
vizzel. Az ivartermdkek, valamint a l6rva alakok is a viz ramok utlitn
szrillit6dhatnak. Krivetkez6skdppen a novdnyek 6s az 6llatok krjzcjtt eltr.lnnek
a helyv6ltoztatdsi kdpess6gben mutatkoz6, szilrazfllddn szembedtl6
kiilcinbsdgek.

4. A vizi kdmyezet fizikai-kdmiai j ellegzetessdgei j6val v6ltozatosab-
bak, mint a szhrazfilddn. A viz kiildnfdle szervezetekkel bendpesithet6
6lohelyek sokasdgdt tarlalmazza. Ezek az dlohelyek gyorsan ds szrik t6rben
v6ltozhatnak, mint p6ld6ul egy sajdtos cisszet6tehi mell6kfoly6 beriml6se
alatt, vagy ha a foly6 sebess6ge hirtelen megv6ltozik. Ezek a m6dosul6sok
gyakran gydkeres vlltozdsokat id6znek el6 a biocdn6zisok szerkezetdben, A

vizek h6mdrs6klet-ingadozdsa igen szrik hatdrok kdzltt mozog, foly6vizek

eset6ben ez a mdrs6kelt dgciv alatt 0-25 "C lehet Gyenge hovezelokdnt aviz

k6son melegszik fe[, ellenben este 6s 6sszel tov6bb tartj a a meleget. A nappal
j6val rdvidebb, mint a sz6raz{tjldrin, mivel a napsugarak reggel es este
rdzsritosan esnek a vizfelszinre, a mdlysdg ndvekeddsdvei pedig gyorsan

eltompulnak. T<ibb 6l6ldny szhmira ez korl6toz6 t6nyez6kdnt hat, sajdtos
tdrbeli mozg6s- mint6zatokat hat rozva meg ezzel.

Ezek a szrikszavrian felsorolt jellegzetessdgek a vizi k<izciss6gek
biodiverzitSs6ban, valamint idobeli 6s t6rbeli dinamik6j6ban tiikrdz6dnek.

A fontosabb vizi 6l6l6nycsoportok 6s t6rsul6sok

E gy vizi 6l6hely v|ltozatos 6letkcjrtilmdnyeihez kiilcinb<tzo 6l6ldny-
t6rsuldsok alkalmazkodtak. Kiilcinv6lasztjuk a bentikus k<imyezelel, amely a
szililrd aljzat (meder) 6s a vizhathrfut tal6lhat6. A benton a vizfendken 6Io
fajok risszessdg6t jelenti. Kriziiliik egyesek szabadon mo zoghatnak az ijleddk
feliiletdn, m6sok felig vagy teljesen belefur6dva dlnek. Az aljzat termdszete
6s az alkot6 rdszecskdk nagys6ga (ktivekt6l a finom, iszapos iileddkig) ir6nt
a fejl6dds sor6n meghatdrozott ig6ny alakult ki. A benton risszetdteldbe a
kcivetkez6 rendszertani csoportok tartoznak: szivacsok, fergek, rovarl6rv6k
ds m6sok.
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A kev6ssert6jii fCrgek (Oligochaeta) , a foldi
gllisztiltoz hasonl6an a gyrhrisfdrgekhez
tartoznak. Az iiled6k szerves anyagaival
triplilkoznak, behatolva olykor a mdlyebb
rdtegekbe. Igen ellenrill6ak az el6rehaladott
szerves szennyez6sre, €ppen az igy elt|iddzett
tipanyagb<is6g miatt. Az oxigdnben szegeny
k6myezetben egyes fajoknak, mint pl. a Tubifex
nemzetsdgbe tartoz6 fdrgekn ek 1€,926 pigmentjtik
a piros szinri hemoglobin, ami az anyagcsere
sz6m6ra az oxigdnben szegdny kcimyezetbol is
elegend6 oxig6nt kdpes felvenni. Ebben a
komyezetben a fdrgek gyors fejl6ddsnek indulnak,
hamarosan tgy egyedszitm, mint biomassza
tekintet6ben domin6nss6 v61nak. Nem mindeevik
kev6ssert6jti faj kdtdtr kdtelezo m6don a szennyezett kdmyezethez. Ldteznek
olyan fajok, melyek csak tiszta dlohelyeken tudnak megdlni. Ezdrt a fajok
indik6tor 6rt6kdnek meghatdrozdsa miatt a faj szintjdig kell 6ket azonositani.

