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43. Lecke

A víz szennyezése, szennyezı
anyagai, azok csoportosítása



•A vízszennyezés alatt az emberi tevékenység hatására kialakuló olyan 
körülményeket értjük, amelyek közvetlenül befolyásolják a felszíni, illetve a 
felszín alatti vizek minıségét.
•A különbözı veszélyes és egyéb anyagoknak a természetes vizek koncentrációját 
meghaladó értéke a vízszennyezés.
•Vízszennyezést okoz minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely károsan 
befolyásolja a természetes víz emberi fogyasztásra alkalmasságát, illetve 
korlátozza, vagy lehetetlenné teszi a vízi élet számára.
•A vízszennyezés minden olyan a víz fizikai, kémiai, biológiai, bakterológiai, 
illetve radiológiai tulajdonságában - elsısorban emberi tevékenység hatására -
bekövetkezı változás, melynek következtében 

1. emberi használatra, 
2. a természetes vízi élet számára 

való alkalmassága csökken, vagy megszőnik, illetve alkalmassá tétele költséges 
vagy szélsıséges esetben nem gazdaságos.

A vízszennyezés definíciói



Forrás: Mindentudás egyeteme



A vizek felszíni szennyezıforrásai

Forrás: Hefop 3.3.1. 



• Pontszerő
• Nem pontszerő, vagy diffúz források

A szennyezés a szennyezı anyag vízbe jutásával kezdıdik (emisszió), majd 
a vízben terjedve (transzmisszió) kisebb-nagyobb víztömeg szennyezıdhet 
(immisszió).
A szennyezıanyag kiterjedése alapján

• lokális (helyi) 
• vízgyőjtıre kiterjedı (fluviális) 
• regionális és kontinentális lehet. 

Havária szennyezés a váratlanul, hirtelen valamely baleset, mőszaki 
meghibásodás, mulasztás hatására bekövetkezı helyi jelentısségő
szennyezés.

A szennyezések forrásai



A víz szennyezıi lehetnek 
•élılények, 
•anyagok és 
•energiák.

A szennyezı anyagok olyan szervetlen elemek, ionok, illetve szervetlen és szerves 
vegyületek, amelyek a vízbe jutva az élılények élettevékenységét kedvezıtlenül 
befolyásolják, életüket veszélyeztetik, az ember tevékenységét akadályozzák.
Sajátos szennyezı anyagok az u.n. kontaminánsok, amelyek abban a formában, 
ahogy az ember ezeket a környezetbe juttatja, még nem szennyezık, de 
átalakulásuk, helyváltoztatásuk révén szennyezıkkel válnak. Ilyen kontaminánsok a 
mőtrágyák.
A talajból a talajvízbe mosódnak, annak nitrátosodását vagy a felszínen lefolyó
csapadék hatására bekövetkezı erózióval, vagy kimosódással az állóvizekbe jutva, 
annak eutrofizálódását okozzák.

A víz szennyez ıi



magas láz, erıs fejfájás, torokfájás, 
nyakmerevedés, mély izomfájdalom, 
remegés, a lábak, karok test bénulása

gyermekparalízis

láz, fejfájás, étvágytalanság, hasi 
fájdalom, sárgaság, májnagyobbodás, 
permanens májkárosodás

fertızımájgyulladás

erıs gyomorfájás, émelygés, hányásenteritis

hasmenésdizentéria

hasmenés, erıs hányás, kiszáradáskolera

hasmenés, hányás, lép 
megnagyobbodás, bélgyulladás

tífusz Baktériumok, 
vírusok, 
protozoák, 
bélférgek stb.

HatásBetegségKórokozók

Betegséget okozó ágensek

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Az oxigénigényes hulladékok, amelyek oldott oxigén jelenlétében aerob 
dekomponáló szervezetek (baktériumok, gombák) tevékenysége következtében
lebomlanak. 
Ilyenek a rosszul mőködı szennyvíztisztító telepek, természetes lefolyások, 
olajfinomítók, élelmiszeripari üzemek, textilgyárak, papírgyárak, stb. 
Ha a felszíni víz ezekkel a szennyezı anyagokkal túlterhelt, akkor a lebontást végzı

aerob szervezetek olyan mértékben fogyasztják az oldott oxigént, hogy a halak és a 
rákfélék fulladás következtében elpusztulnak. 
Teljes oxigénhiány is elıállhat, ilyenkor valamennyi oxigénigényes élılény elpusztul, 
és anaerob baktériumok szaporodnak el. Ezek a baktériumok a szerves anyagok 
anaerob lebontásával toxikus és kellemetlen szagú anyagokat termelnek, mint a 
kénhidrogént, ammóniát, és metánt, amelyek buborékok formájában kiszöknek, és 
légszennyezést okoznak.

