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Fizikai tulajdonságok

• Vízhőmérséklet

– Az édesvízi halak poikilotherm, azaz változó 

testhőmérsékletű állatok.

Befolyásolja: a víz oxigén telítettségét,

a víz sűrűségét,

a halak életfolyamatait (mozgás, emésztés stb.),

a természetes lebontási folyamatokat.



Fizikai tulajdonságok

• Fény

- átlátszóság

- rétegek: fotikus, afotikus

- Secchi átlátszóság

- NTU



Fizikai tulajdonságok

• Vízmozgás

– A nehézségi erő hozza létre

Két fajtája:

- aperiodikus (áramlások)
szél keltette
sűrűségi áramlások

- periodikus 
tólengés
hullámzás



Fizikai tulajdonságok

• Oxigén háztartás

- Oldódását a vízben elsősorban a hőmérséklet befolyásolja

- A vízbe a levegőből beoldódással, valamint a növények 

fotoszintetizációjának következtében kerül

- Az oxigénkoncentráció napszakos ingadozást mutat

Tűrhető határérték:

Oxigén koncentráció: 5 mg/l

Oxigén telítettség: min. 40%







Fizikai tulajdonságok

• Oxigén meghatározás



Fizikai tulajdonságok

• Oxigén pótlás lehetőségei



Fizikai tulajdonságok

• Fajlagos elektromos vezetőképesség

- Annak az elektromos ellenállásnak a reciprok értéke, amely 1 

cm élhosszúságú víz-kocka két egymással szemben lévő 

oldalfelülete között létezik. 

- Mértékegysége µS/cm-1

Tűrhető határérték: 800-1600 µS/cm-1

Tengervíz: 50.000-55.000  µS/cm-1



Fizikai tulajdonságok

• Összes-ion koncentráció (mg/l)

• Fajlagos elektromos vezetőképesség*0,63 = összes-ion 

koncentráció (mg/l)



Kémiai tulajdonságok

pH érték (kémhatás)

Definíció: a pH a folyadékokban lévő hidrogén ionok (H+) 

koncentrációjának 10-es alapú negatív logaritmusa. 

Tűrhető határérték:

pH: 6,8-8,4



Kémiai tulajdonságok

pH érték



Kedvezőtlen pH érték elleni védekezés

• Magas pH: mészkőpor (ad libitum)

• Alacsony pH: egyéb mészformák



Kémiai tulajdonságok

Nitrogénformák

• elemi nitrogén (N2)

• nitrit (NO2
-)

• nitrát (NO3
-)

• ammóniumion (NH4
+)

• ammónia (NH3)

• szerves nitrogén-vegyületek

• fehérjék bomlástermékei oldott vagy alakos állapotban



Szén (C) és körforgása

• A biológiai szénciklus központi vegyülete, 
szervetlen kiinduló nyersanyaga a szén-dioxid 
(CO2)

• A vízbe levegőből diffúzióval, részben a 
csapadékkal és a hozzáfolyással kerülhet a 
vízbe

• Légzésből, legnagyobbrészt pedig aerobikus 
mikroorganizmusok szervesanyag-bontó 
tevékenységéből keletkezik.

• 3 forma: szén-dioxid (CO2), hidrogén-karbonát 
(HCO3

-), karbonát (CO3
-). Ezek egymáshoz 

viszonyított aránya a pH függvénye



Nitrogén körforgás

Nitrogén-kötéssel indul a

folyamat. Erre mikroorganizmusok

képesek- Azotobacter, Clostridium,

illetve a virágos növényekkel

szimbiózisban élő

gyökérgümőbaktériumok,

cianobaktériumok (kékalgák).

Az élő szervezetek pusztulása 

után a lebontó mikroorganizmusok 

az aminosavak deaminálása után 

a vegyületek N-tartalmát  

ammóniává alakítják.



