplálékot. Mohapárnákban és 
lápsemlyékekben nagyszámú héjas amıba található, egyes szitakötı lárvák is jellegzetesek. 
Elterjedtek az úszógyepek (pl. sások részvételével). Dagadólápokon a tızegmohák 
uralkodnak. 
A legtöbb barnaviző tóban a nitrogén limitálja a növekedést. A nyílt vízben nagyon alacsony 
koncentrációk mérhetık (gyakran << 0.5 mg/l) Lápi vizek összes nitrogén-tartalma 0.01-1 
mg/l. Lápokon a nitrogén-limitáció miatt jellegzetesek a húsevı növények. A harmatfő 
(Drosera) fajok nitrogén-igényüket rovarok elfogásával elégítik ki, a rence (Utricularia) 
kisrákokat (pl. Daphnia) zsákmányol. 
Ha a lápot lecsapolják, levegı jelenlétében erıs mikrobiális bomlás kezdıdik. Elsısorban 
síklápokon ilyenkor nitrogén- és foszforbıség alakul ki.  
 
Mérsékelt éghajlat alatt a LÁPOK olyan nedves területek, amelyeken a jégkorszakot 
követıen a csapadék, a talajvíz összegyülekezése és a növényzet intenzív növekedése hatására 
tökéletlenül bomlott növényi maradványok (tızeg) halmozódtak fel. Rendszerint vízzel 
telítettek, átmeneti stádiumot képeznek a szárazföldi és vízi ökoszisztémák között. Számos 
vízi élılénynek adnak otthont, de lényegesen különböznek a tavaktól. 
 
 
 

22. FOLYÓK MORFOMETRIÁJA: 
 
A Föld folyóvizei évente 35000 km3 vizet szállítanak a tengerbe. A leginkább bıviző folyó, 
az Amazonas, ebbıl 16%-ban részesedik. 
A folyóvölgyek kialakulásában különbözı folyamatok mőködnek közre: fluviális 
események (oldalazó és mélyítı erózió), jégkorszaki gleccser és olvadási folyamatok, 
hegységképzıdés. 
A folyó állandóan alakítja morfometriáját, pl. bevágódás, oldalsó anyaglehordás, kimosás, új 
kanyarulatok kialakítása és lerakódások által. 
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A folyók morfometriai jellemzésére számos paraméter használatos. A legfontosabbak 
közé tartozik az esés, szélesség, hosszúság és mélység. Térben és idıben jelentısen 
változhatnak. 
 
Az esés a mederágy magasságkülönbségének és a megfelelı folyószakasz hosszának 
hányadosa. Meghatározott helyre értelmezhetı (a folyó mentén általában változik). 
 
A folyóhossz (l), a völgyhossz (t) és a légvonalbeli távolság (d) a hosszanti kiterjedést 
jellemzi. Az átlagos mélység egy adott helyen a keresztmetszeti felület és a szélesség 
hányadosa. 
 
A kanyarulatképzés fokára jellemzı a futásfejlettség: 
 

t

tl
L

−
=  

További paraméterek: 
 
Folyófejlettség: 
 

d

dl
F

−
=  

 
Völgyfejlettség: 
 

d

dt
T

−
=  

 
A mederanyag szemcseszerkezetét a szemcsenagyságok (mint iszap, homok, kavics, kı, 
blokk) és részesedésük, valamint a külsı és belsı felület arányának megadásával jellemzik.  
Ezek az adatok a megtelepedés lehetıségeirıl is tájékoztatást nyújtanak, mivel a nagyobb 
élılények a lyukakat, a baktériumok a felületeket népesítik be. 
A külsı felület a látható felszín, a belsı felület a különálló részecskék összes felülete. A külsı 
és belsı felület aránya beton esetében 1 (lyukak nincsenek), két rétegben elhelyezkedı, 10 cm 
átmérıjő köveknél 7, 20 cm vastag kavicsrétegnél (átmérı max. 32 mm) 2600.  Egy köbméter 
kavics 13 000 m2 belsı felülettel és 25% üregtérfogattal rendelkezik. Nagyon kicsiny 
szemcseméretek még nagyobb belsı felületeket adnak, de akadályozzák az 
anyagkicserélıdést. Ha a finom homok (< 250 µm) részaránya 30% feletti, a víz cserélıdése 
már nagyon csekély mértékő, a belsı felület benépesülésre gyakorlatilag alkalmatlan.  
 

 
23. A VÍZ MOZGÁSA: 

 
A folyóvizekre jellemzı az állandó víztömeg-szállítás, az irányított áramlás. A folyóban 
szinte mindent az áramlás határoz meg, mindenekelıtt a meder hosszanti és keresztprofiljának 
kialakulását, valamint a mederalzat jellemzıit, de a fényviszonyokat, a vízkémiai 
viszonyokat, a gázcserét, és bizonyos mértékig a hıcserét is. Különösen feltőnı befolyást 
gyakorol az élılények betelepülésére és sokoldalú alkalmazkodására. Az adaptációk 
kiterjednek a testalakra, anyagcserére és a viselkedésre.  
A folyóvizekben az áramlás módja, az áramlási sebesség, és az áramlás mintázata térben 
és idıben meglehetısen egyenetlen. A vízfelszíntıl a víztest és mederágy érintkezési 
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zónájáig jellegzetes SEBESSÉGPROFIL alakul ki. A víz és alzat közötti határrétegben 
nullához közeli sebességek lépnek fel, és az áramlás lamináris.  
LAMINÁRIS ÁRAMLÁSNÁLl az áramlási vonalak párhuzamosak és egyirányúak, 
TURBULENS ÁRAMLÁSNÁL viszont örvényeket képeznek. A turbulens vízmozgásokat 
az élı szervezetek a gyakori erınagyság és -irányváltozások miatt rosszul viselik el, az 
alzaton élıket a kialakuló szívó hatás könnyen elsodorhatja. Rohanó, turbulens vizek nagy 
nyíróerejének még specialisták is csak idılegesen képesek ellenállni.  
A határrétegben, ahol a súrlódási és tehetetlenségi erık azonos nagyságrendőek, és amely 
LINEÁRIS SEBESSÉGPROFILLAL jellemezhetı, az áramlás sebessége sokkal 
csekélyebb, mint a felette levı vízben. Ha a víz akadály felett áramlik, elıször egy vékony 
lamináris határréteg alakul ki. Az áramlás irányában távolabb ez egy vastagabb turbulens 
határréteggé válhat, amely alatt azonban egy egészen vékony lamináris réteg megmarad. Az 
átváltáshoz többnyire zavarok, elsısorban egyenetlenségek vezetnek. Mivel a súrlódási 
ellenállás lefelé mindig nı, ami csökkent áramlási sebességeket eredményez, visszaáramlások 
révén határréteg-leválás indulhat meg. Ez annál gyakrabban történik, minél nagyobb az 
áramlási sebesség gradiense a határrétegben. A vízfenéken élı szervezetek számára az alzatról 
való leválás veszélyes, mert ez elsodródást, befolyásolhatatlan örvénylı mozgásokat és 
megnövekedett ütközési kockázatokat hoz magával. A HATÁRRÉTEG VASTAGSÁGA 
FÜGG: !! 
 