A puhatestiiek meszes hijjal rendelkez6 6llatok. Kdt csoportjuk van:
a csig6k ds a kagyl6k. Egy rdsz0kjellegzetes bentonlak6, mint a sapkacsiga
(, ncylus Jluviatilis), a kavicscsiga (Lithoglyphus naticoides), a kagyl6k
kiiztil pedig z tavi- (Anodonta cygnea) 6s a tompa folyami kagy16 (Unio
crassus). Miisok inkdbb az al6meriilt n6v6nyeken vagy egydb
szubsztr6tumokon dlnek: a mocsdri csiga (Lymnea stagnalis), tdnydrcsiga
(Planorbarius corneus), fial6 csiga (Viviparus acerosus). Ezek az 6l6l6nyek
nem csup6n mint vizminrisdgi oszt6lyokat jelzo bioindik6torok, hanem
vinisztit6 szereptik rdvdn is fontosak. A kagyldk apr6 vizi szervezetekkel ds

lebeg6 szervesanyag rdszecsk6kkel tiipl6lkoznak,
val6sdgos szrirrikdnt viselkedve. A szennyezo
anyagokkal szembeni ttirdshat6ruk azonban igen
sz0k korl6tok kcizdtt mozog. A kagyl6k eltrindse
sfrlyos vdszjel az illeto kdmyezet szimAra.

A vizfen6ken kiil6nf6le rovarliirviik 6lnek,
amelyek csup6n egy ideig maradnak a vizben,
kifejlett korban elhagyjitk ezt akdmyezetet. Az
6lkdrdszek (Plecoptera) jelenldte mrlr rinmag6ban

L))mnaea stagnalis

Planorbarius corneus
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j6 min6s6gfi vizet jel6l. A k6r6szek
(Ephemeroptera) potrohszelv6nyein kiils6
kopoltyfk, a potroh v6g6n pedig h6rom
farktoldal6k talilhatri. A kdr6szfajok is a tiszta
vizet kedvelik, b6r egyesek eltiirik az enyhe
szennyez6st.

A szitaktit6 lArvfik (Odonata) nagyon j6
bioindik6torok: majdnem rnindenikiik
ktildnleges igdnyeket tfimzszt a kcimyezeti
t6nyez6kkel szemben. Kciziiliik egyesek
nagyon leromlott illapotu vizekben, mdsok
ktilcinlegesen tiszta k<irnyezetben dlnek. A
vizfendken tal6lhat6, kiilctnbrtz6 anyagokb6l
(homokszemcsdk, kdvecskdk, fadarabok)
dpitett cs6 alakri ,,h6zacskd'k" lak6i a tegzes lirvik (Trichoptera).
Tdpl6lkozisi formriik kiilitnf6ldk: egyesek az iiled6kr6l vagy m6s aljzatr6l
felszedett szerves anyagot hasznositj6k, mdsok ragadoz6k stb. A
k6tszdrnyriak (D ip t er a) kdzil az 6rvaszrinyogok at (C h ir o n o m i d ae) emelj iik
ki, egyes fajaik a nagyon kedvez6tlen kcimyezeti feltdteleket is elviselik.

A vizben dl6, aktiv mozg6sra va gy az aramlatok erejetlegyozo mozgilsra
kdptelen 616 szervezeteket a plankton gyiijt6n6v alatt foglaljuk dssze. Ide
tartoznak a viz trimegdben lebeg<!, az flramlatok Sltal szabadon sodort kis ds
nagyon apr6 6l6l6nyek. Ha ezek a szeryezetek a nrivdnyvil5gba (f6leg algdk)

Viviparus acerosus

Unio crassus
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Anax sp. Epitheca bimaculata
(Odonata)

Agrion sp.

tartoznak, akkor fitoplanktonr6l, ha az 6llatvil6gba, zooplanktonr6l, ha
pedig a baktdriumok kdziil keriilnek ki, akkor bakterioplanktonr6l beszdliink.
Altal6ban kiiltinbsdget tesziink az egdsz dletiiket a planktonban tcilt6
szervezetek ds az oda csak vdletleniil vagy id6legesen keriilt 6l6ldnyek kdzritt.

Az moszatok kciziil leggyakrabban a zcjld- 6s kdkalg6k, valamint a
kovamoszatok k6pvisel6ivel talflkozunk. A ziildalg6k igen v6ltozdkony
csoportot kdpeznek: a Scenedesmus, Pediastrum 6s Actinastrum fajok a
kcizcinsdgesebbek. A kdkalgdk, mint az Anabaena sp. vagy Aphanizomenon
sp., gyors iitemri szaporodrisuk miatt jelentosek. Szdmottevo bizonyos
anyagokat (exokrinok) kiv6laszt6 tev6kenysdgiik, melyeknek a tcibbi
szervezette gritl6 vagy ak6r toxikus hat6sa lehet. A kovamoszatok kdztil az
Asterionello, Fragilaria, Rhizosolenia,
Stephanodiscus stb. nemzetsdgeket
soroljuk fel. E hiirom nagy csoport mellett
megemlithet6k a p6nc6los ostoros
moszatok is. Egy t6 planktonikus dl6vil6ga
az anyag- ds energia krirforg6s fontos
l6ncszemdt jelentik a tavi kcirnyezetben, a
foly6vizi planktont6l elt6r6 fejl6d6si ds
szaporodesi jellegzetess6gekkel. Az
rirtertileh6l ds vizgyiijt6 teriJletdrll az Chironomus sp.
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Z,ooplatrcton -Zoophnkton

6rad6sok r6v6n vdletlenszeriien a foly6vizekbe jutott planktont

,,potamoplankton" ndwel illetjiik. A lotikus (mozg6, 6raml6 vizteriiletii)
cikoszisztdm6kban ennek igen csekdly tr6fikus ds energetikai jelentosdge
van.