Nitrit-ion

• Ritkán okoz gondot a halastavakban, főleg intenzív etetés, 

takarmányozás során alakul ki,

• Tulajdonképpen egy méregről van szó, ha bejut a 

szervezetbe, akkor a hemoglobin sérül,

• A nitritek a hemoglobinban található vas(II)-iont vas(III)-má

oxidálják, mely így oxigénszállításra alkalmatlanná válik,

• Kopoltyú barna elszíneződése jelezheti a nitrit mérgezést,

• Kimutatása során piros színreakciót ad,

• Védekezés nehézkes, vízcsere

hatásos lehet.

Tűrhető határérték:

Nitrit-ion: 0,3 mg/l





Nitrát-ion

• Magyarországon találunk nitráttal terhelt 

területeket,

• A nitrát szennyezés főleg a felszín alatti vizeket 

érinti,

• Kimutatása során piros színreakciót ad,

• Az ammóniához képest

kevésbé mérgező,

• Methemoglobinémia.

Tűrhető határérték:

Nitrát-ion: 40 mg/l





Ammónium-ion

• Önmagában nem mérgező,

• 8,4 pH érték felett mérgező ammóniává alakul,

• Kimutatása során zöld színreakciót ad,

• Az ammónium szennyezés a felszíni és felszín 

alatti vizeket is érinti,

Tűrhető határérték:

Ammónium-ion: 2,5 mg/l





Szabad ammónia

• Idegméreg,

• 8,4 pH érték felett az ammónium-ionból szabad 

ammónia alakul ki,

• A pH és az ammónium-ionból származtatható,

• A halakban elsősorban a kopoltyú károsodik, 

bevérzés figyelhető meg.

Tűrhető határérték:

Szabad ammónia: 0,1 mg/l





Magas szabad ammónia elleni védekezés

• Szellőztetés (télen lékek vágása)

• Biológiai anyagok



Összes nitrogén

• Fotometriálisan mérhető, de a nitrit-, nitrát-, és az 

ammónium-ionból származtatható.

Tűrhető határérték:

Összes nitrogén: 20,0 mg/l



Foszfor

• Tavak eutrofizálódásáért leginkább felelős,

• Halastavakban növeli a természetes hozamot, de
nagyobb mennyisége vízvirágzást idézhet elő

• Mérni az ortofoszfátot lehet, ami a foszfor oxidált
vegyülete,

• Egyensúlyban lévő tápanyag ellátás mellett az
algák számára a C 106 : N 16: P1 arányok a
megfelelőek.



Foszforciklus

• Kiinduló elem: orto-foszfát, elsősorban külső forrásból kerül a 

rendszerbe a lebontók ásványosító tevékenysége mellett

• A foszfort a növények beépítik saját szervezetükbe, így kerül 

a felszálló ágba

• A tavak üledéke gyakran foszforcsapdaként működik, vas-, 

és kalcium-karbonát vegyületekhez kötődik a foszfor.

• Fontos szerepe van a pontynak.

Tűrhető határérték:

Orto-foszfát-ion: 2,0 mg/l





Magas foszfát elleni védekezés

• Rendkívül nehéz (üledék, mint foszforcsapda)

• Kerülni kell a terhelt frissítő vizek használatát 

(megelőzés)

• Biológiai anyagok



Kén (S)

• Felszíni vizeinkben a második-harmadik legfontosabb ion

a szulfát-ion (SO4
2-),

• Ezt hasznosítják a növényi szervezetek, aminosavakat,

fehérjéket hozva létre,

• Anaerob lebontáskor nagy mennyiségű kén-hidrogén

keletkezhet, üledékben felhalmozódik,

• A kén-hidrogén a semleges közeli pH érték mellett alakul

ki,

• Fontosak a szulfidredukáló baktériumok jelenléte (fehérje

bontás),

• Záptojás szag!

• A kén-hidrogén kialakulása oxigén elvonással jár,



Elsősorban télen jelentkezik (fehér elemi kén).



Magas kén-hidrogén elleni védekezés

Szellőztetés (télen lékek vágása),

Tenyészidőszakban boronálás,

Biológiai anyagok,

Kálium-nitrát, kalcium-nitrát???