- az alzat érdességétıl 
- az áramlással szembeni elülsı él távolságától 
- a viszkozitástól 
- az áramlási sebességtıl 
 
Hogy az alzattól nem befolyásolt nyílt víztestben lamináris vagy turbulens áramlás alakul ki, 
az a tehetetlenségi és súrlódási erık arányától függ, amelyet a REYNOLD SZÁM  fejez ki: 
 

η

ρ
⋅⋅= vrhyRe  

ahol rhy a hidraulikai sugár (keresztmetszet/nedvesített kerület) [m], v az áramlási sebesség 
[m/s], ρ a sőrőség [kg/m3], η a dinamikai viszkozitás [kg m-1 s-1]. 
Ha a Reynold-szám 500 alatti, akkor a víz laminárisan, ha 2000 feletti, akkor turbulensen 
áramlik. Ezért lamináris áramlás csak nagyon szők keresztmetszet, illetve csekély vízmélység 
(<<10 cm) mellett, és/vagy nagyon kicsiny áramlási sebességnél (<<10 cm/s) alakul ki. A 
patakok és folyók nyílt vize gyakorlatilag mindig turbulensen áramlik, laminárisan csak az 
alzattal való érintkezés mentén, vagyis a határrétegben, és a pórustérben (kavics, vagy 
vízinövények között). 
 Az áramlási kép változik hossz- és keresztmetszeti profilban, és függ a lefolyás 
körülményeitıl. Gyakori, hogy gyorsan áramló, LOTIKUS, és lassan áramló, LENITIKUS 
(nyugodt) szakaszok váltakoznak egymás mellett vagy egymás után igen rövid távolságban. A 
parti övezet és a sodorvonal többnyire jelentısem különbözik egymástól. Hegyi patakokban 
az erısebb és gyengébb áramlású körzetek gyakran hosszirányban váltakoznak, kb. a 
vízszélesség 5-7-szeresének megfelelı távolságban. Az áramlás ábrázolására szolgál az 
azonos sebességő vonalak felrajzolása. Nagyobb kövek, vízinövényzet árnyékában kialakuló 
nyugodt viző körzeteket HOLTVÍZNEK nevezik. 
Folyókanyarulatokban a leggyorsabb áramlás helye, a sodorvonal áthelyezıdik arra a 
partoldalra, amelybe az áramlás ütközik. Tehetetlenségénél fogva a víz kifelé törekszik, ezért 
a víztükör ferde.  
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A FÜGGİLEGES ÁTKEVEREDÉS minden folyóvízben erıs, ezzel szemben a hosszanti 
és keresztirányú viszonylag gyenge, különösen a síksági folyóknál. Ezért itt valamely 
szennyezıanyag koncentrációjának eloszlási görbéje longitudinálisan és transzverzálisan jóval 
lassabban egyenlítıdik ki. Pl. az Elbába torkoló Saale klorid-tartalma még 100 km-es 
távolságban is kimutatható. 
Az áramlás munkavégzı képességétıl függıen történhet mederanyag-elhordás, szállítás, 
vagy ülepedés, illetve az a mederalzat anyagának méret szerinti elrendezése.  
Az élı szervezeteket ez kétféleképpen érinti: közvetlenül a mechanikai erıhatások (leválás 
az alzatról), közvetetten a SZEMCSENAGYSÁG (lyukrendszer, mint élettér) és az 
ALZAT STABILITÁSA révén. A folyóvíz mozgási energiája az élılények betelepedésén 
keresztül az anyagforgalmat is befolyásolja. 
 
Az élı szervezetek azonban hasznot is húzhatnak az áramlásból. Nagyobb áramlási 
sebességek vékonyabb határrétegeket, azaz meredekebb koncentráció-gradienst 
eredményeznek, ezért gyorsabb anyagkicserélıdés révén jobb tápanyag- és oxigénellátáshoz, 
illetve jobb hulladékanyag-eltávolításhoz (széndioxid, anyagcseretermékek) vezetnek. Ezért 
növények szempontjából az ÁRAMLÁS EUTROFIZÁLÓ HATÁSÁRÓL beszélhetünk 
(ugyanis nem az oldott tápanyag mennyisége döntı, hanem hogy milyen ütemben pótlódik). 
A folyóvizek az áramlás révén élettanilag tápanyag- és oxigén-dúsak. Ez azt jelenti, hogy 
alganövekedés szélsıségesen alacsony tápanyag-koncentrációknál is lehetséges. Az állatok 
oxigénellátása is erısen függ a vízmozgástól.  
 
