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Természetes vizek ökoszisztémái 

A folyóvíz mint ökoszisztéma 

 

Milyen folyó- vagy állóvizek találhatók helységetekben? 

Milyen élőlények népesítik be ezeket a vizeket? 

 

A vízi ökoszisztémákat  

 folyóvizekre (patakok, folyók, folyamok); 

 állóvizekre (tavak, mocsarak, tengerek) oszthatjuk fel. 

Hazánk gazdag vízhálózattal rendelkezik, amelyhez egy folyam, a Duna is tartozik. 

 

Egy folyó ökoszisztémája 

A folyók földrajzi fekvésük szerint lehetnek: 

 hegyvidékiek; 

 dombvidékiek; 

 síkvidékiek. 

 

Ökológiai szempontból a folyó hosszanti szintekre tagolódik, ezeket a rájuk jellemző halfajról nevezték el. 

Hazánk folyóvizei két szinttájba sorolhatók: 

 felső vagy pisztráng – szinttáj szakasz (hegyvidéki és dombvidéki); 

 alsó vagy ponty – szinttáj szakasz (síkvidéken). 

 

Felső szakasz vagy szinttáj 

A biotóp jellegzetességei A biocönózis összetétele 

- sziklás vagy köves meder; 

- sebes vízfolyás;  

- tiszta oxigén dús víz; 

- viszonylag alacsony hőmérséklet; 

- gyakori zubogások; 

- a víznek nagy a sodrása, ezért nem rakódnak 

le szerves anyagok. 

 

- növények: zöldmoszatok és a kövekhez 

tapadó vízi mohák; 

- gerinctelen állatok: csigák, férgek, rovarok, az 

aljzaton mászó rákok; 

- gerinces állatok: halak, pisztráng, botos 

kölönte, fürge cselle; 

o kétéltűek: kecskebéka, gőte; 

o madarak: vízi rigó, barázdabillegető. 

 

Az alsó szakasz 

A biotóp jellegzetességei A biocönózis összetétele 

- víz sebessége csekély, hozama nagy; 

- az aljzatot homok és iszap alkotja; 

- a vízben kevés az oxigén; 

- nyáron a víz hőmérséklete magas, télen 

alacsony; 

- a víz fenekén szerves anyagok rakódnak le. 

 

- növények: a víz felső rétegében az egysejtű 

zöldmoszatok a fitoplanktont alkotják; 

- gerinctelen állatok: a víz felső rétegében 

lévő mikroszkopikus állatok a zooplanktont 

alkotják (véglények, férgek, rákok), az 

iszapban férgek, kagylók, csigák rovarlárvák 

találhatók; 

- gerinces állatok: halak (jellemző erre a 

szinttájra a ponty, a csuka), békák, kígyók, 

számos madár. 
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Hasonlítsd össze a felső és az 

alsó szinttájra jellemző 

tulajdonságokat! 

Mi alkotja a fitoplanktont és a 

zooplanktont? 

Hogyan alkalmazkodtak az 

élőlények a folyóvíz felső és 

alsó szakaszának 

életkörülményeihez? 

 

Állóvizek ökoszisztémái 

Az állóvizek osztályozásakor 

a vízzel telt medence 

kiterjedését és mélységét, 

valamint a víz minőségét kell 

figyelembe vennünk, de nem 

mellékes a keletkezésük 

módja sem: 

 

 pocsolya – kis terjedelmű, sekély vizű állóvíz 

 tó – nagyobb terjedelmű, mélyebb állóvíz, lehet édes- vagy sós vizű 

 tenger, óceán – nagyon nagy terjedelmű, mély, sós állóvizek 
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A víz mennyisége és minősége befolyásolja az élőhelyek tulajdonságait és a bennük kifejlődő 

életközösségeket is, a következőképpen: 

 A biotóp jellegzetessége A biocönózis összetétele 

POCSOLYA - a meder mérete és mélysége változó; 

- az alzat állaga változó; 

- a vízállás a csapadék mennyiségétől 

függően ingadozik; 

- a víz hőmérséklete gyorsan változik; 

- általában édes vizű. 

plankton: a vízben lebegő apró lények: 

baktériumok, egysejtű moszatok, más 

egysejtűek  

TÓ - a meder mérete és mélysége keveset 

változik; 

- a meder fokozatosan mélyül, a partmenti 

övezet tulajdonságai nagymértékben 

eltérhetnek a mélyvízétől; 

- az alzat lehet sziklás, köves, vagy homokos, 

iszapos a tó keletkezésétől és méretétől 

függően; 

- a vízállás a csapadék mennyiségétől 

függően ingadozik; 

- a víz hőmérséklete a környezeti 

hőmérséklettől, a mélységtől és a víz kémiai 

összetételétől függ; 

- lehet édes vagy sós vizű. 

fitoplankton: baktériumok, egysejtűek, 

egysejtű és többsejtű lebegő moszatok 

(békanyál, )  

növények:  

