
nevezziik. Az ettrofiz|l6dott dkoszisztdm6k m6dositjrik egyensilyi
6llapotukat. Az algi*.kal telitett viz zrildes sziniivd vrilik 6s elttinik
i,1litsz6shga. A hatalmas nriv6nyi trimeg feny hiiinydban elfogyasztja
L€gzdsdvel a vizben levri oxigdnt, ami az allati szervezetek fulladAsAt id6zheti
el<i. Pusztuliisuk ut6n baktdriumok bontjrik le az Lllati szervezeteket ds a
n6v6nyi sejteket egyarint, ami rigyszintdn nagy oxig6nfogyaszt{ssal jhr. Az
igy elindftott lavinaszerii folyamatot srilyosbithatjdk a tdmegesen jelentkez6
k6kalg6k termelte m|rgezo anyagok. A szakirodalomban tribb mint 80,
hiiziiillatokra 6s emberre egyar6nt mdrge zb hat6stt, kdkalgrik termelte toxint
irtak le.

A kipanyagok 6s m6s tdnyez6k (meleg, pan 6 viz, tiipanyagar6ny stb.)
bizonyos iilliisa esetdn az et.l/,rofrzitci6 un. ,,vizvir|gzitst" (az alg6knak a viz
felszindn val6 lebegdse) okozhat. A foly6vizekndl ez a vir|gzis tdbbszcir
vdgbemehet, ha az dl6bevonat tdbbsz<ir is elv6lik a vizfendkt<il, a szerves
anyagok lebomlisrib6l szhrmaz6 g6zok hatdsa miatt.

A hagyom6nyos, aktiv iszapot haszn6l6 tisztit6 6llom6sokb6l kikertlo
szennyvizeknek is igen nagy az isvdnyis6-tartalma, emiatt eutrofizici6t
okozhatnak. At kellene vezetni 6ket a tisztitits rin. III. szakasziln, amikor
ezeket a t6panyagokat kiilcinleges medencdkben, vizin<ivdnyek segitsdgdvel
vonjrik ki.

A szaprobionta rendszer

Az el6z6 fejezetben leirtak ismeret6ben a tudomdnyos kutat6k
igyekeztek egy elfogadhat6 rendszert tal6lni, melynek segitsdgdvel
jellemezhet6k ds behat6rolhat6k a kiildnbdzo szennyezettsdgi fokri
vizszakaszok. Kolkwitz ds Marsson (1908, 1909) dolgoztrik ki az rin.
szaprobionta rendszert, amely a viz szerves anyagokkal val6 terheltsdgdnek
fokozatait jelle mz6 fajokat tartalmaz. A rends zer alapji,i'rl a vizi szewezetek
azon tulajdons6ga 6ll, mely szerint ezek kiil<inbtiz6 lebomlilsi szakaszokban
lev6 anyagokkal kdpesek fejl6dni. Ez arra a megfigyeldsre tiimaszkodik,
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hogy egy foly6ban a szerves anyagokkal telitett szennyez6 viz bedmldse
alatti rdszen tcibb, kiildnbdzb tisztas|gi szakasz kiilctnithetci el. A

szennyezetts6gi fok a t6vols6ggal egyre cscikken, ami a viz termdszetes
tisztul6s6ra fial. Az 6lo szervezetekkel val6 bendpesitds m6dozatait a
rendelkezdsre ell6 t6tleldk mennyisdge 6s a kdmyezet egyes fizikai-k6miai
jellemz6i, mint pl. az oldott oxigdn mennyisdge 6s a szerves anyagok

boml6s6b6l szirmaz6 termdkek koncentr6ci6ja befoly6solja. Egyes

szervezetek jelenldtdt a nagyon szenny ezett szakaszokon ezeknek az adott
kcirtilmdnyekkel szembeni magas fokri toleranci6j6t bizonyitja. Mdsok

viszont kiz6r6lag tiszta vizekben tal6lhat6k meg, ami a szeffiyezett

kiirnyezettel szembeni drzdkenysdgiik krivetkezmdnye. A szaprobionta

rendszerben mindk6t csoportba tartoz6 fajokat haszndlnak mint

vizmin6sdget jelz6 (indik6l6) szervezeteket. Ma m6r gazdag lista 6ll
rendelkezdsiinkre a ktildnbdzo vizszennyezettsegi fokokra jellemzo

indik6tor fajokb6l. Ujra hangsrilyozn6nk, hogy nem csak a faj puszta
jelenl6te szdmit, hanem annak abundanci6ja ds a biocrjn6zisban betdltdtt
jelent6s6ge is nagy. Inform6ci6nyer6s szempondrib6l legfontosabbak az

egyedsz6m 6s biomassza tekintetdben domin6ns fajok, ami arra utal, hogy

az adott helyen 6s id<lben fenn6ll6 tenyezokhdz ezek alkalmazkodtak a

legjobban.
A rendszer szerzoi a szerves anyagokkal val6 telitettsdg ds a

fizikaikdmiai jellemzrik alapj6n a kcivetkez6 szaprobiol6giai z6nhkat

kiildnitik el:
1. Poliszabr6bikus z6na (ele p), a szeryes anyagokkal maxim6lisan

terhelt z6na, ahol ezek bomldsa kdvetkeztdben er6sen cscikken az oldott

oxigdn koncentrdcioja. Az erjeddsi folyamatok eredmdnyek6nt olyan

anyagok kdpzodnek, mint az amm6nia 6s kdnhidrogdn, ami a viznek
jellegzetes ,,nehez" szagot ktilcscinciz. A vizmedret fekete, szerves