Ha egy elvileg alkalmas vízben az ily módon alkalmazkodott, érzékeny fajok (indikátor-
szervezetek) hiányoznak, akkor valószínősíthetıek olyan zavarások, amelyek pl mérgezı 
anyagok vagy megnövekedett oxigénfogyasztás következtében lépnek fel. 
Az áramlások által az élı szervezetekre gyakorolt erıt az áramlási sebesség mellett az élılény 
alakja és nagysága (áramvonalas alak, homlokfelület-nagyság) határozza meg.  Az Fr 
közegellenállási erı [N] 
 

2
2 ρ

⋅⋅⋅= vAcF rr  

 
ahol cr a közegellenállási együttható, A a keresztmetszeti felület [m2], v az áramlási sebesség 
[m/s], ρ a víz sőrősége [kg/m3].  
 
Számos faj nem képes elviselni a túl heves áramlásokat. Velük szemben vannak azonban 
REOFRIL(áramláskedvelı), illetve TORRENTIKOL fajok (a zúgó hegyi patakok lakói), 
amelyek gyorsan folyó vizekhez alkalmazkodtak, és csak ott élnek. Közéjük tartoznak pl. a 
recésmuslicák (Blepharoceridae) és a cseszlék (Simulium) lárvái. 
 Erıs áramlású folyóvizeknek rendszerint szilárd mederalzatuk van. Az itt élı 
szervezeteknek, amelyek a kemény alzat (lition) életközösségéhez tartoznak, és az áramlási 
erıknek többé-kevésbé közvetlenül ki vannak téve, különösen jó adaptációkra van szükségük, 
hogy az elsodródástól megmeneküljenek. Ide tartoznak elsısorban a hidrodinamikai 
optimalizálások, mint a körüláramlás javítása, és az áramlással szembeni felület csökkentése. 
Ez elérhetı pl. a homlokfelület és a testmagasság csökkentésével. A lapított test alacsony 
frontális él-magassága a szemeknek a fej felsı oldalára történı áthelyezıdéséhez vezet (pl. az 
Ecdyonurus kérészlárvánál). A víznek a rovarlárvák ferde sík formájában kiképzett fejére 
érkezı áramlása emellett olyan erıeloszláshoz vezet, amely a lárva testét az alzathoz szorítja. 
Jó körüláramlás lehetıvé teszi az örvényképzıdés, és egyúttal az örvényleválás elkerülését. 
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Alga- és mohagyepekben megkapaszkodást szolgálják a karmok és tüskék, pl. a Taenioptyx 
álkérész lárvánál. Hasonló célokat szolgálnak különbözı ragadozó tegzeslárvák 
(Rhyacophila) által szıtt biztosító fonalak. TAPADÓKORONGOKKAL rögzítik magukat 
a recésmuslica- és cseszle lárvák. Más élı szervezetek lakóházak építésével, nehéz 
építıanyag, vagy pótlólagos nehezék alkalmazásával csökkentik az elsodródás veszélyét.  
 
 
 
Ecdyonurus kérészlárva az áramlási sebesség azonos értékeit jelölı vonalakkal. 
 
 
Alkalmazkodás a folyóvízi élethez.  
1a) Cseszle (Simulium) lárvák tapadókoronggal rögzülnek a köveken. 1b) Simulium-lárva feje 
a passzív szőrıvé alakult csápokkal. 2) Páncélos harcsa (Plecostomus) hasoldala nagy 
tapadókoronggal. 3) Recés muslica (Blepharocera) hasoldala 6 tapadókoronggal. 4) 
Neureclipsis tegzes szőrıkészüléke. 5) Egy árvaszúnyog (Chironomus) lárva lakócsövének 
hosszmetszete a maga szıtte szőrıkészülékkel. A lebegıanyagban dús vizet testének kígyózó 
mozgásával hajtja át a csövön. 6) Neogomphoides szitakötılárva légzıcsıvel. 7) Ephemera 
kérészlárva. A nyilak a víz be- és kiáramlását jelölik. a) oldal- b) felülnézet. 8) Egy lapos 
testalkatú kérészlárva (Ecdyonurus) felülnézetben. 
 
 
Gyorsan folyó vizekben élı halak (pl. pisztrángfélék) az erıs áramláshoz való 
alkalmazkodás következtében kerek testkeresztmetszettel rendelkeznek. Hát-hasi irányban 
lapított test folyóvízben csak a fenéklakók számára megfelelı. Ezzel szemben az álló vagy 
lassan áramló vizekben élı halak teste oldalirányban lapított. Utóbbiak gyakran az alámerült 
vízinövények állományai között úsznak, pl. a dévérkeszeg (Abramis brama). 
 
Kemény alzatot a növények és algák bevonatszerően népesítik be (pl. Scapania undulata 
moha), vagy pl. kovamoszatok a határréteg környékén helyezkednek el. 
 
Homokos és iszapos alzaton másféle életközösség alakul ki. Ha elegendı oxigén mellett a víz 
nem hordja el a meder anyagát, akkor a fenéklakó állatok az intersticiális lyukrendszerben és 
az üledéken élnek. Ide tartozik sokféle tegzes-, kérész- és egyéb rovarlárva.  
 
