


V prírodných vodách sa vyskytuje väčšina prvkov periodickej sústavy, medzi nimi 
všetky biogénne prvky. Nie je dôležité len množstvo, ale aj vzájomný pomer 

prítomných prvkov. Najvýraznejšie sa tento nepomer prejavuje pri makroelementoch 
uhlíku, dusíku a pri fosfore. Usudzuje sa, že najvýhodnejším pomerom C:N:P vo vode 
je 106 : 16 : 1, ale ich skutočné zastúpenie je spravidla v širšom pomere. Väčšinou je 

limitujúcim prvkom fosfor, potom dusík a zriedkavo aj uhlík.



Problémy spôsobuje umelo vyvolaný prístup látok antropogénneho pôvodu, ktoré 
dokážu ustálenú vodnú biocenózu úplne rozvrátiť. Nadmerný prísun živín do vody 
vedie k porušeniu rovnováhy potravového reťazca a vysokej koncentrácii biomasy 
tvorenej fytoplanktónom v postihnutej vrstve vody.

Hlavné zdroje dusíka a fosforu prispievajúce k eutrofizácii vôd:

chemické látky poľnohospodárskej činnosti

priemyselné a komunálne odpadové vody

chov dobytka, fekálne odpady

spaľovanie odpadov

používanie pracích práškov s obsahom fosfátov





N‐ limitujúci 
(N/P)

Stredné 
hodnoty (N/P)

P‐ limitujúci 
(N/P)

Sladké vody <4,5 4,5 ‐ 6 >6

Ústie 
riek/morské 
pobrežie

<5 5 ‐ 10 >10

•Limitujúcim faktorom pre fytoplanktón v sladkých vodách býva najčastejšie fosfor.

•Pre morské vody je to najmä v lete dusík.

•V niektorých povrchových vodách (slepé ramená) je v jarnom období fosfor, kým v letných 
mesiacoch dusík alebo kremík.

•V pobrežných oblastiach morí je rast rozsievok podporovaný predovšetkým prítomnosťou 
kremíka . Ak je jeho obsah nízky podporuje to rast konkurenčných toxických druhov rias a 
vytvorenie vodného kvetu. Masovo sa za takýchto podmienok môžu rozmnožiť riasy z rodu 
Phaecystis a niektoré obrneny (Prorocentrum, Dinophysis, Gymnodium).



Priemerné ročné koncentrácie N celk., P celk. a chlorofylu "a" na vybraných 
odberových miestach

Dunaj - Komárno stred (r. km 1 768) Váh - Selice (r. km 47,7)

Obsah látok bol v roku 2008 v norme.



postupné znehodnocovanie všetkých typov povrchových vôd 

vysoká tvorba organickej hmoty a jej následný intenzívny rozklad

ochudobňovanie vody o kyslík 

obohacovanie o amoniak a sulfán

produkcii cyanotoxínov

mimoriadne intenzívny rozvoj rias a siníc vytvárajúcich kolónie z rodu    
Microcystis, Aphanizomenon sa prejavuje tvorbou vodného kvetu. 



Eutrofizácia ovplyvňuje hlavne dostupnosť kyslíka. 

Tvorba a spotreba kyslíka, závisia od vývoja biomasy. 

Ak dôjde k premnoženiu biomasy spotrebovanie všetkého kyslíka 
oxidáciou na organickú hmotu voda je takto úplne zbavená kyslíka (voda 
začne hniť) následok je degradácia biotopu a potlačenie ostatných 
organizmov



Toxíny vytvárané sinicami sa nazývajú cyanotoxíny.

Dnes je identifikovaných viac ako 50 druhov siníc (cyanobaktérií), ktoré 
produkujú toxíny. V Európe sú v sladkých vodách vodné kvety najčastejšie 
tvorené sinicami z rodu Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, 
Nodularia a Nostoc.

Cyanotoxíny spôsobujú úhyn rýb a poškodenie organizmu zvierat. 
Ľudia sa do kontaktu s cyanotoxínmi môžu dostať: požitím alebo kontaktom s 
kontaminovanou vodou.

Toxíny môžu vyvolať celý rad príznakov – od malátnosti a bolesti hlavy až po 
hnačky, zvracanie, bolesti hrdla, horúčky a podráždenie kože.



Hepatotoxíny - poškodzujú pečeň
Produkujú ich rody Anabaena, Microcystis, Oscillatoria, Nodularia, Nostoc a Planktothrix

Neurotoxíny - pôsobia predovšetkým na nervový systém
Produkujú ich rody Anabaena, Microcystis a Planktothrix

Dermatotoxíny - vyvolávajú po kontakte podráždenie kože alebo alergické reakcie – dýchacie 
problémy, zápaly očných spojiviek
Produkujú ich rody Lyngbia, Schizothrix, Oscillatoria.



Modernizácia čističiek odpadových vôd.

Fosforečnany sa najčastejšie eliminujú zrážaním Fe, Al a Ca soľami. Ťažko rozpustné 
fosforečnany týchto kovov môžeme po sedimentácii z nádrží odstraňovať. V optimálnom 
prípade sa tak odstráni 75-95% fosforečnanov.

Zlúčeniny dusíka sa odstraňujú ťažšie. Najvhodnejšie metódy odstraňovania zlúčenín dusíka 
z vody sú založené na biologických procesoch.

V praxi sa nežiaduci rozvoj planktonných rias potlačuje napr. tienením hladiny.

Perspektívnou sa zdá byť aplikácia vírusov ničiacich sinice. 

Intenzitu primárnej produkcie fytoplanktónu môžeme ovplyvniť vhodným zarybnením a tak 
pozitívne zmeniť rozvoj fytoplanktónu – zooplanktonu – fauny dna rybníka alebo jazera.

V súčasnosti je eutrofizácia veľký problém vo vodohospodárstve.
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