
A vizek termdszetes tisztukisa

A viz termdszetes tisztul6sa egy vizi cikosziszt6ma egyensrilydnak
termdszetes riton val6 helyreillit6sit jelenti. Ezen az :iuton a viz nagyr6.szt az
eredeti fizikai-k6miai ds biol6giai jellemz6it nyeri vissza. Id6nk6nt
alkalmazzitk a ,yizek tintiszhrlisa" kifejezdst is. Ennek alapj6n viszont az a
tdves kcivetkeztetds vonhat6 le, hogy ez a folyamat a viz bels6 tulajdonsdga,
egy egyszeri mechanizmusok 6ltal vdgrehajtott automatizmus. Ennek
ellendre ez ajelensdg id6ben ds tdrben lej6tsz6d6 dsszetett fizikai, k6miai ds
biol6giai folyamatokra trimaszkodik, amelyekhez a viz szolgilltatja a
k<izeget, a k<imyezetet, amiben ezek a folyamatok lejritsz6dnak. Ezdrt is
helyesebb a,,termdszetes tisztulis" kifejez6st haszn6lni.

Ha pdld6ul a szennyezdst lebeg6 szilird anyagok okozzilk, akkor a
termdszetes tiszful6s f<i mechanizmusa az tilepedds, amelyet a kiildnb<iz6
fizikai 6s kdmiai t6nyez6k befolydsolnak. Ha a szennyezl anyag sav vagy
b6zis, akkor az tintisztul6s f6leg k6miai riton, semlegesitdssel t6rt6nik. Ha
szerves anyag kertil a vizbe, a fo szerep avizi szemezetekre h6rul: egyesek
tripl6l6kul haszn iijik ezt az anyagot, mrisok <iket eszik meg, rin. 6lelmi LiLncot
alkotua ezzel. A foly6 hidrol6giai ds fiziogrrifiai jellemzoi szintdn fontos
szerepet jfitszanak, befoly6solva a tisztuldsban rdsztvev6 tiibbi tdnyez6
hat6sait. Hangsrilyozand6, hogy egyazol tdnyez6 tdbb tisztit6
mechanizrnust befoly6solhat. Az oldott oxigdn pl. el6segiti a
szervesanyagok oxidrilis6t teljes mineraliz6l6d6sukig, ktildnb6z6 kdmiai 6s
biokdmiai reakci6kat, a szerves anyagokkal tilplillkon szervezetek
fejlodds6t, az llelmi l6ncok fenntartdsrit, stb. Egy kagyl6 pl. planktonnal
(vizben lebeg6 egysejtii mikroszkopikus ldnyekkel) ripl6lkozik, de mag6ba
szivhat kalciumionokat, oldott szerves anyagokat vagy a fendkiszaphoz
kcitdtt szerves anyagokat. A kagyl6 hdjai ugyanakkor aljzatkdnt
szolg6lhatnak a ki.il6nf6le algrik, illetve a veliik t6rsult 616l6nyek riigzitdsdre.
Lilthat6, hogy az 6lii szervezetek igen risszetett szerepet jiltszanak a
termdszetes tisztulds folyamat6ban, tdbb szerepet jittszva, mint azt els6
l6tisra hinndnk. K6vetkez6sk6ppen elmondhat6, hogy a term6szetes
tiszhrl6s rdv6n, az dkoszisztdma szintjdn lej6tsz6d6 folyamatok 6s
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jelens6gek hatiiLsiira elt6volit6dnak a vizbi5l a lebeg6 sziliird anyagok,
kolloidok vagy oldott anyagok.