Az áramlási sebesség erıs növekedése esetén a mederágy instabillá válik, a kavics és homok 
elmozdul. Ezt még az egyébként a határrétegben, meglehetısen védetten élı 
mikroorganiumusok is megsínylik. A gyorsabb lefolyás rendszerint az élılények, 
élıbevonatok és ülepedı anyagok leválását, illetve felkavarását okozza 
 
Folyóvízi állatok fontos populáció-megtartó viselkedése a TIGMO- (érintés) és REOTAXIS 
valamint a FOTOTAXIS. A taxis irányított helyváltoztató mozgás valamely inger hatására. 
Pozitív taxis az ingerforrás irányába, negatív taxis azzal ellentétesen történik. 
Érzékszerveiknek köszönhetıen az élılények kitérnek az áramlás elıl, így elkerülik a 
sodródási veszteségeket és a szállított homok okozta sérüléseket. A negatív fototaxis 
következtében egyes rovarlárvák napközben a kövek alsó oldalán rejtıznek, csak éjszaka 
vándorolnak a felsı oldalra, hogy az ott növı algákat legeljék. Ez védelmet nyújt a halak általi 
elfogyasztás ellen, és egyúttal csökkenti az áramlásnak való kitettséget is. 
További alkalmazkodást jelent a folyó mentén felfelé történı vándorlás. A rovarok 
kompenzációs repülése során az imágók peterakás céljából a patak mentén felfelé repülnek. 
Így egyenlítik ki az elsodródási veszteségeket, amelyek különösen a legfiatalabb lárvákat 
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érintik. Egyúttal új élettér hódítható meg és elkerülhetı a fajon belüli versengés. A 
vizsgálatok szerint a bolharák- és rovarfajok többsége peterakás céljából születési helyének 
környékét keresi fel a populáció fenntartása érdekében. 
A zoobentosz számára különös jelentıségő a mederágy lyukrendszere. Ide visszahúzódva az 
állatok védelmet találnak az árvizek által kiváltott erıs áramlásokkal, erózióval és 
hordalékmozgással szemben.  
 
Ha a lefolyó víztest kora a planktoni élılények generációs idejének többszörösét is eléri, 
akkor megindulhat a nyílt víz jelentısebb benépesülése, kifejlıdik a folyóvízi vagy 
POTAMOPLANKTON. Erıs fitoplankton-növekedés tapasztalható a legtöbb nagy 
duzzasztógátnál. Potamoplanktonról csak akkor beszélünk, ha a szaporodás magában a folyó 
víztestben történik. Kifejlıdése nagyobb folyók középsı és alsó szakaszán lehetséges. 
A planktoni kovamoszatok tömeges fellépéséhez általában legalább 2-3 nap folyásidı 
szükséges. Nagyobb folyókban még zooplankton is fejlıdik. Ez többnyire kerekesférgekbıl, 
részben kisrákokból is (pl. Bosmina a Dunában Budapestnél) áll.  
A mérsékleltövi folyók planktonjában a fajok többségét kovamoszatok teszik ki, mint pl. a 
Stephanodiscus hantzschii, vagy a Cyclotella meneghiniana. Tápanyagdús és hosszasan folyó 
vizekben fonalas kovamoszatok és planktoni zöldalgák is gyakoriak. 
 
 

24. FOLYÓVIZEK HOSSZANTI TAGOLÁSA 
 
Hérakleitosz (i.e. 544-483) szerint nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. 
 
A lefolyó víztest nagyobb folyóvizeknél a forrástól a torkolatig jellegzetes zónákon megy 
keresztül, amelyek egyre növekvı korát is képviselik. 
 
A folyóvizekhez tartoznak a források, patakok, folyók és folyamok.  
 
A folyóvizek többnyire forrásként indulnak. FORRÁS az a hely, ahol a talajvíz felszínre lép. 
A forráskifolyó helyzete alapján háromféle típust különböztetünk meg:!!! 
 

- Szökıforrás (REOKRÉN), amelynél a víz jelentıs eséssel lép felszínre 
- Tócsaforrás (LIMNOKRÉN), amelynek vize alulról tör fel, és lefolyás elıtt 

gyakran mély medencét, forrásgödröt tölt meg 
- Szivárgó vagy posványforrás (HELOKRÉN), amely felszín-közeli talajvízszintnél 

a talajból szivárog. Ennek következtében forrásláp alakulhat ki. 
 
A forrás és kifolyója, mint élettáj a FORRÁSTÁJÉK (KRENÁLIS RÉGIÓ). A forrásoknak 
különleges élıvilága van (KRENON), magában a forrásban az EUKRENON, a 
forráskifolyókban pedig a HIPOKRENON. 
A forrásokra jellemzı a viszonylag alacsony és állandó hımérséklet (Közép-Európában 
gyakran 10 ˚C alatt). Ezt az átlagos évi talajvíz-hımérséklet határozza meg, ami nagyjából 
megfelel a léghımérséklet évi középértékének. Ezért a források télen viszonylag melegek, 
nem fagynak be.  
 
A forrásokban állatok számára gyakran csak gyér táplálékkínálat tapasztalható. A vegetációs 
idıszakban, de különösen ısszel jelentıs kiegészítı táplálékbevitel történhet a lombhullással. 
Ha a szervetlen foszfát- és nitrogén-tartalom kielégítı, jó megvilágítás mellett, esetenként 
jelentıs növényi produkció lehetséges. Tipikus forráslakók egyes mohák és algák.  
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Hegységekben a krenális régió után a hegyi patakok RHITRÁLIS régiója következik. 
Ennek életközössége a RHITRON. 
Hegyi patakokban az áramlási sebesség általában 0.4-2.0 m/s. A mederágyat 0.4-0.6 m/s 
között elsısorban homok és finom kavics, nagyobb áramlási sebességnél durva kavics és 
kövek, kıtömbök alkotják.  
Hegyi patakokban az oxigénkoncentráció többnyire közel telített. A hımérséklet napi és évi 
ingadozása nagyobb, mint a forrásokban. Középhegységi patakokban az évi amplitúdó 10-20 
˚C, magashegységekben kisebb.  
 