Oxigénigényes hulladékok



Vízben oldódó savak, sók, toxikus nehézfém vegyületek és egyéb 
szervetlen vegyületek tartoznak ide. A savak a szénbányákból, 
különbözı ipari üzemekbıl kerülnek a felszíni vizekbe. A 
nátrium, kalcium és egyéb sók öntözést követı lefolyásból, ipari 
tevékenységbıl, az utak sózásából és természetes forrásokból 
származhatnak. Vizsgálatok folynak a jelenleg használatos sók, 
kalcium-magnézium acetáttal történı helyettesítésére. A 
bányászatból, ipari üzemekbıl, szennyvíztisztító telepekrıl a 
befogadóba kerülı, az elızıekben említett anyagok mellett a 
vizeket toxikus, esetleg karcinogén hatásúnehézfémek(arzén, 
kadmium, kalcium, ólom, higany és egyéb szervetlen vegyületek) 
is szennyezhetik.

Vízoldható szervetlen anyagok



Minamata, higanyszennyezés
Az ötvenes évek elején Japán egy kis falujában, 
Minamatában sok lakos idegrendszeri elváltozásokat 
tapasztalt. A vizsgálatok higanymérgezést mutattak ki. A 
Chisso vegyigyár éveken keresztül vezette a magas 
higanytartalmú szennyezését (higany-szulfát 
formájában) a Minamata-öbölbe. A higany-szulfát a 
vízben rosszul oldódik és a feltevés az volt, hogy az 
üledékben "örökre" eltemetıdik. A vizsgálatok 
kimutatták, hogy ez a vegyület még rosszabbul oldódó
higany-szulfiddá redukálódott, amit azonban az 
üledékben található baktériumok erısen toxikus metil-
higany kationná alakították át. 



Minamata, higanyszennyezés

Ez utóbbi anyag a vízben oldódva ugyan 
csak  kis koncentrációban volt jelen, de 
feldúsult a táplálékláncban: a halat és 
kagylót fogyasztó emberek szervezetében 
veszélyesen sok mérgezı anyag 
halmozódott fel. Több mint 3500-an 
betegedtek meg, és közel ötvenen haltak 
meg. 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Foszfor, (foszfát) és nitrogén (nitrát és ammónium). Ezek 
fı forrásai a szennyvíztisztító telepek, mint pontforrások, 
a diffúz források, pedig a településekrıl, szántóföldekrıl, 
állati itató helyekrıl származólefolyás, illetve a mőtrágyák
bemosódása.

A nitrát az emberi emésztırendszerben nitritté redukálódik, 
amely nagyobb mennyiségben 3 hónaposnál fiatalabb 
csecsemıknél, akiknél a vérképzı szervek még teljesen 
nem fejlıdtek ki, methemoglobinémiát okozhat.

Szervetlen növényi tápanyagok



•A legtöbb szennyezı szerves vegyület emberi tevékenységekbıl 
származó szintetikus vegyület, vagy nyers és finomított olaj juthat 
ki kutakból, csıtörésbıl, gépek, gépkocsik, kenıolajjal illetve 
zsírral való kezelésébıl. 
•Peszticidek a szántóföldekrıl, kertekbıl történı lefolyás útján 
juthatnak a felszíni vizekbe. 
•A talajvíz közvetlenül a felszín alatt elhelyezett üzemanyag 
tartályok, olajvezetékek meghibásodása folytán, vagy toxikus 
anyagokkal a szabálytalan hulladéklerakókból történı kimosódás 
útján szennyezıdhet.
•A szintetikus mőanyagok, detergensek, oldószerek, mint a rákkeltı

triklóretilén, az ipari tevékenységbıl kerülnek a felszíni vizekbe, és 
leszivároghatnak a talajvízbe.

Szerves vegyületek



•A vízben lebegı szervetlen és szerves vegyületek a természetes 
lefolyásból, mezıgazdasági területekrıl, bányászatból, építésbıl 
származóan kerülnek a felszíni vizekbe. 
•Az agyag, és más kolloidális részecskék hetekig, hónapokig 
szuszpenzióban maradnak. 
•A finom hordalék részecskék adszorbeálhatják, és 
koncentrálhatják a toxikus nehézfém vegyületeket, peszticideket, 
baktériumokat és egyéb veszélyes anyagokat. A fenékiszap 
károsítja az itatóhelyeket, feltölti a tavakat, tározókat, csatornákat.

Lebegtetett hordalékok



A radioaktív anyagok (226Ra, 228Ra, 228Sr, 238U), 
geotermikus kutakból, atomerımővekbıl, egészségügyi 
intézményekbıl, ipari és kutatólaboratóriumokból 
kerülhetnek a felszíni vizekbe. 

A 222Rn – amely a felszín alatti urán, gránit, foszfát 
kızetekben található a felszín alatti vizeket szennyezheti. 

Ezekbıl az izotópokból származó ionizáló sugárzás a DNA 
mutációt okoz, amely születési rendellenességet, rákos 
megbetegedéseket és genetikai károsodást eredményez. 