A meghatiiroz6 jelent6sdgri frzikai tdnyezlk kcizi.il emlitdst erdemel az
iileped6s, a fdny, a h6mdrsdklet 6s a vizmozghsok. Ulepeddssel cscikken a
viz zavarosshga, tiszhrlni kezd. A f6ny energiiit szolgeltat a fotoszintdzishez
6s egy6b fotokdmiai reakci6khoz, meghatdrozva ugyanakkor egyes vizi
szervezetek t6rbeli mozg6s6t, bioritmusokat eredm6nyezve. Itt jegyezzitr<
meg, hogy a rtivid hull6mhosszri fdnysugaraknak (ultraibolya sugarak) ril<!
hat6sa van a baktdriumokra, hozzhjSrulva ezzel a biol6giailag szennyezett
vizek tisztitflsithoz. A h<imdrsdklet a tisztuldsban r6sztvev6 fizikai, kdmiai
ds biol6giai folyamatokat befoly6solja. Ugyancsak a homdrsdklet
befolyrisolja a viz oxigdnmennyisdgdt, a lebont6 bakteri6lis folyamatok
intenzitds|t,6s egyes k6ros anyagok toxicitiisi fok6t. A viz mozgSsa szerepet
j6tszik a haszniit viz 6s a befogad6 viz <isszekeverdsdben, a szell6ztetds ds
iileped6s sebessdgdben; emellett fontos tdnyezoje a vizmedrek dl6ldnyekkel
val6 bendpesedds6nek. A foly6kon kiviil - ahol ez egy5rtelmiien szembe-
tiinik - a tavakban is ldtrejtihet vizmozghs. ltt az |ramlatokat, hullimokat 6s
tirvdnyeket a viz srinisdgi 6s h6mdrsdkleti kiikinbsdgei okozzik.

A kdmiai tdnyezbk kriziil fontos szerep h6rul a szdndioxidra 6s
oxig6nre. Az ut6bbi egyik legfontosabb kdmiai elemkdnt vesz rdszt a
term6szetes tiszhrl6si folyamatokban, hozzdjLrulva a vizi szervezetek
dletben tartfsfhoz, a vegyiiletek oxid6l6s6hoz stb. A szdndioxid a fo
szdnforr6st jelenti a szerves anyagokat el6rillit6 nrivdnyek sz6mfra. Avizben
szabad 6llapotban, illetve bikarbon6t 6s kalciumkarbon6t formdj6ban van
jelen. A hdrom forma 511and6 egyensrilyi 6llapotban van. A tisztul6si
folyamatban m6s elemek, illetve vegytiletek is rdszt vehetnek, abban az
esetben, ha mennyis6giik a megszokott hat6rok kcizd illeszkedik. Ilyenek a
vas, mang6n, nitrogdn, foszfor, kdn, szilicium, magndzium, kSlium ds m6s
oligoelemek. Hat6saik krizvetlen ds kcizvetett m6don, az dletfolyamatokban
rdszt vdve nyi lv6nulnak meg.

A legfontosabb szerep viszont a biol6giai t6nyez6knek jut. A viz
egyensflyi rlllapotba val6 visszat6rdsdnek kdpessdge egyenes rissze-
fiiggdsben 611 a bioctin6zisok mennyisdgi ds min6sdgi <isszet6tel6vel. Az 6let
szerves 6s szervetlen anyagok sz6les skrilijrit haszniihatja t6panyag- 6s
energiaforr6sk6nt. A szerves, instabil, biol6giailag lebonthat6 anyagok
szervetlennd alakulnak (abban az esetben, ha mineralizLl6dnak). Ez az
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oxidativ szakasz, hiszen a reakci6kban rdszt vesz az oxigdn. A minerali-
z6l6dott anyagokat a n<iv€nyek az dletiik szdmilra fontos vegyi.iletek
feldpitds6re has zniijik, miklzben oxigdn szabadul fel. Ez a szerves szintdzis
szakasza. Lithat6, hogy a term6szetben az anyag 6s energia nem haszniil6dik
ftildslegesen - mdg a hullad6k fogalma is igen relativ. Hiszen ami egy
szewezet szLm6ra hulladdk, az a m6sik dlelemforr6s6t jelentheti. Az elemek
6s vegyiileteik kcirfolyamatokat jdmak be, mikcizben szervetlen 6llapotb6l
szervesbe, ds forditva, szervesbol szervetlenbe alakulnak 6t. Minden kdmiai
elemre jellemzri egy ilyenfajta ciklikussrig, amit ,,biogeokdmiai ciklus"
n6wel jeltiliink. Az atomok viindorldsa ugyanis 616 ds dlettelen 6sszetev6k
alkotta prilyrikon megy vdgbe.