Legkésıbb az alföldekre érve a hegyi patakok rendszerint folyókká egyesülnek. Ezek 
szállítják a víz fıtömegét, bár számuk az alföldi patakokéhoz viszonyítva kevés. Az alföldi 
folyók a POTAMÁLIS RÉGIÓHOZ tartoznak. Vízjárásuk kiegyenlítettebb, mint a 
hegyvidékieké. Ebben természetes körülmények (pl. vízgyőjtı terület nagysága) és emberi 
beavatkozások (pl. felduzzasztott tavak közbeiktatása) játszanak szerepet. A hımérséklet évi 
ingadozása nagyobb, mert a víz 20 ˚C fölé melegedhet. Lassan folyó szakaszokon felverıdı 
sőrő növényzet gátolja a lefolyást, felduzzasztja a vízszintet, a fokozott ülepedés révén 
elısegíti a mederfenék szintjének emelkedését és az oxigénfogyasztás növekedését. Sőrő 
növényállományokban az oxigénkoncentráció gyakran erıs napi ingadozásokat mutat. Nappal 
a telítettség jóval meghaladhatja a 100%-ot, éjszaka viszont a lebontás és légzés miatt 
kritikusan lecsökkenhet (néha majdnem nullára). 
 
Az alföldi folyóvizek nagyszámú különbözı élıhelye változatos élıvilágnak (POTAMON) 
ad otthont. Sőrő alámerült növényállományok elsısorban átlátszó vízben tenyésznek, 
többnyire békaszılı (Potamogeton), tócsahúr (Callitriche) fajok, vagy kanadai átokhínár 
(Elodea canadensis) részvételével.  
 
 
FOLYÓVIZI TÁJAK AZ URALKODÓ HALFAUNA ALAPJÁN 
 
A halfauna jó indikátora a különbözı folyóvizekben uralkodó, fıként a magassági helyzet 
által meghatározott körülményeknek. Ennek alapján különbözı szinttájak különíthetık el. 
A hegyvidéki folyóvizek forrás után következı szakaszai a PISZTRÁNGFÉLÉK  
TÁJÁHOZ tartoznak. A víz itt három méternél többnyire sokkal sekélyebb, gyors folyású, 
hideg és tiszta. Kevés szerves anyag termelıdik benne. Életközösségeinek összessége a 
rhitron. Legfelsı része, a FELSİ pisztrángszinttáj (élıvilága az epirhitron) a csermelyeket 
és a torrens hegyi patakokat foglalja magában, ahol a víz igen gyors, sodró, hideg, esése 5 
ezreléknél is több lehet. Ez alatt az ALSÓ pisztrángszinttáj különíthetı el, amelynek 
élıvilága a metarhitron. A víz még mindig elég gyors sodrású és hideg, esése 4 ezrelék 
körüli. A víz oxigénben gazdag, a pisztráng és a hegyi pataki fauna számára kedvezı. A folyó 
medrének irányát és helyi viszonyainak alakulását a földrajzi helyzet adottságai döntik el. 
 Ez alatt a völgyek és elıhegységek kisebb folyókká fejlıdött szakasza, a PÉNZESPÉR-
SZINTTÁJ helyezkedik el (élıvilága a hiporhitron). A víz mozgása még élénk, az esés 1.5 
ezrelékre csökken, a folyóágy kavicsos, méretei tekintélyesek, iránya kanyargós, amit 
azonban elsısorban a terep alakulása határoz meg.  
 
A síkságra érve a vizek áramlási sebessége csökken, és a pontyfélék tája következik, a 
potamon néven összefoglalt élıvilággal. Ezen belül a legfelsı MÁRNASZINTTÁJ 
(epipotamális) területén a folyó már bizonyos feltöltésre képes. Az esés enyhe, de még 
változékony, a mederágy méretei változóak, elsısorban a folyóvölgy szőkületei befolyásolják. 
Kisvíz idején a folyó saját üledékágyában kanyarog. Az élıvilág (epipotamon) 
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elhelyezkedése és a vízminıség alakulása a hidrológiai, hidromechanikai viszonyok 
függvénye. 
A tápanyagdúsabb, mélyebb viző DÉVÉRKESZEG-SZINTTÁJ jellemzıje, hogy élıvilága 
(metapotamon) az állóvizekhez legközelebb álló körülmények között alakul ki. A meder 
lassan, nagy kanyarokat téve halad saját alluviumán, körülötte idıszakosan elöntött ártér jön 
létre, természetes körülmények között galériaerdıkkel. A folyó élıvilága gazdag, 
vízminıségének alakításában biológiai tényezıknek van döntı szerepük. 
A legalsó, a tengervízzel keveredı félsósvízi (brakvízi) övezet, a LEPÉNYHAL-
DURBINCS SZINTTÁJ a sós vizet is tőrı élıvilágnak (hipopotamon) ad otthont. Itt a 
torkolatot létrehozó és alakító földrajzi tényezık veszik át az irányító szerepet.   
 
A pataki makro-gerinctelen fauna, valamint a parti és alámerült növényzet hosszanti 
szakaszossága azonban nem egyezik a halfauna alapján megállapítottal. 
 
A szakaszosság kialakulásában regionális eltérések is jelentıs szerepet játszanak. 
 
 
A FOLYÓK ÉS TAVAK ÖSZEHASONLÍTÁSA: 
 