Radioaktív anyagok



A hımérséklet emelkedés hatására bekövetkezı sőrőségkülönbség, u.n. 
hıcsóva kialakulását eredményezi, és hımérsékleti rétegzıdés jöhet 
létre, ami stabilizálódhat, melynek következménye, hogy a melegvíz a 
felszínen elkülönülve áramlik. A felmelegedés csökkenti az oldott 
oxigén mennyiségét, ugyanis az oxigén túltelítettség miatt annak egy 
része a légtérbe távozik. A veszteség elérheti a 4-5 mg•l-1 értéket is. Ez 
azonos lehet egy szennyvízterhelés hatásával, ezért hıterhelésnek
nevezzük. Ha a melegvíz állóvízbe kerül, a felmelegedés fokozza a vízi 
élılények aktivitását, ami az oxigén elvonás fokozódását okozza, a 
felszínen elterülı magasabb hımérséklető víz pedig az oxigén felvételét 
akadályozza. A fokozott párolgás és a magasabb hımérséklet miatti 
oldhatóság növekedés következtében az összes sótartalom növekedhet.

Hıszennyezés



A van’t Hoff szabály szerint 10 oC-os hımérsékletemelkedés 
megkétszerezi a kémiai reakciók sebességét.
Következményei:

•közvetlen hıhatás 
•az életjelenségekben bekövetkezı zavarok (légzés 
fokozódása, fotoszintézis növekedés, egyedfejlıdési 
rendellenességek) 
•az oxigénhiány miatt táplálék szervezetek eltőnése 
•a mérgezéssel szembeni csökkenı ellenállás 
•zavarok a szaporodásban és a kritikus fejlıdési 
szakaszokban 
•az eredeti populáció összetételének változása 

Hıszennyezés

Forrás: Hefop 3.3.1. 



• Szervetlen és szerves szennyezık
• Lebegtetett hordalékok kártétele
• Hıszennyezés

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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44. Lecke

Egyéb vízszennyezı anyagok, és 
hatásaik



Néhány szennyezıanyag szaghatása

hal
vizelet (ammónia)
romlott hús
romlott tojás
borz ürülék
rothadó káposzta
emberi ürülék

CH3(CH2)n NH2
NH3
NH2 (CH2)4 NH2
H2S
CH3 SH; CH3(CH2)n SH
(CH3)2 S; CH3-S-S-CH3
C8H5 NHCH3

Aminok
Ammónia
Diaminok
Kénhidrogén
Merkaptánok
Szerves
szulfidok
Szkatol

Jellegzetes
szaghatásKépletekVegyületek

Forrás: Hefop 3.3.1. 



• Anoxikus körülmények: amennyiben oxigén nincs jelen a 
rendszerben, nitrát azonban igen, így ez szolgál elektronakceptorként. 
Az ún. denitrifikáló mikroorganizmusok a nitrátot nitritté, majd elemi 
nitrogénné redukálják, ez a folyamat a denitrifikáció.

• Anaerob körülmények: sem oxigén, sem nitrát nincs jelen a 
rendszerben. Amennyiben szulfát jelen van a rendszerben 
elektronakceptorként szulfittá (SO3

2-) és késıbb kénhidrogénné (H2S) 
redukálódik szulfátredukáló mikroorganizmusok hatására. 
Amennyiben szulfát sincs jelen a rendszerben a szén szolgál 
elektronakceptorként, és metán keletkezik (metanogén baktériumok). 
Az anaerob folyamatok során melléktermékként illósavak (pl. ecetsav, 
vajsav) keletkeznek.

• Figyelem! Energiagazdálkodás szepontjából elınyösebb helyzetben 
vannak, az aerob organizmusok metabolikus elınyt élveznek a 
denitrifikálókkal szemben, a denitrifikálók elınyt élveznek a 
szulfátredukálókkal szemben, szulfátredukálók elınyt élveznek a 
metanogénekkel szemben.

Oxigénmentes környezet



• A szerves szennyezık elsısorban a vizek oxigéntartalmának 
csökkentésével fejti ki káros hatásukat. Egyéb kártételük lehet, hogy
mikrogramm/l - koncentrációban is mérgezık, rákkelt ık, vagy 
felhalmozódó tulajdonságúak. Ezeket szokás szerves 
mikroszennyez ıknek nevezni. Ide tartoznak:
- növényvédıszerek, rovarölı szerek,
- kıolajok és származékaik,
- szintetikus mosószerek,
- poliklórozott bifenilek (PCB-k),
- fenolok.

• Valamennyien speciális szennyezı hatást okoznak, vízbıl és 
talajból való eltávolításuk speciális technikákat igényel.

Szerves mikroszennyez ık

Forrás: Hefop 3.3.1. 



• A mérgezı vegyületek mennyiségét, illetve mennyiségi 
korlátját toxicitási mérıszámmal jellemzik: 

• - a vizsgált élılények 50%-át elpusztító dózis,
• - a vizsgált élılények 50%-át elpusztító koncentráció.

• A felhalmozódás-veszélyes anyagok igen kicsiny, de 
hosszantartó terhelésnél  okozhatnak megbetegedést, 
sıt halált azáltal, hogy az élı szervezetbıl nem távoznak 
el. Így hosszú idı után a szervezetbeli mennyiségük, 
koncentrációjuk elérheti a megbetegedést okozó szintet.

