
AZ ÉDESVIZEK 
ÖKOSZISZTÉMÁI

FOLYÓVÍZI ÉS ÁLLÓVÍZI ÖKOSZISZTÉMÁK



ÉDESVÍZ

➢A Föld teljes vízkészlete 1 385 984 000 km3. Ennek 
azonban mindössze 2,5 % édesvíz. Az édesvíznek 69,56 
százaléka gleccserek, jégtakaró, állandó hótakaró és egyéb 
fagyott formában található, további 0,04 % légköri 
nedvesség.

➢A felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvizek, stb.) és a 
szárazföldi felszíni vizeinek (folyó, tó, stb.) összefoglaló 
elnevezése az édesvíz.

➢Az édesvíz 50-400 g/m3 oldott sót és ezen belül legfeljebb 
300 g/m3 nátrium-kloridot tartalmazhat. 



FOLYÓVÍZI ÉLETKÖZÖSSÉGEK

A vízfolyásokat, méretük és vízhozamuk alapján 
különböző névvel illetjük:

 ér,

 csermely, 

 patak, 

 folyó,

 folyam, 

 óriásfolyam.



I. A folyó felső szakaszának életkörülményei és 
jellegzetes élő fajai

▪ tápanyagszegény, de oxigéndús víz 
▪ viszonylag kevés faj 
▪ a víz hűvös,
▪ nagy sebességgel (akár 1 m/s) szalad le a sziklák között

JELLEGZETES ÉLŐLÉNYEK

Ez az ún. pisztráng-öv, az uralkodó haltípus után.
• Forrásmohák, forráscsigák, tegzesek, néhány baktérium és algafaj.
• Kérészek lárvái, planáriák, vörösmoszatok.
• Ahol már egy kicsit kiszélesedik a meder, de még erős a sodrás már az 

ún. pérhal-öv kezdődik. Jellemző fajai még a fejes domojkó és a 
fenékjáró küllő. 

• A madarakat a vízirigó képviseli.
• Édesvízi rákok: bolharák, édesvízi ászkák.



forrásmoha

pérhal



II. A folyó középső szakaszának 
életkörülményei és jellegzetes élő fajai

 Aránylag gyors folyású a folyó, főleg a sodorvonalban.

 Erősen kanyarog, meanderezik. 

Már a magasabbrendű vízinövények is megjelennek, pl.: víziboglárka, 
békaszőlő, kanadai átokhínár, sárga tündérrózsa.

 Itt még nem tudnak megmaradni a vízfelszínen lebegő növények, mert 
elsodródnak.

 Uralkodó halfaja alapján a márna-öv.

 A vízfolyás középső és alsó szakasza a

pontyfélék régiója.



Gyakoriak az árvaszúnyog lárvák, csíkbogarak, poloskafélék.
➢ A márna mellett a halakat a piros szemű kele, nyúldomolykó, 

sügér és csuka képviseli. 
➢ Itt már élnek búvárrécék, amelyek az apró halakkal 

táplálkoznak, a jégmadár, mint apró ékszer üldögél a partmenti
bokrok, fák ágain, és vadászik zuhanórepülésben a kis halakra.

➢ A domború part lankáin, a növények között már a kétéltűek is 
képviseltetik magukat és kétszárnyúakra vadásznak. Ők a 
valódi békák közé tartozó kecskebékák.



márna

csíkbogár
víziboglárka

pirosszemű kele



III. A folyó alsó szakaszának 
életkörülményei és jellegzetes élőfajai

 A folyók leglassúbb szakasza a finom hordalékú, iszapos alsó 
szakasz jellegű, ahol szétágazik, zátonyokat, szigeteket épít a 
folyó.

 a lassúbb lefolyású vizekben kevesebb az oxigén, nagyobb a 
hőmérsékletük is (nyáron) ezért itt az élőlények oxigénigénye 
is kisebb.

 Ez a dévérkeszeg-öv, compó, ponty és sügér él még itt.

 Bizonyos rovarok a víz felületi feszültségét használják fel a 
felszínen történő mozgásra. Ezek például a keringőbogarak és 
ugróvillások. Mások, mint a hanyattúszó poloskák, 
búvárpoloskák, csíkbogarak a nyílt vízben élnek.
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FORRÁSGYEPEK

A mérsékelt égöv hűvösebb részein, főleg a 
magasabb hegyvidékeken találkozhatunk 
velük.

Forrásgyepeknek a hegy- és dombvidéki források kifolyói 
körül kialakuló gyepes-párnás növénytársulásokat 
nevezzük. Sajátos élővilágukat a hideg, tiszta, oxigéndús, 
kevés tápanyagot tartalmazó forrásvízzel átitatott talaj 
határozza meg.

Talajukban időnként átmenetileg tőzeg is képződik.

A forrásgyepek többnyire kis szigetek a más 
szerkezetű és összetételű növényzetben.





➢ Jellemző a folyóparti galériaerdőkre a többszintűség:

• a gyepszint

• a cserje 

• és a lombkoronaszint az őket benépesítő állatfajokkal. 

➢ Ezen erdőkre a nagy fajgazdagság is jellemző. 

➢ A partokon sás, kosárkötő fűz, gyékény, nád él.

➢ A sekély vízben mocsári nőszirmot, mocsári zsurlót, mocsári 

nefelejcset találunk.

➢ A vízen lebegve a békalencsék és a békaliliom él.