- a víz felszínén lebegnek: rucaöröm, 

békalencse,  

- az alzatban gyökereznek: hínáros 

békaszőlő, nyílfű, sulyom, vízitök, 

tündérrózsa  

- a vízparton: nád, sás, káka, fűz, nyár 

zooplankton:  

állatok:  

TENGER, 

ÓCEÁN 

- nagy kiterjedésű, mély vizek; 

- a meder mérete és mélysége alig változik; 

- a meder fokozatosan mélyül, a partmenti 

övezet és a mélyvíz között több átmeneti 

zóna is lehet, ezek tulajdonságai 

nagymértékben különbözhetnek egymástól; 

- az alzat változatos, a mélyvízi mindig 

homokos, iszapos; 

- a vízállást a beömlő folyók vízhozama 

befolyásolja, ingadozása minimális; 

- a víz hőmérséklete a környezeti 

hőmérséklettől, a mélységtől és a víz kémiai 

összetételétől függ, valamint a vízszintes és 

függőleges áramlatoktól; 

- általában sós a víz. 

fitoplankton:  

növények: 

zooplankton: 

állatok: 

 

A tó minden oldalról zárt mélyedést kitöltő, nyílt vízfelületű állóvíz. A tómedence alapvetően kimélyüléssel 

vagy elgátolással alakul ki. A tavak típusai keletkezésük szerint lehetnek: 

1. Belső erők által létrehozott tómedencék: - vulkanikus eredetű tavak: krátertó (vulkán egykori kráterében 

összegyűlt víz), pl. Szent-Anna tó;  

2. A külső erők által létrehozott tómedencék pedig az alábbi típusok szerint különböztethetőek meg: - 

glaciális tómedencék (a jég felszínformáló hatására alakultak ki, a Föld tavainak többsége ide tartozik) 

kártavak vagy tengerszemek (a kárfülkékben kialakult tavak), a magashegységekben jellemzőek; 

3. Folyók által kialakított tavak, morotvatavak (a folyók kanyarulatainak lefűződésével visszamaradó holt 

medrekben kialakult tavak), Szél által elgátolt tavak, Lagúnatavak (tengerpartokon az egykori lagúnák 

helyén kialakult, a tengertől teljesen elzárt, kiédesedett tavak), Hegyomlással elgátolt tavak, pl. Gyilkos-tó.  
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A tavak földtörténeti viszonylatban rövid életű, átmeneti képződmények. Megszűnésük okai a következők 

lehetnek: 

- éghajlatváltozás következtében a szárazabb klímán kiszáradnak, pl. Nagy-medence (USA);  

- irányváltoztatása miatt a tavat tápláló folyó nem éri el a tavat; 

- a tó vizét levezető folyó egyre jobban bevágódva eléri a tó peremét és lecsapolja a tavat;  

- a tómedence feltöltődése a tóba beömlő folyó(k) hordalékával, szél által szállított hordalékkal, az élővilág 

tevékenységének hatására;  

- emberi tevékenység hatására, pl. a Szir-darja és Amu-darja vizének elöntözése miatt az Aral-tó kezd 

kiszáradni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Duna - delta ökoszisztémája 

 

A biotóp jellegzetessége A biocönózis összetétele 

- a meder állandósult; 

- az átlagos mélység 10 m; 

- a víz nagyon zavaros; 

- a víz fenekén sok a homok és az iszap; 

- a vízállás a csapadék mennyiségétől függően 

ingadozik. 

 

- növények: gazdag fitoplankton; 

- gerinctelen állatok: bőséges zooplankton, csigák, 

kagylók, rákok; 

- gerinces állatok: ponty, vörösszárnyú keszeg, sügér, 

harcsa, csuka, dunai nagy hering, vízi kígyó, kecsege; 

madarak: kárókatonák, gémek, kócsagok, pelikánok, 

bölömbika, kerecsensólyom. 

A folyóvizek ökoszisztémái vízhozamuk, halállományuk és a környező ökoszisztémákra gyakorolt 

hatásuk folytán jelentőséggel bírnak az ember számára. Védenünk kell ezeket az ökoszisztémákat, 

és ésszerűen kell velük gazdálkodnunk. 

A Duna Delta területe 3446 négyzetkilométer, ebből 2733 km² szigorúan védett terület, a Duna Delta Bioszféra 

Rezervátum. ével a madarak paradicsoma. Több mint 1200 növényfaj honos itt, 45 édesvízi hal és legalább 300 

madárfaj. A hatalmas nádasban élelem és költőhely várja az Európából, Ázsiából, Afrikából és a Földközi 

tenger vidékéről érkező madarakat. 
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Az őszi és tavaszi migráció alatt figyelhető meg az itt találkozó madarak hatalmas száma és a fajok 

sokasága. A legtöbb vándormadár, úgy a nagy kócsag, cigányréce, hattyú, nagy kormorán és a fehér 

egyiptomi keselyű Ázsiából érkezik. 

Az énekes hattyú, füstös cankó, sárszalonka, nagy bagoly, tőkés réce a szibériai régióból érkezik, a rózsás 

pelikán, borzas gödény, üstökös réce, fehér gólya, daru, partifecske déli vidékekről érkezik, míg a 

vörösnyakú lúd, a szalonka, a kakukkréce és a lilik a sarkvidékről. 

