
A vfz mint iletelem

A Fctldet a litoszfera, hidroszfdra 6s az atmoszflra alkotja. Az elet ezt a
h6rom burkot ndpesiti be, ldtrehozva egy harmadik rdteget, a bioszfdrdt.
Minden dl6helynek megvan a maga jellegzetessdge. A viz saj6tos
tulajdonsdgai miatt a benne 616 szervezetek egy sor ehhez kapcsol6d6
szerkezeti, dlettani 6s viselkeddsbeli jellegzetessdget mutatnak.

1. Folydkony kcizeg6ndl fogva ez a kcirnyezet j6val sririibb, mint a
szhrazfoldi d16l6nyekd (a levego), ami egyes szervezetek ldtdt egdsz dlettik
sordn biztosithalja a viz haromdimenzi6s tiimeg6ben. A vizi szervezetek
t<ibbs6g6nek nincs sztiksdge szilitrd aljzatra, hanem lebeghet vagy tszhat a
vizben, illetue a viz felszin(n Ehhez hasonl6 dletm6d nem ldtezik m6s
krirnyezetben. Minden szirazfoldi dl6l6nynek sziiksdge van egy szilird
titmaszt1kra, amin elmozdulhat, szaladhat, csriszhat. Mdg a levegot megh6dit6
rovarok ds madarak is csup6n id6legesen maradhatnak meg a leveg6ben.

2. A termdszetes vizek kdmiailag nem sterilek, t6panyagoldatkdnt
szolg6lhatnak a ncivdnyek szdmira, mert 6sv6nyi s6kat tartalmaznak. Ez
lehet6vd teszi tdbb vizincivdny lebegds6t, szabad riszdsdt a vizben vagy a viz
felszin6n, andlkiil, hogy magukat gycikerekkel szil6rd aljzathoz rdgzitenek.
Egyes mikroszkopikus moszatok (pl. princdlostorosok) az lllatothoz
hasonl6an aktivan riszhatnak a vizben.

3 , A szirazftldi kdmyezett6l elt6r6en, a vizr kdmyezetben tcibb dl6ldny
6lhet kiilctnf6le aljzathoz vagy iileddkhez rcigztlten, rigy, hogy kdzben nem
kell elmozdulniuk a tiplll6k megszerzdse vdgett, hiszen azt a vizdramok

hozzbjlk sziilitj6k. A t6pl6l6k mikoorganizmusok vagy szervesanyag-rdszek
form6j6ban val6 jelenldte alapozta meg a szr.irdssel val6 thpli;Jkozits
kialakul6s6t. A vizhramok, amelyek mdg az 6ll6vizekben is ldteznek cirv6nylo
iiramlatok formrijdban, nemcsak 6lelemrdszecskdket szSllitanak, hanem fel is
frissitik ezen rdgzJlt dletm6dri dl6ldnyek k<imyezetdt oxigdnben drisabb
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vizzel. Az ivartermdkek, valamint a l6rva alakok is a viz6ramok ritjdn
sz6llit6dhatnak. Kdvetkezdsk6ppen a nrivdnyek ds az 6llatok krjz6tt eltrinnek
a hely,t|ltoztatisi kdpessdgben mutatkoz6, szfuazflldiin szembecitl6
kiikinbs6gek.

4. A vizi kdmyezet fizikai-kdmiai j ellegzetessdgei j6val vdltozatosab-
bak, mint a szirazfold n. A viz kiildnf6le szervezetekkel bendpesithet6
6l6helyek sokas6gdt tartalmazza. Ezek az dkihelyek gyorsan ds szrik tdrben
v|ltozhatnak, mint pdld6ul egy saj6tos dsszet6tehi melldkfoly6 bedmldse
alati, vagy ha a foly6 sebessdge hirtelen megvdltozik. Ezek a m6dosul6sok
gyakran gycikeres v6ltoz6sokat iddznek e16 a biocdn6zisok szerkezet6ben. A

vizek h6m6rs6klet-ingadozdsa igen saik hat6rok k<iz<itt mozog, foly6vizek

eset6ben ez a mdrs6kelt 6gciv alatt 0-25 'C lehet Gyenge hovezetlkdnt a viz
kdson melegszik fel, ellenben este ds 6sszel tov6bb tartj a a meleget. A nappal
j6val rdvidebb, mint a sz6razltjlddn, mivel a napsugarak reggel ds este
rdzsritosan esnek a vizfelszinre, a mdlysdg nrivekeddsdvel pedig gyorsan

eltompulnak. Tdbb 6l6ldny szitr,ira ez korliioz6 tdnyezok6nt hat, saj6tos
tdrbeli mozg6s- mintdzatokat hathrozva meg ezzel.

Ezek a szrikszavrian felsorolt jellegzetessdgek a vizi krizcissdgek

biodiverzit6silban. valamint idobeli 6s t6rbeli dinamikiiiriban tiikrdz6dnek.

A fontosabb vizi 6l6l6nycsoportok 6s trirsulfsok

Egy vizi dl6hely v6ltozatos dletkdr0lmdnyeihez kiiliinbtizo dl6ldny-
tdrsuliisok alkalmazkodtak. Kiilcinv6lasztjuk a bentikus krimyezetet, amely a
szilitrd aljzat (meder) 6s a viz hatdrin tal6,lhat6. A benton a vizfendken 616
fajok 6sszess6g6tjelenti. Kciziiliik egyesek szabadon mozoghatnak az iileddk
feliilet6n, m6sok f6lig vagy teljesen belefur6dva dlnek. Az aljzattermfszete
6s az alkot6 rdszecskdk nagys{,ga (kcivektol a finom, iszapos iiled6kig) ir6nt
a fejl6dds sor6n meghat6rozott ig€ny alakult ki. A benton risszetdteldbe a
krivetkezri rendszertani csoportok tartoznak: szivacsok, fdrgek, rovarl6rv6k
ds m6sok.
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