Toxicitás



A szervetlen szennyezıket a koncentrációjukkal szokás jellemezni.
Nitrogén
• Öt formában fordulhat elı: elemi-,  szerves-,   nitrit- és nitrát-nitrogén,  

ammónia. 
• Az elemi nitrogén a többi légköri gáznál gyengébben oldódik vízben, inert 

gáz, tehát nem jelent szennyezést. A többi elıfordulási forma  viszont 
szennyezınek számít.

• A nitrogénvegyületek a vizekbe juthatnak: mőtrágyából, szerves 
trágyából, szerves anyagok bomlása révén, és a szennyvízkezelı
berendezésekbıl. 

• Az ammónia a szerves nitrogénvegyületek bomlástermékeként kerül a 
szennyvízbe: jelenléte egyértelmően indikálja a bomló szerves anyagok 
jelenlétét.

• Az ammónia a sejtmembránon áthatolósejtméreg. Mérgezı hatása egyéb 
vízjellemzık függvénye is, 0,2-2 mg/l koncentráció-értéktıl toxikus. A 
megengedett koncentráció: 

• 0,02-0,025 mg/l.

Szervetlen szennyez ıanyagok



• Az ammóniát a nitrifikáló baktériumok oxidálják, e közben  
oxigént fogyasztanak, nitriteket és nitrátokat hoznak létre az 
alábbiak szerint:                                          

• Nitrosomonas hatására: NO2- Nitrobakter hatására:  NO3-

• 1 g NH3  oxidálása 4.57 g O2 -t fogyaszt: a szerves 
anyagokhoz hasonlóan oxigén fogyasztó "terhelést" jelent a 
szennyvizekben, kis koncentrációban is.

• A vizek nagy nitrit-nitrát tartalma (a foszfortartalommal 
együtt) a vizinövények, algák túlburjánzását okozzák 
(eutrofizáció). A szennyvizek nitrit-nitrát tartalma, mint 
oldott szennyezı, átkerül az ivóvízbe s ott csecsemıknél 
methemoglobéniát - esetenként csecsemı halált  - okoz.

Nitrogén



• Az emberi szervezetben a hemoglobin 1-2 % methemoglobin formájában 
van jelen, ami a nitrit oxidációs hatására jön létre. 10% feletti 
methemoglobin esetén fellép a metahemoglobénia betegség, kárt szenved a 
szervezet oxigén ellátása, mert a metahemoglobin nem képes oxigént 
szállítani. A felnıtt, egészséges ember specifikus enzime visszaalakítja a 
metahemoglobint hemoglobinná. A csecsemıknél ez az enzimtermelés 
csak fokozatosan alakul ki, a csecsemık még nem képesek a 
méregtelenitésre. Másrészrıl a csecsemık gyomor pH-ja közel semleges a 
felnıttek erısen savas jellegével szemben. A semleges pH kedvez a nitrát  
nitrit átalakulásnak, s ez az ivóvíz nitráttartalma esetén elısegíti a 
csecsemıknél a metahemoglobin képzıdést.

• A fentiek miatt a megengedett határérték nitrátionból 40 mg/l az ivóvízben.
• Jól mőködı szennyvíz-tisztítóknál az elfolyó víz 10-40 mg/l NH4+ és 5-30 

mg/l  NO3-tartalmú. Anaerob körülmények között számos szervezet képes 
a nitrát oxigénjének felhasználására, igy a nitrátból N2 képzésére 
(denitrifikáció).

Nitrogén

Forrás: Hefop 3.3.1. 



• A foszfor nem mérgezı, de fölös mennyisége a természetet károsítja, 
úgynevezett "terhelı" összetevı. A vizek nagy aktív foszfortartalma 
ugyanis a növények, algák túlburjánzását  (eutrofizációt) eredményez, 
ezért káros.

• A természetes emberi tevékenység is okoz foszfor szennyezést. Az emberi 
kiválasztásnaponta, személyenként 2g foszfort, ezen felül a hagyományos 
mosószerektovábbi 2 g foszfort visznek a vizekbe. Az erıteljes 
mőtrágyázásis folyamatos foszfor-kimosódást okoz. A természetben 
kızetek mállásterméke bomlásaként is keletkezhet oldható foszfor.

• A foszfor az élı szervezetek fontos építıeleme. A bioszférában szinte 
kizárólag teljesen oxidált formája van jelen, foszfátként, a pH-tól függıen  
ortofoszfát vegyületeként. A növények csak ezeket a reaktív 
foszforalakokat tudják felvenni. A nem reaktív szerves és szervetlen 
kondenzált foszfátokat a növények nem képesek hasznosítani.

• A foszfátok fémionokkal (vas-, alumínium-, kalcium) fémfoszfát 
vegyületeket képeznek, oldatból kicsapódnak (oxidáló környezetben). 
Redukáló környezetben a csapadékból oldódó módosulat, például Fe3PO4 
keletkezhet. 