Az ornitológusok által azonosított több mint 325 faj közül 70 Európán kívülről érkezik. Ezekből 218 faj itt 

fészkel, a fennmaradó 111 faj pedig áthalad a deltán, és ősszel, télen vagy tavasszal, hosszabb, rövidebb 

ideig itt marad. A deltában él a világ Kis kárókatona népességének 60 százaléka. 

Télen, a deltában jelentős számú hattyú és liba telel, beleértve a vörösnyakú lúd szinte teljes népességét. A 

költési időszak jelenti a delta vonzerejét. A hatalmas zaj és a több ezer madár repülése amint a 

kicsinyeknek hordják az ételt, nem csak a madarászokat, hanem a fotósokat és az egyszerű embereket, a 

természet szerelmeseit is vonzza. A delta 1991-ben felkerült az UNESCO listára, a Világörökség része, 

természtvédelmi terület és Nemzeti Park. 

Védett madárfajok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy kócsag (Egretta alba) 

Kis kócsag (Egretta garzetta) 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 

Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

Rózsás gödény (Pelecanus oncrotalus) 

Borzas gödény (Pelecanus crispus) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_k%C3%B3csag
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kis_k%C3%B3csag
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3lyat%C3%B6cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanalasg%C3%A9m
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zs%C3%A1s_g%C3%B6d%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Borzas_g%C3%B6d%C3%A9ny
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Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 

Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCtyk%C3%B6s_%C3%A1s%C3%B3l%C3%BAd
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_%C3%A1s%C3%B3l%C3%BAd
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Azonosítsd a képeken látható madarakat ! 

 

 

 

Védd a Földet! Írj fogalmazást: Hogyan védjük vízi környezetünket címmel 

 

 

A Fekete – tenger 

A Fekete – tenger ökoszisztéma együttest, úgynevezett biomot alkot. Olyan sajátosságokkal rendelkezik, 

amelyek megkülönböztetik a Föld többi tengerétől. Legfontosabb sajátossága, hogy benne két egymásfeletti 

vízréteg különül el: 

 egy kb. 150 m mély, mérsékelten sós felszíni réteg; 

 egy magas sókoncentrációjú mélytengeri réteg, amely a tenger fenekéig tart. 

A Fekete – tengerben 3 fő övezet különböztethető meg: 

 parti övezet; 

 nyílttengeri övezet;  

 mélytengeri övezet.  
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A biotóp jellegzetessége A biocönózis összetétele 

- a víz hőmérséklete évszak szerint változik 

(télen a part közelében 0°C-ig vagy ez alá 

süllyed, nyáron eléri a 27-29°C-t); 

- sótartalma alacsony, különösen a Duna 

torkolatában, és magas a mélységi 

vízrétegekben; 

- a víz oxigéntartalma az évszakok és 

mélység szerint változik: télen a felszíni 

rétegek oxigénnel telítettek, 150 – 200 m-

es mélységben egyáltalán nem; 

a víz mozgását illetően 

megkülönböztethetők vízszintes 

áramlások és függőleges áramlások 

- parti övezet: 

o a növényeket egysejtű és többsejtű moszatok képviselik, a 

barna – és vörösmoszatok nagyobb mélységben 

találhatók; 

o állatok: férgek, puhatestűek, kagylók, csigák, medúzák, 

csikóhalak, sirályok. 

- nyíltvízi övezet: 

o gazdag növényi- és állati plankton jellemző; 

o növények: túlnyomó többségűk zöldmoszat; 

o állatok: véglények, medúzák, rákok; 

o a Fekete-tengerben kevés az emlős állat (delfinek és egy 

fókafaj). 

- mélytengeri övezet: 

o nem élnek magasabb rendű élőlények: csak 

kénbaktériumok vannak jelen, és olyan baktériumok, 

amelyek az elpusztult élőlényekből származó szerves 

anyagokat bontják le. 

 

A Duna és Fekete-tenger állatvilágával sok biológus foglalkozott: Grigore Antipa és Ion Borcea. 

A Fekete – tenger nagy haltartalékkal rendelkezik, amellyel azonban ésszerűen kell gazdálkodni, a tenger 

vízét pedig óvni kell a kőolajjal vagy más anyagokkal való szennyeződéstől.  

 

Amikor a tengerparton üdültök tartsátok be az alábbi szabályokat: 

o Ne ússzatok ki a nyílt tengerre! 

o Ne érintsétek meg a medúzákat! A bőr és a szem gyulladását okozhatják. 

o Ne dobjatok a vízbe és ne hagyjatok a parton szemetet! 

o Ne kergessétek a sirályokat! Ők a strandok „egészségőrei”. 

 

Írj fogalmazást A Fekete – tenger partján üdülök címmel!  

 

 

 

csikóhal 

mérges rája 

cápa 

delfin 

algák 

medúzák 

tengeri csillag 
garnélarák 

kagylók 

ritka halak 