➢ A mélyebb vizekben az aljzathoz rögzítve süllőhínár, békaszőlő és

nyílfű található.



kosárkötő fűz

mocsári zsurló

nyílfű
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➢ A partmenti növényzetben élnek a tavi- és kecskebékák, levelibékák, gyepi béka,

erdei béka, barna varangy

➢ A hüllők közül a vízisikló, erdei sikló, mocsári sikló

➢ A puhatestűeket a mocsári csiga, vízicsiga, tavi kagyló képviseli.

➢ A sok puhatestű, kétéltű és hal fontos tápanyagforrása a vízimadaraknak: récék,

szárcsák, gémfélék, gólyák járnak ide táplálkozni.



ÁLLÓVÍZI ÉLETKÖZÖSSÉGEK

Feltöltődésének mértéke 
szerint lehet: tó, fertő, 
mocsár, vagy láp. 
Limnológia=tótan: az 
édesvizű állóvízekkel, főleg 
a tavakkal foglalkozik.
Természetes állóvizek: tó, 
mocsár, láp.
Mesterséges állóvizek: 
tározó, bányató, halastó, 
horgásztó, üdülőtó. 



 Ahhoz, hogy egy tóban élet alakulhasson ki, 
tápanyagokra, oldott sókra van szükség. Ugyanúgy mint a 
folyóknál. 

Minden tó élővilága áll:

 Termelő szervezetekből: planktonok, algák, lebegő és 
gyökerező hínár stb.

 Elsődleges fogyasztókból: ponty, keszeg, - másodlagos 
fogyasztókból: rákok, békák, siklók stb.

 Harmadlagos fogyasztókból: csuka, harcsa, stb. valamint

 Lebontó szervezetekből: baktériumok.





Közvetlenül a vízparton, kissé nedves, vizenyős területeken élnek a 
nádasok, gyékényesek. Szerepük rendkívül fontos, védik a tó, 
vízfolyás nyílt vizét a szárazföldről érkező, esetleg káros hatásoktól. 
Mindemellett rendkívül sok egyéb lénynek adnak otthont. 
Szúnyogok, madarak fejlődési és fészkelő helyei, halak ikrázó 
területei, a halivadék fejlődési területei stb. Legjellemzőbb 
növényei a gyékény és a nád. Emellett több ritka virágos növény is 
nyílik, virágzik ebben a régióban pl. nőszirom-félék, boglárkák.



A legtöbb kétéltűnek, hüllőnek ez a zóna a szaporodási 
helye, pete- és tojásrakási zónája.



Sekélyvíz
 Fél-egy méter mély víz.

 Hínárnövények

 Vízből kiemelkedő - nád, gyékény

 Vízben-vízalatt maradó növények - nyílfű, a káka, 
különféle sások

 A vízben, 1-2 méter mélyen élő, gyökerező növények -
hínárnövények: süllőhínár, átokhínár, tócsagaz . Az apró 
halaknak, egyéb fiatal vízi lényeknek ez a sűrű hínáros 
kitűnő búvóhelyet jelent.

süllőhínár

káka





Vízfelszín

 Ezen a felszínen is sokféle élőlénnyel találkozhatunk: 
békalencse, tündérrózsa szétterülő levelei, vízipoloskák, 
molnárkák, apró vízi rovarok nagyon ügyesen közlekednek 
a víz felszínén. Alulról gyakran szúnyoglárvák találhatók, 
amint fejjel lefelé csüngenek a víz felszínén és így 
lélegeznek.



Aljzathoz rögzült életmód

 Egyes szervezetek megtapadnak az aljzaton. Ezek 
többnyire kovaalgák, fonalas zöldalgák, egysejtű állatok 
amőbák, csillós állatkák, néha csigák, férgek. Ezt az élő 
közösséget ÉLŐBEVONATNAK nevezzük.



A vízben aktívan mozgó állatok
 A maguk erejéből tudják változtatni a helyüket, nem hagyják 

magukat sodorni a vízi áramlásokkal. Ezek többnyire erős, 
nagytestű állatok. Legismertebbek közülük a halak, és egy-
két félig szárazföldi állat, a hód, a vidra.



Planktonok

 Lebegő életmódú közösség főleg mikroszkópos növényekből 
algák , állatkákból áll, amelyek nem tudják aktívan változtatni 
helyüket, ők sodródnak – lebegve - az áramlásokkal. 



Benton

 Az üledékben, iszapban lakó szervezetek közössége. 

 Az iszapüledék belsejében elsősorban baktériumok, 
férgek, szúnyoglárvák, kagylók élnek.



Húsevő növény hazai vizeinkben

A közönséges rence sekély tavakban, lassú folyású 
vizekben gyakori, úszó-lebegő vízinövény. Lebegő 
szárai 30 cm-től akár 2 m hosszúra is 
megnőhetnek. Sárga virágai a vízből kiállva 
júniustól nyár végéig virítanak. Különlegessége 
abban rejlik, hogy a tápanyagokkal közepesen 
ellátott tavakban állati táplálékkal egészíti ki a 
nitrogénigényét, vagyis húsevő. A hosszú, lebegő 
hajtásán apró hólyagok, rovarfogó tömlők 
sorakoznak. A hólyagot érzékelő szőrökkel 
körülvett „csapóajtó” zárja. Amikor egy apró vízi 
állat hozzáér ezekhez a szőrökhöz, a csappantyú 
felnyílik, és az állat a hólyag belsejébe kerül. Innen 
már nem szabadulhat ki, és lassan megemésztődik.

A közönséges rence
virágos hajtása (a) és 
rovarfogó tömlője (b)



VÍZVIRÁGZÁS