Egyéb merendő paraméterek

(szerves anyagok)

• Kémiai oxigénigény (KOI) - az oxigénmennyiséget, amely a 

szerves anyagok kémiai úton történő lebontásához 

szükséges.

• Biológiai oxigénigény (BOI) - Az az oxigénmennyiség, amely 

a vízben levő szerves anyagok mikroorganizmusokkal való 

lebontásához, 20 °C hőmérsékleten szükséges.

• Összes szerves szén (TOC)



Kis gyakoriságú, időszakosan vizsgált komponensek határértékei

MI-10-172 Műszaki Irányelv

HatárértékMutató mg/l-ben

kívánatos tűrhető

Arzén 0,0500 0,100

Cink 0,2000 1,000

Higany 0,0005 0,001

Kadmium 0,0030 0,005

Króm 0,0100 0,100

Nikkel 0,0200 0,100

Ólom 0,0100 0,050

Réz 0,2000 1,000

Cianid 0,0100 0,100

Össz.

lebegő anyag

1000 1500



Halobitás

• A víz szervetlen kémiai jellege

• Az oldott szervetlen anyagok mennyiségén túl 

fontos azok összetétele is

• Az élővilág ritkán alakítja, inkább alkalmazkodik 

hozzá

Biológiai tulajdonságok



• A víz szervesanyag termelő képességének kifejezője

• Az autotróf táplálkozás alapjául szolgáló szervetlen 
tápanyagok minősítésére szolgál 

• A vízi növények tevékenységét lehet közvetlenül (biomassza, 
klorofill-a) illetve
közvetve (oldott oxigénszint 
emelkedés) mérni

•A vizek trofitását a benne található 

algaszám alapján adjuk meg:

oligotróf: >0,1 millió alga/L

mezotróf: 0,1-0,5 millió alga/L

eutróf: 1-10 millió alga/L

Trofitás

Biológiai tulajdonságok



• A víz szervesanyag-bontó képessége

• Fő szerepet a vízi baktériumok és gombák játsszák 

• Fő kategóriái:

→Oligoszaprób: baktériumszám 100 egyed/ml alatti

→ß-mezoszaprób: 10.000 egyed/ml alatt

→α-mezoszaprób: 100.000 egyed/ml alatt

→Poliszaprób: 100.000 egyed/ml felett

Szaprobitás

Biológiai tulajdonságok



• A víz mérgezőképessége

• A vízben oldott anyagok 

ártó vagy pusztulást 

okozó hatása.

• Két típus:

autochton toxicitás: 

természetes mérgező-

képesség

allochton toxicitás: 

mesterséges mérgező-

képesség

Toxicitás

Biológiai tulajdonságok



Halpusztulást kiváltó okok és tapasztalat szerinti arányuk

Megnevezés Megoszlási arány

Hidrometerológiai tényező 24,3%

Ismeretlen 23,2%

Oxigénhiány 14,7%

Ammónia mérgezés 11,8%

Ipari szennyezés 5,1%

Halbetegségek 3,8%

Mezőgazdasági szennyezések 3,5%

Rothadó szerves anyag okozta 3,2%

Kén-hidrogén mérgezés 2,9%

Alga túlszaporodás 2,8%

Kommunális szennyezések 2,1%

Szennyvízkezelési technológiai gondok 1,5%

Növényvédőszer okozta 1,0%

Algatoxin okozta 0,1%



Vízmintavétel szabályai

• Helyszínen mérendő paraméterek,

• elegendő mennyiség, vizsgálati paraméterektől 

függő,

• mintatároló fontossága,

• légbuborék mentes (légköri N),

• szállítás (hűtött közeg),

• tartósítás,

• mintaelőkészítés.





Vízvizsgálatok

• Akkreditált, nem akkreditált (vízjogi üzemeltetési 

engedély),

• Általános kémia (ÁVK),

• TPH,

• Halteszt (guppi, ponty, pisztráng stb.),

• Csíranövény teszt (fehér mustármag),

• Daphnia teszt,

• Bakterológia (coliform szám, fekálcoliform szám, 

enterococcus szám)