Foszfor



• Egyes fémek kis mennyiségben szükségesek az élıvilág számára 
(esszenciális fémek). Ezek a bór, cink, króm, kobalt, mangán, molibdén, 
ón, réz és vas.

• Más fémek - arzén, kadmium, ezüst, higany, ólom, berilium - az élı
szervezeteket mérgezik, toxikusak. 

• Az esszenciális fémek optimálist jóval meghaladó koncentrációban, 
valamint a nem-esszenciálisak növekvı koncentrációban fokozottan 
mérgezıek.

• Mérgezı hatást csak az oldott fémszennyezık okoznak, az oldhatatlan 
fémvegyületek biológiailag inaktívak. 

• Szennyvizeink általában igen kis koncentrációban tartalmaznak 
fémszennyezıket, de a biológiai folyamatok során megkötıdnek, és a 
képzıdött biomasszában felhalmozódnak, így sok ezerszeres koncentrációt 
is elérhetnek. Elıfordulhat, hogy a tápláléklánc végén levı állatot, vagy 
embert már a felhalmozódásból adódó nagy dózisú mérgezı hatás éri.

Toxikus fémek



• További gondot okoz, hogy a környezetben felgyülemlı inaktív 
fémvegyületek a körülmények ( pH, oxigén-koncentráció, 
redoxpotenciál stb.) változása kapcsán oldódnak, aktiválódnak. ( 
Ilyen jellegzetes, a természetben esetenként lejátszódó folyamat 
például a higany metilezıdése: az inaktív higany metilhigany-
módosulata jól oldódik vízben és igen mérgezı. )

• Jellegzetes a toxikus fémek által okozott mérgezéseknél, hogy a 
nagy dózis gyorsan jelentkezımérgezı hatása mellett a legtöbb fém 
esetében /hosszan tartó/ kis koncentráció is eredményezhet 
mérgezést, de a káros hatás csak hosszú idı után (hetek, hónapok, 
sıt évek multával) jelentkezik. A mérgezı koncentrációk értéke 
fémenként változó, és a fentiek miatt nehezen megadható értékő. 

• Fentiek miatt a fémszennyezések, elsısorban a nehézfém-
szennyezések megelızésére, valamint eltávolítására fokozott gondot 
kell fordítani.

Toxikus fémek



• Mindenhol, ahol élet- vagy ipari tevékenység van, 
elıfordulnak cianidok. Ezért a cianidokat szennyezettséget 
jelzı vegyületnek is tekintik.

• A cianid ion könnyen megkötıdik az állati szervezetekben és 
gyors mérgezést okoz.

• Már 50-60 mg halált is okozhat  embereknél. Blokkolja a 
citokrómrendszert és az oxidációs folyamatokat. Természetes 
vizekben cianid nincsen, vagy csak 0,1 mg/l alatti 
koncentrációban fordul elı.

• Cianid tartalmú vizeket közvetlenül a képzıdésük helyén kell 
tisztítani a fokozott mérgezési veszély miatt, valamint  azért is, 
mert a 0,2 mg/l feletti koncentráció a biológiai tisztítást 
gátolja. 

• A megengedett cianidion koncentráció: 0,2 mg/l.

Cianidok



• A szennyvizek - a tisztán ipari szennyvizektıl eltekintve -
jó táptalajai a mikroorganizmusoknak, ezért számtalan 
fajtájuk található meg a szennyvizekben.

• A mérnöki gyakorlatban az emberi szervezetre 
veszélyes mikroorganizmusokat vesszük csak 
számításba, mint szennyezıket. Ez 20-30 fertızı
komponenst jelent csupán. Ezeket is igen nehéz volna a 
többi mellett kimutatni. Megállapították viszont, hogy a 
fertızı mikroorganizmusok emberi vagy állati ürülékkel 
kerülnek a szennyvízbe. Forrásuk:
- fekáliás szennyvíz,
- vágóhidak szennyvize,
- állati termék-feldolgozók szennyvize,
- vidéki állattartó-telepek túlfolyói.

1 38 106 3− • / cmMikrobiológiai szennyez ık



• Mivel a 20-30 féle fertızı kórokozó identifikálása, vagy 
kizárása nehézségekbe ütközik, az a gyakorlat alakult ki, 
hogy a fertızöttség megállapítására a fekália 
jelenlétét vizsgálják , nem fertızı, de jól reprodukálható
reakciót szolgáltató mikroorganizmus kitenyésztésével.

• Alkalmazott indikátor-mikroorganizmusok:
- fekália koliform - ez a legtöbbet alkalmazott indikátor. 
- fekáliás streptococcus - /1964 óta használják 
Európában és az USA-ban,/ 
- Clostridium perfingens - igen ellenálló, hı- és  
kiszáradás tőrı (70 oC-on is megél), ezért az idınként 
elıforduló, vagy távoli fertızés kimutatására alkalmas.