A zooplankton <ikol6giai szempontb6l j6val 6sszetettebb, legkevesebb
k6t t6pl6lkozisi szintet foglal magriba. A gyakrabban fellelhet6 csoportok
kdztil a egysejtriekef (Protozoa), kerekesfergeket (Rotifera), evez6l6bri-
(Copepoda) 6s iigascs6pri (Cladocera) r6kokat emlitjiik meg. Ezek az
dl6ldnyek egyftsl- a fitoplankton algriival t6plSlkoznak vagy ragadoz6kdnt
a zooplankton kisebb szervezeteit fogyasztj6k.

Az aktivan l6sz6, az 6raml6sok ir6nyiit nem sziiksdgszertien krivet6
rlllatokat a nekton gyrijt6n6v al6 soroljuk. Ide els6sorban a halak tartoznak.
A foly6 minden szakaszflnak megvannak a maga jellegzetes fajai. A foly6k
hegyi szakaszdnak fels6 rdszdn a pataki szajbling domin6l, ut6na a pisztr6ng
6v, majd a pdnzes pdr 6s a mhrlra szintt|jak kcivetkeznek. A jellemzo fajokat

2 l



m6sok is kisdrhetik, mint a pisztrSng szinttrijra jellemzo fiirge cselle, kdvi
csik, botos kriltinte vagy a dunai ga16ca, vaskos csabak a pdnzes pdr ds a
mdrr'a z6nira. A t6pl6ldk tulnyom6 rdszdnek cisszetdtele szerint hdrom
csoportot kiikinitheti.ink el: ndvdnyev6ket, hrisev6ket 6s ragadoz6kat
(ragadoz6 alatt a f6leg mdrs halfajokkal tripl6lkoz6kat drtjiik). Ennek ellen6re
nem tal6lunk szdlsrisdges specializdci6t; a kiildnbcizo fajok egy bizonyos
tiipl6ldkcsoportot rdszesitenek eltinyben, andlkiil, hogy a tribbit kcitelezo
m6don kiz6m6k. A legtdbb halfaj teh6t vegyes tdpl6lkozdsf.

A vizszennyez6s

A fizikai-kdmiai feltdtelek szempontjib6l a vizi kdrnyezet j6val

<isszetettebb a szhrazfoldindl. Egy foly6 vagy egy t6 vize tartalmaz oldott
6llapotu Ssv6nyi 6s giznemii anyagokat. A vizben ugyanakkor szil6rd
anyagok rdszecskdi lebeghetnek, mint az agyag- vagy homokszemcsdk.
Ezeket a vizdramok ir6nyitjrik, dpprigy, mint a kiil6nbriz6 emulzi6kat ds
kolloidokat. Egyazon vizmederben az oldotl anyagok koncentr6ci6ja a
feltiletek, a m6lys6g szerint, valamint idoben v6ltozhatnak. A viz <isszes
fizikai 6s kdmiai mutat6j a, a vizmedrek fiziogr6fiai ds hidrol6giai
tulajdons6gai ldnyeges tdnyezok a biocrin6zisok (az 6l6he1y szervezeteinek
krizrissdgdnek) ldtrejrittdben. A vizi szervezetek nagyobb rendszertani
v6ltozatossdgot mutatnak mint a sz6razltildiek. Kdziiliik is az egyszenibb
alak- ds dlettani fel6pit6siiek domindlnak. Helyv6ltoztat6si lehet6sdgeik ds
dl6helyet cserdl6 t<irekvdseik j6val korliitozottabbak, mint a szfuazfllddn -

emiatt j6val kitettebbek a kcimyezet v6ltoz6sainak.
A felszini vizek viszonylag stabilak, ellenrillnak a kiils6 hatrisok

kism6rt6kii v6ltozdsainak. Mikor arr6l beszdli.ink, hogy a vizek ,,kdpesek"
bizonyos funkci6ra (termel6s/produkci6, stabilitrls, egyensfly), iigy kell erre
tekinteniink, mint az vizi dkoszisztdma cisszes, 616 6s dlettelen alkot6ja 61ta1
megval6sitott ,,k6pessdgre", s nem mint egy belso tulajdons6gra. Intuitiv
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