A folyóvizek eróziós képességük miatt aktív rendszereknek, a tavak viszont inaktív 
végstádiumoknak tekinthetık. Egy folyó nyílt rendszer, része egy nagyobb 
ökoszisztémának (vízgyőjtı, folyó, befogadó), egy tó viszont, ahol a víz tartózkodási 
ideje hosszú, az anyagátadás szempontjából inkább zárt rendszernek tekinthetı. A 
folyók vízgyőjtı területe szakadatlanul új tápanyagokat és szerves anyagban kötött 
energiát szolgáltat, azonban ezeknek az élılények által el nem fogyasztott részét a 
vízáramlás továbbszállítja a folyó mentén. Az anyag- és energiaáramlás egyirányú. 
Tavakban viszont a tápanyagok helyben maradnak, és körforgást végezhetnek. Zárt tápanyag-
körforgalom tehát csak tavakban lehetséges. A külsı vezérlés miatt a folyók csak nagyon 
korlátozottan képesek önállóan funkcionálni és mőködésüket visszacsatolások által 
szabályozni. Mégis jelentıs regenerációs képességgel rendelkeznek. Erre utal, hogy 
árvizek után gyorsan újra benépesülnek, továbbá igen sok faj túléli az idıszakos 
kiszáradást. Folyóvízi élılények számára az újra megtelepedési stratégiák fontosabbak, mint 
a szabályozó mechanizmusok. Visszacsatolások alig mőködnek, mert az élılények nem 
képesek a feljebb fekvı folyószakaszokat befolyásolni, és a körfolyamatok spirállá 
húzódnak szét. Másrészt a különbözı életterek közötti sokrétő kapcsolatok, amelyeket az 
élılények valósítanak meg, a terjedési mechanizmusokkal (sodródás, kompenzációs 
vándorlás, stb.) együtt jelentıs rugalmasságot tesznek lehetıvé. 
 
 
 

25. FOLYÓVIZEK TÁPLÁLKOZÁSI VISZONYAI 
 
A folyóvizek felsı és középsı szakaszain fenéklakó szervezetek dominálnak, mivel a nyíltvízi 
táj alig alkalmas benépesedésre. 
Közép-Európa árnyékos erdei patakjaiban fıleg az ALLOCHTON SZERVES ANYAG 
képezi a táplálkozás alapját. Oldott vagy részecske formában kerül a vizekbe, ahol 
baktériumok és gombák hasznosítják. Forrásai a talaj szerves alkotórészei, tavasszal 
virágrészek, rügyek és pollen, ısszel lombhullás. Erdei patakban ez a szerves anyag 
rendszerint jelentısebb, mint a helyben fotoszintézissel képzett. Egy réti patak viszont 
gyakran zavartalan napfényben részesül és többnyire sokkal kevesebb allochton szerves 
anyagot kap. Ezért itt az autotróf produkció van túlsúlyban. A legfontosabb ELSİDLEGES 
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TERMELİK mikroszkópikus algák, elsısorban különbözı kovamoszatok (pl. Meridion 

circulare, Fragilaria virescens), de cianobaktériumok (pl. a Phormidium nemzetségbıl) is 
fontosak lehetnek (és többnyire nem jeleznek szennyezıdést). Ritkábbak a vörösmoszatok, 
amelyek különösen tiszta vizek indikátorai. A fonalas zöldmoszatok között az Ulothrix és a 
Cladophora említhetı, utóbbi azonban tápanyagbıséget jelez. Alámerült vízinövények 
tápanyag-szegény vizekben a mohák kivételével nem alkotnak állományokat. Csak bıséges 
tápanyag és fénykínálat esetén növik be a patakmedret. Nálunk a táplálékhálózatban 
közvetlenül nincs szerepük, mivel alig kerülnek elfogyasztásra. Fontosabb funkciójuk, hogy 
kiszőrik a lebegı anyagokat és életteret nyújtanak nagyszámú egysejtő, és gerinctelen állat 
számára. 
Az elsıdleges fogyasztók közé legelık, detritusz- és üledékevık, aprító és szőrı szervezetek 
tartoznak. A legelık, mint a sapkacsigák és különbözı rovarlárvák (Ecdyonurus kérész, 
Leuctra álkérész, Limnephilus tegzes, Liponeura recés muslica) nagyon hatékonyan 
hasznosítják az élıbevonat által nyújtott kínálatot, különösen a táplálkozás szempontjából 
értékes kovamoszatokat.  
  
A DETRITUSZ ÉS ÜLEDÉKEVİK közé kevéssertéjő győrősférgek (Oligochaeta), 
árvaszúnyog (Chironomidae) és kérész (Ephemeroptera) lárvák tartoznak. Finom szerves 
részecskékkel táplálkoznak. Emellett élı szervezeteket (baktériumokat, algákat, protozoákat) 
is fogyasztanak. APRÍTOK, pl. a bolharák (Gammarus) és víziászka (Asellus) kisebb-
nagyobb szerves részekbıl harapják ki a táplálékukat, amelyekben így lyukak és egyéb 
hiányok keletkeznek. A növényi részeket gyakran élıbevonat borítja gombák részvételével, 
amely a szerves anyagot az aprítók számára biokémiailag elıkészíti.  
A SZŐRİ élılények a legkisebb részecskéket, pl. szabadon lebegı baktériumokat, algákat és 
detrituszt hasznosítják. A mederfenéken ülnek, mint a csillósok és kerekesférgek, kagylók, 
árvaszúnyog-lárvák, púposszúnyog (cseszle) lárvák, és többnyire csak kevés helyváltoztató 
mozgást végeznek.  
 
A MÁSODLAGOS FOGYASZTÓK, vagyis RAGADOZÓK táplálkozás céljából állatokat 
zsákmányolnak. Közéjük tartoznak pl. örvényférgek (Polycelis), nadályok (Erpobdella) 
kérész (pl. Perla) és tegzes (pl. Rhyacophila) lárvák, valamint rabló halak (sebes pisztráng). 
 
Az elsıdleges fogyasztók a táplálékkínálatnak csak kis részét (egy középhegységi pataknál 
elvégzett vizsgálat szerint legfeljebb 1 %-át) hasznosítják, a többi a folyóvízzel tovább 
szállítódik.  
 
A patakok táplálékhálózatának fenntartásában a talajvízzel alulról vagy oldalról beszivárgó 
anyagáramoknak is jelentıségük van. Ezek lehetıvé teszik a kavicsos és homokos üledék 
lyukrendszereiben élı baktérium-bevonatok folyamatos ellátását oldott szerves anyaggal. 
 