Mikrobiológiai szennyez ık



• A nitrogénformák és szennyezésük
• Toxikus nehézfémek
• Mikrobiológiai szennyezık

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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45. Lecke

Az állóvizek szennyezése, 
eutrofizálódása



Állóvizek szennyezése
• Az állóvizekben (tavak, tározók) a hígulás lassabban zajlik, 

a cserélıdés lassú, a vízrétegek csak kismértékben 
keverednek egymással.

• A rétegzettség stabilitása miatt jelentıs különbség alakul ki 
a felsı és alsó rétegek oxigén szintje között, ezért az eltérı
rétegekben más-más élıközösségek telepednek meg.

Forrás: Hefop 3.3.1.



Állóvizek szennyezése
• Az állóvizek szennyezése a légkörbıl, és a parti sáv 

irányából történik. Ezek egy része tartósan lebeg, a sőrőbb 
szennyezık azonban kiülepednek és a fenéken 
akkumulálódnak. A toxikus nehézfémek hullámzás és kotrás 
hatására szuszpendálódnak a vízben, így másodlagos 
szennyezést okoznak, rontva az adott vízréteg 
életfeltételeit.

• Az elszennyezıdött állóvizek lényegesen hosszabb idı
alatt tisztulnak meg, mint a vízfolyások. Míg a vízfolyások
teljes vízcseréje néhány nap, illetve hét alatt megtörténik, az 
állóvizeknél években mérhetı ez az idı. Fentiek miatt az 
állóvizek lényegesen érzékenyebbek, mint a vízfolyások. A
növényi tápanyagok, ásványolaj, és a toxikus anyagok 
különösen veszélyesek, mivel felborítják a vizek 
oxigénháztartását, vagy megmérgezik a halakat és 
alacsonyabb szervezeteket.



Állóvizek szennyezése



Eutrofizáció
• Az eutrofizáció az állóvizeknek makro-elemekkel való

elszennyezıdése következtében lép fel, mikor fény 
jelenlétében a szervesanyagok képzıdése felgyorsul.

• Az állóvizekbe bekerülı foszfor illetve nitrogén növényi 
tápanyagok a növények és algák káros elburjánzását 
okozzák, más szóval a víz trofitását növelik.

• A vízfolyásokban a trofitás fokának növekedése kevésbé
káros, mert a víz oldott oxigéntartalma az állandó
keveredés miatt nem süllyed a kritikus érték alá, így az 
algák tömeges pusztulása sem okoz anaerob 
körülményeket, és pl. halpusztulást.

• Az állóvizekben a trofitás fok emelkedése súlyos 
következményekkel jár, mivel az egyszer bekerült 
tápelemek onnan nehezebben távolíthatók el (szúnyog 
populáció kirajzása, vagy nád aratás pl. kedvezı
hatású), zömük az állóvíz anyagforgalmában marad.



Eutrofizáció
• A tavak tápanyagokkal való feltöltıdése természetes 

körülmények között egy viszonylag lassú folyamat, 
amely az állóvíz kialakulásával kezdıdik, és annak 
feltöltıdéséig tart. Ezt a folyamatot természetes 
eutrofizálódásnak nevezzük.

• Az emberi szennyezı tevékenységek felgyorsítják a fenti 
folyamatokat, amit gyorsított (antropogén) 
eutrofizálódásnak nevezünk. 

• Az elöregedett, jelentısen feltöltıdött, sekély vízü tavak 
esetében az eutrofizáció, önmagától is felgyorsul, ennek 
oka a természetes folyamatoknál lényegesen nagyobb 
növényi biomassza képzıdés. 



Eutrofizáció

Forrás: Hefop 3.3.1.



Eutrofizáció
• A tápanyag feldúsulást legkorábban az algák felszaporodása, az 

úgynevezett algavirágzás jelzi. A vízben a fitoplanktonok dominanciája
alakul ki, ami zavarossá teszi a vizet. 

• A kék-zöld algák elszaporodása a kedvezıtlenebbé vált oldott oxigén 
szintet jelzi. Ugyanezek az algák a halakra és más élı szervezetekre 
káros toxinokat is termelnek, ezzel tovább rontják a víz amúgy is 
kedvezıtlen állapotát. Az említett toxinok veszélyesek lehetnek az 
emberre és az ilyen vízbıl ivó szarvasmarhákra, illetve kutyákra. A 
halfajok összetétele azok érzékenységétıl függıen ugyancsak 
megváltozik, melynek következtében a toleránsabb fajok dominanciája 
alakul ki.

• A káros folyamatokat nem az algák felszaporodása, hanem azok 
tömeges pusztulása idézi elı. A nagy tömegő holt szervesanyag
lebontásához méginkább felhasználódik az oldott oxigén, így létrejön 
egy anaerob közeg, amely tömeges halpusztuláshoz vezet, de más 
gerinctelen iszaplakók is áldozatul esnek.



Eutrofizáció

Forrás: Hefop 3.3.1.



Eutrofizáció
• Károsnak tekinthetı, hogy az algák felszaporodása miatt a 

fürdıvizeink használati és esztétikai értéke erısen romlik. A 
nyálkás zavaros, bőzös, és ráadásul toxikus víz csak költséges 
kezelések után nyeri vissza a megfelelı állapotát.

