
A vizek trofikus anyagtartalma szerinti osztflyozris
6s az ettrofinil6disi folvamat

Mivel a fenti fogalmakat gyakan hasznrlljuk a Maros 6kol6giai
jellemzdsdndl, ds mivel a mindennapi dletben gyakorta tdvesen alkalmazzilk
6ket, a kdvetkez6kben r6szletesen megmagyardzzuk jelentdsiiket.

A termdszetes vizek, mint mir emlftetttik, 6sv6nyi tripanyagokat
tartalmamak, amelyek t6pl6l6k- vagy trofikus (trofein : tripl6lkoz6s)
anyagokkdnt szolgrilnak a ndvdnyeknek. Ilyen szempontb6l legfontosabbak
a nitrogdn- ds foszfors6k. A viz troficitiisa alapj6n megktiltinbriztetiink
oligotr6f (,,oligos" = kevds), mezotr6f (kcizepes dsv6nyi t|panyag tartalmri)
ds eutr6f (nagy trofikus anyag koncentr6ci6jri) vizeket. Az eutr6f vizek
gazdagok els6dleges termel6kben, a ndvdnyi biomassza fokozottan ds
gyorsan n6. A forriisok 6s hegyi patakok oligotr6f vizriek, a foly6 hosszdban
viszont a viz egyre telit6dik trofikus anyagokkal, rigy az iiled6kb6l oldott
s6k, mint az elhalt szerves anyagok lebomlisib6l szirmaz6 s6k r6vdn. A
foly6k troficitrisa igy lefel6 haladva n<i. A nagy 6s lassan foly6 vizek
els6dleges termel6se mir eg6szen magas. A ntivdnyi biomassza (foleg
planktonikus algrik) felhalmoz6disa az |lelmi l6ncokon vdgighaladva az
6llati szew ezetek nagyobb termeldsdben jelentkezik (m6sodlagos termel6s).
A halillomdny is no tehilt ezekben a vizekben, persze csak akkor, ha a
fizikai-k6miai ds biol6gai mutat6k nem l6pik ii az illet6 rikol6giai rendszer
trirdshat6r6t. Ennek a trirdshat6rnak az 6tl6pdse egyben a vizminosdg
roml6sdt eredmdnyezi.

A vizek troficit6sa emberi beavatkoz6sok kdvetkeztdben is
m6dosulhat. A mez6gazdas6gi teriileteken haszn6lt miitr6gyrikat pdlddul
bemoshatj6k a sziving6 vizek, fbleg ha nem a megfelel6 mennyis6gben ds
id6ben hasznrilt6k 6ket. A t6panyagok forrisai sokf6l6k lehetnek, de a
legfontosabbat a foly6kba tintdtt szennyvizek jelentik. Mdg a hrlztartrisi
szennyvizek nagy mennyisdgri szerves anyag6nak bakteririlis leboml6sa is
eredmdnyezheti 6sv6nyi s6k kicsap6drisitt. Ez a mestersdges terhelds
eutrofrzhci6hoz vagy ak6r hipereutrofiz6ci6hoz vezethet, ami a zcild- es
kdkalgrik, valamint 6ltal6ban a vizi ndvdnyek tulzott elszaporodds6ban
nyilv6nul meg. Kriznyelven sz6lva ezt a jelensdget ,,vizburj6nz6snak"
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nevez^k. Az etfirofrzitl6dott dkoszisztdm6k m6dositjrik egyensrilyi
6llapotukat. Az alg6kkal teliterl viz zdides sziniivd v6lik 6s eltiinik
6tl6tsz6shga. A hatalmas niivdnyi tdmeg feny hiinyiban elfogyasztja
l|gzdsdvel a vizben levo oxigdnt,, ami az iilati szervezetek fulladesAt iddzheti
el<i. Pusztul6suk utin baktdriumok bontjrik le az illlati szervezeteket ds a
nriv6nyi sejteket egyarint, ami rigyszintdn nagy oxigdnfogyasztissal j6r. Az
igy elinditott lavinaszerti folyamatot srilyosbithatj6k a trimegesen jelentkezo
kdkalg6k termelte m€rgezb anyagok. A szakirodalomban t<ibb mint 80,
hSziilllatoksa ds emberre egyarilnt mdrgezo hat6sri, kdkalgrik termelte toxint
irtak le.

A t6panyagok ds m6s t6nyez6k (meleg, pang6 viz,, tilpanyagar6ny stb.)
bizonyos 6ll6sa eset6n az etutrofrzhcio :f,n. ,,vizvirdgzitst" (az alghknak a viz
felszindn val6 lebeg6se) okozhat. A foly6vizekn6l ez a virigzhs tiibbszrir
vdgbemehet, ha az dlclbevonat tdbbsz<ir is elvdlik a vizfenektol, a szerves
anyagok leboml6sdb6l szirmaz6 g6zok hatrlsa miatt.

A hagyom6nyos, aktiv iszapot hasmril6 tisztit6 6llom6sokb6l kikeriil6
szennyvizeknek is igen nagy az 6sv6nyis6-tartalma, emiatt eutrofizici6t
okozhatnak. At kellene vezetni 6ket a tisdites irn. III. szakasziin, amikor
ezekel a t6panyagokat kiildnleges medenc6kben, vizincivdnyek segitsdgdvel
vonj6k ki.

A szaprobionta rendszer

Az elozo fejezetben leirtak ismeret6ben a tudom6nyos kutat6k
igyekeztek egy elfogadhat6 rendszert tal6lni, melynek segits6gdvel
jellemezhet6k ds behat6rolhat6k a kiilcinb ozo szennyezettsdgi fokri
vizszakasznk. Kolkwitz ds Marsson (1908, 1909) dolgoztrik ki az ttn.
szaprobionta rendszert, amely aviz szerves anyagokkal val6 terheltsdgdnek
fokozataitjellemz6 fajokat tartalmaz. A rendszer alapj6ul avizi szervezetek
azon tulajdons6ga ell, mely szerint ezek kiil<inbciz6 lebomllsi szakaszokban
lev6 anyagokkal kdpesek fejl6dni. Ez ana a megfigyeldsre t6maszkodik,
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