A bioccin6zisok popul6ci6it tcibb kapcsolat frizi egybe. A tisztuliis
szempontjeb6l ezek kdziil a t6pl6lkoz6s a legfontosabb. Amint m6r
emlitettiik, eros szervesanyag-bedmldskor els6kdnt a baktdriumok szapo-
rodnak el. Ezek robbanisszedi elszaporodiisa a szennyez6s m6rtdkdvel
ar6nyos. Szimbeli fejl6ddsnek indulnak ezek ut6n a bakt6riumfal6
egysejtiiek, aztAn az ezekkel tiryliikoz6 kerekesfergek, rovarl6rv6k,
puhatestriek stb., majd a mindezeket t6pldl6kfonriskdnt hasznosit6 halak.
Amint a szervos drrldg mennyisdge visszaesik, a tdbbi fizikai-k6miai
tinyezi is javulni kezd (csiikken a zavarossfig, eltiiinnek a szervesanyagok
metaboliz6ldsa rdvdn keletkezeft toxikus anyagok), a fajszrlm ndvekedni
kezd, mig az eddig dominins populici6k iillomdnyai hanyatlSsnak indulnak.
igy a bioccin6zis diverzifik6l6dik, megnyrilnak a t6pl6lkoz6si l6ncok,
helyre6ll az 6koszisztdma egysdge ds az egyensrilyi 6llapot.

A term6szetes tisztuliis iLzonban nem mindig trikdletes. Ha a
szennyezds elsz6rtan 6s kis ldptdkben tiirt6nik, akkor a fenti, egyszerii
modell mrikridik. Ha viszont a szennyezds 6lland6an fenndll (mint az ipari
v6rosokon 6thalad6 foly6k eset6ben), az 6kosziszt6m6knak nem 6ll elegend6
id<i rendelkezdsiikre a helyreiillAshoz, az illeto szakasz szennyezettsdge
id6ben 6s t6rben 6lland6sul. a biociin6zisok helwehozhatatlanul kiro-
sodnak.

A baktdriumoknak, mint mondottuk, l6nyeges szereptik van a vizek
termdszetes tiszhrl6si folyamat6ban. KdztilUk egyesek szervetlen anyagokat
hasaositanak t|panyag- 6s energiafon6skdnt (autotr6f bakt6riumok),
m6sok szerves anyagokat (heteroh6f baktdriumok). Az ut6bbi osztirlyba
Iartoz6 szaprofrta, azaz elhalt szerves anyagokat felhasznril6 baktdriu-
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moknak fi6 szerep jut a szervesen terhelt vizek tisztitdsriban. Jelent6s6gtik a
nagy egyedszrimuknak, gyorsas6guknak (n6hiny egyedb6l kiindulva
kedvezo krirtilmdnyek kdzt 6riesi egyedsririisdget drhetnek el, nagy
sebessdggel fogyasztva a szubsztr6tumot) valamint a kiterjedt
hat6feliiletiiknek tulajdonithat6. Tudjuk, hogy a baktdriumok a sejthrirtyrin
kereszti.il veszik fel kcimyezeti.ik anyagait. Nyilv6nval6, hogy e feliilet
nagysiig6nak ndvekeddsdvel az anyagok cserdje is felgyorsul- A test
tdmegdhez viszonyitva feliilettik 6ri6si. Az emberhez hasonlitva, ahol I kg
testsrilyra 0,04 m2 feliilet esik, a baktdriumokn6l ugyanennyi t6meghez
4.000 m2 felilet, azaz az emberdndl 100.000-szer tcibb tartozik.

Az egysejtriek a baktdriumokkal t6plilkoznak,, feken tartva ezzel
korl6tlan elszaporod6sukat. Tilsrilyban vannak az ostorosok ds csil16sok,
krtziiliik kerUl ki a szabrobit6si rendszer tdbb indikftor faja. Az egysejtiiek
az iszaprdszecskdk kdpz6d6si folyamatinak befolyiisolds6val is segitik a
termdszetes tisztul6st. A detritusz fogyasztis|val a viz ittliltsz6s6g6t nrivelik.

A makrogerinctelenek tdbb m6don jrinrlhatnak hozzL e folyamathoz.
Egyesek, mint az ddesvizi szivacsok, moha6llatk6k ds kagyl6k, szririk a
vizet, visszatartva a szilf;rd rdszecskdket, egysejtri 6l6l6nyeket, vagy ak|r a
szerves 6s szervetlen vegyiileteket. M6sok - mint a cs6viij6 f5rgek (az a
fdregcsoport, amelybe az akvarist6k riltal j6l ismert Tubifex lartozik) 6s az
6rvaszrinyog l6rv6k - szerepe a szell6ztetdsben ds az iszap finomitrls6ban
fontos igazrin. Az 6ltaluk ldtrehozottkdpzodmdnyek rdvdn segiten ek az iszap
megkdtdsdben, megakaddlyozva elsodr6s6t. Sokuk 6pp a szerves iszap
fogyaszt6s6val v6lik jelent6ss6, siettetve a szerves anyagok lebont6sdt ds
mineraliz,6l6dils6t. Az ebbe a csoportba tartoz6 egyedek szaporoddLs6t egy,
a saj6t tikoszisztdm6ikon beliili mechanizmusegyiittes szabalyozza, amiben
a fo szerep az oket fogyaszt6 halfajokra hrlrul.