A foszfor és nitrogén, mint növényi tápanyagok is jelentısek a folyóvizekben. A szilikát 
elsısorban a kovamoszatok számára fontos (hasonlóan, mint az állóvizekben), amelyek 
nagymértékben fogyasztják.  Patakok és folyók élıbevonataiban, illetve planktonjában 
jelentıs arányban vesznek részt.  
 
Az egyirányú vízáramlás miatt a tápanyagforgalomban visszacsatolások gyakorlatilag nem 
lehetségesek, szemléletesen kifejezve a körforgalmak tápanyagspirálokká húzódnak szét. 
Tavakkal ellentétben a folyóvizek beviteltıl függı rendszerek, amelyek viselkedését 
kevésbé befolyásolják biológiai és belsı hidrodinamikai kiegyenlítı mechanizmusok. A 
tápanyagok újra hozzáférhetıvé válása, amely tavaknál oly fontos, folyóvizekben a 
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keletkezési helyrıl való elszállítás miatt hatástalan marad. Felülrıl azonban folyamatos 
utánpótlás érkezik. 
Az árvizek, ki- és bemosások, mederalakító folyamatok a rendszert fiatal és heterogén 
állapotban tartják. Ez a biológiai szerkezet és táplálékhálózat szempontjából lényegesnek 
látszik, és viszonylagos fajgazdagságot tesz lehetıvé. Egymás mellett különbözı korú és 
benépesedéső élıhelyek jelenléte miatt kis területen számos faj él. A vízjárás változásai, és az 
ezzel együtt bekövetkezı mederátalakulások miatt a rendszer mindig átmeneti, sohasem 
egyensúlyi állapotban van. A hidrodinamikai zavarások (árvizek) közötti idıtartam 
nyilvánvalóan rövidebb annál, ami alatt az erıforrások (pl. táplálék) esetleg elfogyhatnának.  
Ezért fajok eltőnése patakokban a legritkább esetben konkurencia vagy táplálékhiány 
következménye, hanem elsısorban strukturális változások (pl. duzzasztógát építés) vagy 
mérgezı, illetve egyéb szennyezı anyagok idézik elı. 
Új fajok bevándorlása az addig jelenlevı fajok kiszorításához vezethet. Pl. a Rajnában az 
1980-as évek közepe óta a szivacsokat, mohaállatokat, kagylókat beborítja lakócsöveivel a 
Corophium curvispinum kisrák. Ebben a folyóban a jövevény fajok részesedése a 
makrozoobentoszban már 13 %. 
 
A forrástól a torkolatig eltérı táplálékhálózatot találunk, egyebek között a változó áramlási 
viszonyok és táplálékkínálat szerint. 
A FORRÁSOK TÁPLÁLÉKHÁLÓZATA rövid, nagy csúcsfogyasztók számára az élettér 
túl kicsiny. A többéves és nagyobb testő állatok részaránya a patakhoz vagy még inkább a 
folyóhoz képest csekély. Többnyire mindenevık uralkodnak. Az állatok detrituszt, szárazföldi 
növényi részeket (pl. lombot), ritkábban algákat vagy alámerült növényeket fogyasztanak. 
Szökıforrásokban a legelık szerepe nı meg. Ragadozók (pl. örvényférgek) is jelen vannak. 
Ezek forráslakó szervezetekkel, alkalmasint még talajvízlakókkal is, pl. vakbolharákokkal 
(Niphargus) táplálkoznak. Csúcsragadozóként a foltos szalamandra lárvái jönnek szóba. 
A FELSİ SZAKASZON (rhitrális régió) az ERDEI PATAKBAN alom, pl. hullott lomb, és 
oldott szerves anyag képezi a táplálkozás alapját, a saját fotoszintetikus produkció 
jelentéktelen, ezért a táplálékhálózat heterotróf jellegő.  
 
A RÉTI PATAK szerves anyag szempontjából inkább önellátó, tehát autochton és autotróf. 
Emellett oldott szerves anyagot is kap felülrıl és a talajvízbıl. A táplálékhálózat alapját a 
saját elsıdleges produkció képezi élıbevonatok és vízinövények által. Az élıbevonat 
kavicson, köveken és növényeken telepedik meg. 
 
Az ALSÓ SZAKASZON (potamális régió) a nyílt víz táplálékhálózatának és 
anyagforgalmának jelentısége nı meg. A folyó tulajdonságai a tóéhoz közelednek, de csak a 
nyíltvízi produkció (plankton), kevésbé a fajösszetétel szempontjából. A tóhoz képest 
továbbra is jelentıs eltérés a víz rövidebb tartózkodási ideje és nagyobb áramlási sebessége 
(sok élılény kimosódik). Az alámerült vízi növények és a fitoplankton saját produkciója 
jelentıs lehet, de az allochton szerves anyag bevitele sem elhanyagolható. Az oldott 
szervesanyag-tartalomhoz a fitoplankton fotoszintézis-termékeinek leadása jelentısen 
hozzájárulhat. Mikroorganizmusok (baktériumok, protozoák) fontos szerepet játszanak az 
anyagforgalomban, és táplálékot jelentenek a magasabb szintő fogyasztó szervezeteknek. 
Mivel a táplálékrészecskék már erısen felaprított formában vannak jelen, vagy eredetileg is 
kicsinyek (baktériumok, fitoplankton, detritusz), különbözı szőrı szervezetek dominálnak, 
mind rögzült (szivacsok, mohaállatok, kerekesférgek, púposszúnyog-lárvák), mind planktoni 
(kerekesférgek, részben kisrákok) életmódú formák. Fontos táplálkozási összetevı maga a 
fotoautotróf módon elıállított biomassza, mindenek elıtt a fitoplankton. Üledékevık, mint 
árvaszúnyog lárvák (Chironomus) és csıvájóférgek (Tubifex) számára kedevezıek a 
táplálkozás feltételei, mert a lassan folyó szakaszokon lerakott iszap viszonylag magas 
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szerves anyag tartalmú. Sokoldalúan tagolt meder és dús növényzet gazdag állatvilág 
életfeltételeit biztosítja. A ragadozók között pl. szitakötı- és iszapszúnyog- (Sialis) lárvák, 
halak (márna, dévérkeszeg, csuka, angolna, harcsa) és madarak szerepelnek. 
 
