
hanem a szil6rd rdszecskdk kivon6s6t is, az6ltal, hogy ezek feliiletiikre

rak6dnak le. A nrivdnyek emellett dlelmet 6s meneddkhelyet jelentenek egy

sor dllatnak, mint pl. a kagyl6k, r6kok, rovarl6rv6k, fergek stb szitmira.

Tcibb szervezet kdpes jelent6s mennyisdgti nehd zflmet (16,2, cink, 6lom

stb.) rakt6rozni sztiveteiben, m6regtelenitve ezzel a vizet. Miisok radioaktiv

rdszecskdket halmoznak fel a krimyezet radioaktivit6s6t tcibb ezerszeresen

meghalad6 mdrtdkben. Ezeket a felhalmoz6dds (bioakkumul6ci6) utdn

dletben maradt szervezeteket val6sdgos mdr6mtiszerekkdnt hasmrilhatjuk a

viz szennyezetls6gi fokdnak meghat|rozhsdra. Nem v6letlen, hogy fontos

elem6t k6oezik a krimvezet rendszeres vizss6lat6nak.

Az iikol6giai egyensfly

Tudjuk, hogy az egyensrily eW rendszer szerkezetdnek 6s
mrikrid6sdnek harm6ni6jrit jelenti, valamint azon kdpessdgdt, hogy kiils6

zavar6 hatdsok ideje alatt is meg6rzi mrikciddsdt. Az eddig elmondottak
alapjSn 16ttuk, hogy az rikoszisztdm6k 6ltal6ban, ds a viziek kiildnrisen,
k6pesek szabiiyozni szerkezetiiket 6s miikciddseiket egy sor, egym6st
krilcsriniisen befoly6sol6 mechanizmus rdvdn.

A szennyez6s 6s a term6szetes tisztul6s fogalmSt az egyensrily
fogalm6val szoros kapcsolatban hat6roztuk meg. A szennyezds az egyensrily
fe1boml6s6t, a termdszetes tisztul6s pedig az eredeti 6llapothoz krizeli
visszaiillitis6t jelenti. A kort6rs tikol6gia nagy figyelmet szentel az
egyensrily fogalm6nak. A modem ember egyre ntivekvo m6rtdkben drilja fel
a termdszetes ds fdltermdszetes dkoszisztdm6kat. Igen nagy gyakorlati
jelent6sdggel bir annak ismerete, hogy ezek mikdnt vdlaszolnak az emberi

tevdkenysdg befolyrlsrira ds hogyan fejlodnek tovdbb ezek hathsa alatt. Az
dkol6giai egyensfly megbontisa az ember 6letkrlri.ilmdnyeire is hatdssal
van. Harm6ni Sban €lni a termdszettel els6sorban ennek egyensrilya
tiszteletben tart6s6t j elenti. Az dkol6giai egyensrilyt sokan az dkoszisztem|k
szerkezetdnek alapelvekdnt tekintik.
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A jelenlegi rikol6giai rendszerek hosszu fejl6dds sor6n alakultak ki.
Jelenl6ti.ik azl bizonyitja, hogy az id6k folyamrin el6nyciket biztosit6
tulajdonsrigokra tettek szert. Ezek kiiziil a legfontosabb talin a stabilitiis volt.
A stabilittist az iikol6giai rendszereknek a szerkezetet 6s mrikcid6seket id6ben
ds tdrben fenntart6 kdpessdgek6nt hatrirozhatjuk meg.

Az cikol6giai egyensrilyt nem egy mozdulatlan, hanem egy folya-
matosan mozgdsban l6v6 6llapotnak kell tekinteni. Annak ellendre,,hogy az
egdsz (az cikoszisztdma marad), bels6 szerkezete - v6laszolva a kdrnyezeti
tdnyezok m6dosul6saira - 6lland6an v|ltozlk 6s ijraszervez6dik. A
legkcizelebbi pdld:it erre dpp a termdszetes tisztul6s szolgriltada, mikor a
bioccin6zis szerkezete a kdmyezeti t6nyez6kkel p6rhuzamosan viltozik
mindaddig, mig helyre6ll az eredeti iillapothoz kdzeli dkoszisztdma. Ez az
Elenkin 6ltal megalapozott mozg6kony egyensrily elmdletdnek alapelve. Ha
aa halljuk, hogy egy rendszer egyensrilyban van, az rikol6gi6ban egy
kiilctnbciz<i stabil rillapotok kctzti 6tmenetet, teh6t ezek tiibbfdle eldrdsi
lehet6sdg6t drtjiik. A rendszerek ann6l id6t6ll6bbak, mindl tcibb ilyen
6llapottal rendelkeznek.

Az ellen6ll6s rdvdn a rendszer a zavarhst pr6bdlja kivddeni. Sokszor ez
nem lehets6ges, mivel instabil helyzetek feld tart6 6llapotok jelennek meg.
Ekkor vrilik l6nyegess6 az rikosziszt6ma azon k6pessdge, hogy visszat6rjen
eredeti 6llapotrlba, ami annril kieldgitcibb, mindl kevesebb ideig hat a
v6ltoztat6 tdnyez6. Ezt a k6pessdgel - az eredeli dllapotba val6 visszatdr6st
egy zavar6 tdnyezl hat6sa ut6n - rezilienci6nak nevezzik.

Az cikoszisztdmiik egyensrilya 6ltal6ban annel nagyobb, mindl k<izelebb
dllnak a termdszetes fllapothoz, Az ember beavatkozdsdval (tj fajok
betelepit6se, a foly6 medrdnek megv6ltoaat6sa, szennyezo anyagok
bedntdse) az iikol6giai rendszerek stabilitisa csdkken, a beavatkoz6s
mdrtdkdvel egyiitt megn<i a vesz6lynek val6 kiszolgiltatotts6guk. Az emberi
trirsadalom csak akkor fejl6dhet tovribb, ha szAmot vet a term6szet eme
szabrilyaival.
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