A z<ild ncivdnyek mint oxig6ntermelok ds mint a trtbbi dl6 szerezel
6ltal termelt, illetve abiotikus riton keletkezett sz6ndioxid ds 6sv6nyi s6k
felhasm6l6i vesznek rdszt a termdszetes tisztuldsi folyamatban. Aktiv
szerepiik van egyes szerves vegyiiletek metaboliz6l6sdban ,l|trehozva ezzel
a n<iv6nyev6k dlelmi linc6nak alapj6t. Az algik mindegyike 6lete
fenntartiisa c6ljrib6l nemcsak szervetlen, hanem oldott 6llapotban l6v<!
szerves anyagokat is kdpes felvenni. A lassan foly6 vagy 6116 vizekben sffin
elburj6nz6 niivdnyek anat6miai feldpit€siik r6vdn val6s6gos sziir6kkdnt
viselkednek. Ez nem csup6n a szervetlen anyagok abszorbci6j6t jelenti,

59



hanem a szil6rd rdszecsk6k kivon6s6t is, az6ltal, hogy ezek feliiletiikre
rak6dnak le. A ncivdnyek emellett dlelmet ds meneddkhelyet jelentenek egy
sor 6llatnak, mint p1. a kagyl6k, r6kok, rovarl6rvrik, fdrgek stb sz6m5ra.

T<ibb szervezet kdpes jelent6s mennyisdgri nehd zflmet (r4,2, cink, 6lom
stb.) rakt6romi szdveteiben, mdregtelenitve ezzel a vizpt. M6sok radioaktiv
rdszecsk6ket halmoznak fel a kdrnyezet radioaktivitfsiit tdbb ezerszeresen
meghalad6 m6rt6kben. Ezeket a felhalmoz6d6s (bioakkumul6ci6) utan
dletben maradt szervezeteket val6s6gos mdrdmiiszerekkdnt haszn6lhaduk a
viz szennyezettsdgi fokrlnak meghat6roz6sdra. Nem vdletlen, hogy fontos
elemdt kdpezik a kiimyezet rendszeres vizsg6lat6nak.

Az iikol6giai egyensf ly

Tudjuk, hogy az egyensrily egy rendszer szerkezetdnek 6s
miikiid6s6nek harm6ni6jrit jelenti, valamint azon kdpess6g6t, hogy ktlso
zavar6 hatisok ideje alatt is meg6rzi mtikiid6s6t. Az eddig elmondottak
alapj6n l6ttuk, hogy az <ikosziszt6mrik 6ltzl6ban, 6s a viziek kiil6n6sen,
kdpesek szab|lyozni szerkezetiiket 6s mrikciddseiket egy sor, egym6st
kdlcsdnrisen befoly6so16 mechanizmus rdvdn.

A szennyezds ds a termdszetes tisztul6s fogalmdt az egyensrily
fogalmilval szoros kapcsolatban hatrlroztuk meg. A szennyezds az egyensrily
felboml6s6t, a termdszetes tisztulds pedig az eredeti 6llapothoz kdzeli
vissza6llit6s6t jelenti. A kort6rs rikol6gia nagy figyelmet szentel az
egyensrily fogalm6nak. A modern ember egyre ntivekv6 mdrtdkben dtlja fel
a term6szetes ds fdltermiszetes dkoszisztdmiikat. Igen nagy gyakorlati
jelent6s6ggel bir annak ismerete, hogy ezek mikdnt vflaszolnak az emberi
tev6kenys6g befolyisiira 6s hogyan fejl6dnek tov6Lbb ezek hatiisa alatt. Az
6kol6giai egyensily megbont6sa az ember dletkririilmdnyeire is hatiissal
van. Harm6ni6ban 6lni a termdszettel els6sorban ennek egyensirlya
tiszteletben tart6s6tjelenti. Az rikol6giai egyensrllyt sokan az iikoszisztdmrik
szerkezet6nek alapelvekdnt tekintik.
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