A folyóvizek hosszanti tagolódása szerint folyásirányban feltőnı a szőrık részarányának 
növekedése és az aprítók részarányának csökkenése. A legelık a középsı szakaszon érik el 
legnagyobb jelentıségüket. 
  
Bizonyos emberi beavatkozások megterhelik a folyóvízi táplálékhálózatokat, és gyakran 
teljes szerkezeti átalakulásukat okozzák. 
 

- A DUZZASZTÁS KÖVETKEZMÉNYE:  felmelegedéshez, a tartózkodási idı 
növekedéséhez, és emiatt a plankton elszaporodásához, a pH emelkedéséhez és az 
oxigéntartalom erıs napszakos ingadozásaihoz (éjszakai oxigénelfogyás) vezet. 
Tóhoz hasonló, rendszerint eutróf víz alakul ki. 

- SZENNYVÍZ BEVEZTÉSEK a fajösszetételt erısen megváltoztatják. 
Szervesanyag-tartalmú szennyvizek elsısorban mikroorganizmusok növekedését 
idézik elı, a nyílt vízben (mint szabadon lebegı baktériumok vagy baktérium-
pelyhek) éppúgy, mint az alzaton, erıteljes élıbevonat képzıdés formájában (pl. 
Sphaerotilus). Így az egész táplálkozási szerkezet átalakul. Ráadásul az erıs 
mikrobiális oxigénfogyasztás miatt érzékeny és oxigénigényes fajok túlélési 
lehetısége többnyire megszőnik. Toxikus anyagok gyakran egész 
élılénycsoportok teljes eltőnését okozzák. 

- A VIZEK KIÉPÍTÉSE, vagyis kiegyenesítés, csövezés, csatornázás kemény 
anyagokkal (beton, kövezet, stb.) drasztikusan korlátozza és uniformizálja a 
benépesedésre alkalmas teret. Egy vizsgálat szerint kiépített (szabályozott) 
patakokban a természeteshez képest kevesebb, mint fele annyi faj, és az 
egyedszámnak mintegy 15 százaléka él. Egy természetes patak szerkezete 
sokoldalú befolyást gyakorol az élılényállományra. Életteret biztosít a 
táplálkozáshoz, szaporodáshoz, és az utódok számára, menedéket nyújt a 
ragadozókkal, árvizekkel és a jéggel szemben. Mindezt a kiépítés, 
mederszabályozás kedvezıtlenül módosítja. 

- TÚLZOTT VÍZKIVÉTEL megváltoztatja a hımérséklet menetét (többnyire 
nyári felmelegedést, téli befagyást okoz), a struktúrák, az áramlási mintázat, és a 
vízmélységek változatossága csökken. Szélsıségesen alacsony vízállásnál a 
táplálékhálózat átalakul. Fonalas algák szaporodnak el, a tápanyagok importját 
felváltja a (gyakran nem kívánatos mértékben nagy) saját produkció, a gyors 
áramláshoz alkalmazkodott oxigénigényes, hideg vízi fajok eltőnnek.  

- A lefolyás menetének változtatásai is jelentıs befolyást gyakorolnak az 
életközösségek szerkezetére. Lökéshullámokhoz (pl. tárolók vizének leengedése, 
áramtermelés csúcserımőben) a makro-gerinctelen állatok alig képesek 
alkalmazkodni. Az árvizek megakadályozása, illetve évszakos fellépésük 
megváltoztatása nagy tározókkal sok faj fejlıdését károsítja (az évszakok 
hımérsékleti összegei eltolódnak).  

- ERDİÍRTÁSOK a part közelében a fény akadálytalan behatolását teszik 
lehetıvé. A vízgyőjtın végrehajtott tarvágások következtében elsısorban nagyobb 
mennyiségben válnak szabaddá tápanyagok és ezért eutrofizációs jelenségek (pl. 
fonalas zöldalgák erıteljes fejlıdése) lépnek fel, továbbá az erózió miatt finom 
talajrészecskék rakódnak le.  
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A bevitelen alapuló allochton-heterotróf táplálékbázist autochton elsıdleges 
produkció váltja fel. Az aprítók visszaszorulnak, a legelık jelentısége nı. Az erdei 
patakból réti patak lesz. 

- HİSZENNYEZÉS hatására az anyagforgalmak intenzívebbé válnak, a 
fajösszetétel átalakul. Az oxigénigény nı, miközben a kínálat csökken. A rhitrális 
élılények érzékenyebbek, mint a potamálisak. A hımérsékleti összegek nem 
felelnek meg többé az évszakoknak, az élılények nem a megfelelı idıszakban 
kelnek ki. 

- SÓTARTALOM NÖVEKEDÉSE teljesen átalakítja a fajösszetételt. Az 
eredetileg édesvizet tenger-és brakvízi fajok (pl. Gammarus tigrinum bolharák, 
Enteromorpha intestinalis zöldalga, Chaetoceros mülleri kovamoszat) népesítik 
be. 

- ELSAVANYODÁS levegıszennyezés illetve lucfenyı-monokultúra miatt gyenge 
pufferhatású helyeken megváltoztatja a fajösszetételt, továbbá erısen csökkenti a 
faj- és egyedszámot. Érzékeny rovarlárvák eltőnnek, a vízi élılényekkel táplálkozó 
gerincesek, pl. vízirigók, halak nem találnak többé elegendı táplálékot, vagy a 
savanyú vízben nem képesek a túlélésre. 
  

 