• A fitoplanktonok a vízelıkészítı mővekben üzemzavarokat 
okozhatnak, hisz nehéz a kiszőrésük, és eltávolításuk.

• Az eutrofizálódott víz okozta jelentısebb károk, zavarok illetve 
kellemetlenségek a következık:
– a kocsonyás burokkal rendelkezı fajok nyúlóssá teszik a vizet, és a 

szőrıket is eltömik, 
– bizonyos fajok kellemetlen ízt, illetve szagot kölcsönöznek a víznek, 
– Az algás víz zavarossá válik, illetve elszínezıdik, 
– a vízvezeték-hálózatba kerülı algák a heterotróf szervezetek táplálékául 

szolgálnak így azok felszaporodhatnak, 
– az elpusztult algák másodlagos szennyezést okoznak a csıvezetékekben 
– a fotoszintézissel kapcsolatos széndioxid felvétel lúgos pH-t eredményez, 

ezáltal növeli az ammónia toxicitását, 



Eutrofizáció
– a vízvirágzást okozó kékalgák toxinjai halpusztulást és egyéb 

haszonállatok mérgezését okozhatják, 
– a nagy tömegben elszaporodó algák pusztulása oxigén hiányt

okoz, amit halpusztulás követ,
– Jelentısen emelkednek a vízkezelés költségei, 
– romlik az állóvizek esztétikai és használati értéke, 
– a víz közegészségügyi szempontból kifogásolható, ezért 

alkalmatlanná válik üdülésre és sportolásra. 

• Az eutrofizáció szabályozása a tápanyagterhelés 
csökkentésével (input módszerek) illetve a már 
szennyezett tavak megtisztításával (output módszerek) 
lehetséges. 



Eutrofizáció
Input szabályozás
• Fejlett szennyvíztisztítási technológiák alkalmazása, 

miáltal a kibocsátott szennyvíz tápanyagterhelése 
jelentısen csökkenthetı (a foszfortartalom akár 90%-a
is eltávolítható). 

• Környezetbarát mosószerek alkalmazása a 
háztartásokban, ezzel a szennyvíztelepek 
tehermentesítése a foszforeltávolítás alól.

• A mezıgazdasági mőtrágya felhasználás ésszerősítése, 
a talajvédelem és vízvédelem szempontjainak 
figyelembe vételével. 

• Talajkímélı agrotechnika alkalmazása az erózióval 
szemben, ezzel a foszfor helyben tartása.



EutrofizációOutput szabályozási rendszerek
• Mederfenék kotrása az iszapban akkumulálódott 

szennyezık eltávolításának céljából. Túl sekély 
tavakban nem mindig hatékony, mert a már kiülepedett 
toxikus anyagok ismét beoldódhatnak. 

• Túlburjánzott növényzet kaszálása és eltávolítása, hogy 
ne kezdıdhessen meg ezek elbomlása a vízben. 
Átmenetileg zavaró lehet a vízi életre, azonban a 
túlburjánzás lelassításával nagyobb a haszna, mint a 
kára.

• Herbicidekkel (gyomirtó szerek) és algicidekkel (algairtó
szerek) való kezelés. Kockázatos, mivel a módszer 
szennyezheti a vizet és fontos növényeket is kiirthat. 

• Tavak levegıztetése a gyors aerob lebontás biztosítása 
céljából. Költséges, és energiaigényes, de hatékony 
beavatkozás. 



Eutrofizáció
• Az input szabályozási módszerek összességében 

hatékonyabbak, és a Liebig-törvénynek megfelelıen
elegendı egyetlen limitáló tápanyagnak a kivonása, 
ezzel a folyamat blokkolódik. Édesvízi tavainkban–
így a Balatonban is – a foszfor bizonyult a limitáló
tényezınek, ezért a foszfor szintjének szabályozása 
a meghatározó az eutrofizálódás lassításában, vagy 
megállításában. A vizek legnagyobb 
foszforterhelését jelentı szennyvízkibocsátásokban 
a foszfortartalom csökkentése történhet a 
foszfátmentes mosószerek elterjesztésével, és egy 
az eddigieknél hatékonyabb foszforeltávolítási 
technológia bevezetésével. 



Savasodás
• Az állóvizek savasodása elsısorban a légkör irányából 

történik, de a mezıgazdasági mőtrágya felhasználás is 
szerepet kap benne. 

• Az állóvizek savasodása hazánkban és Európa nagyobb 
részén nem jellemzı, a skandináv országokban azonban 
komoly problémát jelent. 

• Az 1970-es évektıl az iparosodás hatására elsısorban 
Norvégiában mintegy 28 ezer km2 felülető tó 35%-ából 
pusztult ki teljesen a halpopuláció. Svédország mintegy 85 
ezer tavának a 20%-a veszélyeztetett.

• Nyugaton, pl. Hollandiában is súlyos a helyzet, az 5000 kis tó
50-60%-a savas. Más országokban a kis puffer kapacitású
homoktalajú síkvidéki területeken levı tavak savasodását 
észlelték.