anyagokban gazdag iszap boritja. E z6niban dl6 szervezetek ellen6ll6bbak

a hipoxi6s (kis Oz mennyisdg) kdrtilmdnyekkel ds az erjed6s termdkeivel

szemben. Elsosorban baktdriumok, baktdriumokkal t6pl6lkoz6 ds szaprof6rg

szervezetek drnek el nagy srinisdget. Egy ml vizben pl. t<ibb mint egymilli6

baktdriumcsira lehet. Az Escherichia coli baktdrium a hhztarlilst ds vdrosi

szennyvizekben, valamint a cellul6zt, scirt, tejtermdkeket el6rillit6 gyrirak

szennywizeiben talilhat6 nagy sz6mban. Igen jellegzeles a Sphaerotihts
natans nevii fonalas bakt6rium, amely krivekhez, partokhoz rrigziilt telepei
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Organismele apelor Alpha-mezosaprobe

Alpha-mezoszaprdb vizekben 616 szervezetek
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2. Mezoszapr6bikus z6na, a kcizepesen szennyezett z6na, amely
feloszthat6 alfa-mezoszapr6b zonira (a-m), ahol a reduk6l6 folyamatok
vannak trilsrilyban, de m6r megkezdodik az oxid6ci6, ds b6ta-mezoszapr6b
z6ndra (b-m), ahol az oxidiil6 folyamatok domin6lnak. Az a -mezoszapr6b

z6n6ban a fitoplankton trimeges fej16d6snek indulhat, rin. vizvirhgzhstiddzve
ezzel elo. Nappal ez oxig6nnel val6 tultelitetts dget idez elo, 6jszaka pedig
oxigdnhirinyt okoz. A szaprofita csirSk sz6ma b6r mdg igen nagy, m6gis
kevesebb, mint a poliszapr6b z6n6ban, mintegy 100.000/ml. Trilstilyban a
kdk- ds z<ildalgrik, kovamoszatok, baktdriumevri 6s egyes ragadoz6
szewezetek vannak. A halak kdz;Jl az ellen6ll6 fajok vannak ink6bb jelen,

mint az angolna, ponty, k6r6sz stb. A b-mezoszaprob zon6,ban a viz tiszlitbb,
a szerves anyagok mineraliz6l6d6sa el6rehaladottabb, a biodiverzitiis
nagyobb. Megtaldlhat6 itt tdbb makrofita, szivacs, moha6llatka, a csig6k
ttibbsdge, kagyl6k, r6kok, rovarliirv6k, a gerincesek kriziil meg a kdtdlhiek
ds halak nagy rdsze.E z6nhtbendpesit6 fajokj6val drzdkenyebbek az oxigdn
koncentriici6jilnak cscikkendsdre, a pH-v6ltozhsra, 6ltal6ban a rothadSsi
folyamatokat el6iddz6 toxikus anyagokra.

3. Oligoszapr6bikus z6na (o), a gyengdn szennyezett z6na, ahol a
szervesanyagok szinte teljesen mineralizdl6dtak, a foly6t tisztavizi
dl6ldnyek ndpesitik be. A viz tiszta,6ttetsz6, szervetlen anyagokban gazdag,

az oldott oxigdn koncentrhci6ja megkrizeliti a telitetts6gi 6rt6ket. A
baktdriumcsir6k sz6ma 100/ml a16 esik. Erosen fejlettek egyes rovarl6rv6k,
mint pl. 6lk6rdszek, vizimoh6k (Fontinalis sp./, kovamoszatok, z<ild- 6s

vcirdsmoszatok.
Tdbb kutat6 hozzhjilrulilsdval ez arendszer egyre b6viilt, fejlodritt. igy

pl. bevezettdk a toxikus anyagoknak szervezetekre gyakorolt hat6sait is, ami
egy olyan fajsk6l6t eredmdnyezett, ahol a fajok a toxikus anyagokkal
szembeni ellen6ll6kdpessdg, illetve id6beni hir6shatdrok szerint vannak

elrendezve. Id6vel a hangsrilyt nem a fajra, hanem az egdsz biocrin6zisra
fektettdk, kcivetve ennek viiltozilsait a ktil6nbdz6 szennyezettsdgi fokoknak

megfeleloen. Fajrendszereket dolgoztak ki, amelyek egyes szervetlen

anyagok, mint pl. a niihium-klorid (halofil szervezetek, halos : s6, filos :

szeretni, kedvelni), kdnhidrogdn, vas, kalcium stb. jelenldtdre utalnak.
Ezekkel a b6vit6sekkel ldnyegesen emelkedett a rendszer alkalmazhat6s6ga.
Ezen kateg6ri6knak a kiikinb<izo viztiszlitdsi technol6gi6kkal va16
dsszevetds6vel az elmllet gyakorlati alkalmazhsa is lehetov6 vdlt.
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