Savasodás

• A savasodás 1915-50 között még viszonylag lassú, 
1950-80 között ennél gyorsabb volt.

• Svédországban pl.1948-ban az átlagos pH érték még 
6,3 volt, 1977-re már 4,7-re csökkent. Fentiek indokolják, 
hogy foglalkozni kell ezzel a problémával.

• A víz természetes pH-ját elsısorban a geológiai eredet 
határozza meg, ezt befolyásolhatják egyéb tényezık, 
mint a légköri száraz- és nedves ülepedés.

• A vízben élı baktériumok és egyéb szervezetek pH-val
szembeni tőrıképessége eltérı, ezért annak jelentıs 
változása kihat a fajok számára és azok összetételére.

Forrás: Hefop 3.3.1.



Savasodás

A különbözı víziállat fajok tőrıképessége a pH 
változásával szemben.

Forrás: Hefop 3.3.1.



Savasodás
• A halak szaporodása különösen érzékeny a környezeti hatásokra, 

így a pH-ra is. Számos halfaj csak meghatározott pH értéknél képes 
szaporodni. Az alacsony pH érték kihat a halak kalcium 
anyagcseréjére, ami befolyásolja a szaporodásukat és fejlıdésüket.

• A pH 4,5-nél savasabb vízbıl eltőnnek a halak, mivel nem képesek 
szaporodni.

• Különösen érzékenyek a pisztráng és lazac fajok amelyek, már 6-
6,5 pH értéknél károsodnak, kifejlett egyedeik pedig 5,0-5,5 pH-nál
elpusztulnak. A ponty fentieknél kevésbé érzékeny, még 4,8 pH-nál
sem pusztul el.

• Érzékenyek a pH-ra a fito- és zooplanktonok is, ezek mennyisége 
jelentısen csökken, ezért a víz tiszta, átlátszó és egészséges tiszta 
víz benyomását kelti, miközben a fenti szervezetek számára 
élhetetlen.

• Fentiek mutatják, hogy a pH eltolódása megzavarja a vízi 
ökoszisztémákat, így a tápláléklánc összeomlik. 

• A vízben csak kevés, nagyobb tőrıképességő faj szaporodik el.
Egyes fajok még 3,5 pH körül is megélnek.



Savasodás

Forrás: Hefop 3.3.1.



Savasodás
A savasodást fokozhatja a fémkoncentráció- illetve a peszticidek

mérgezıképességének növekedése.
Az acidifikáció lépései a következık:
1. Az elsı szakaszban a savasságért felelıs H+ ionok a tó

természetes pufferrendszerét képezı HCO3- anionokból 
széndioxidot szabadítanak fel, ezzel még a pH lényegében nem 
csökken, a víz pufferkapacitása azonban gyengül. Az elsı
fázisban a tó biológiai viszonyai nem jeleznek változást. 

2. Amennyiben a HCO3- tartalom már 0,1 mekv•l-1 érték alá csökken, 
a vízbe kerülı újabb savas vegyületek hatására a pH rohamosan 
csökkeni kezd és eléri a pH 5,5 értéket. Itt már jelentıs biológiai 
változások következnek be, fellépnek a szaporodásbiológiai 
problémák, és az érzékenyebb fajok pusztulni kezdenek.

3. A harmadik szakaszban tovább süllyedhet a pH 4,5 értékig, ahol 
állandósul. Ennek oka a következı reverzibilis reakció: 



Savasodás
• A közepesen acidifikálódott tavakban az Al3+ ion lényegében sav-ként 

viselkedik, ugyanis a vízbıl alumínium hidroxid képzıdésekor H+ ion 
szabadul fel, és ugyanakkor a további acidifikációt éppen az Al(OH)3
akadályozza meg, amely pufferként megköti a H+ iont, és így 
megakadályozza a további pH csökkenést.

• Az erısen savas vizekben megnı az ionos formájú alumínium mennyisége. 
Ez az egyik leglényegesebb tényezı a tó eredeti élıvilágának 
pusztulásában, ugyanis az alumínium nagy koncentrációban erısen toxikus 
hatású, és így egy új ökoszisztéma alakul ki.

• A víz savasodásának mértéke a puffer kapacitásától függ. Az acidifikáció
megszüntetésére széles körben alkalmazott módszer a meszezés. 
Hatására a pH emelkedésével párhuzamosan az alumínium tartalom 
csökken.

• Svédországban 10 t•ha-1 CaCO3 alkalmazásával a 250 µg•l-1 Al 
koncentráció átlagosan 1/3-ra, 1/4-re csökkent.

• Magyarország felszíni vizeinek minıségi jellemzıi alapján megállapítható, 
hogy egyenlıre savasodás a kritikus tényezık (pH, Ca2+, Mg 2+ tartalom) 
alapján nem mutatható ki.



• Az eutrofizáció jellemzése
• Input és output szabályozási rendszerek
• A savasodás és következményei

Kérdések a leckéhez
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