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Ebben a tankönyvben az emberi élet számára elengedhetetlen környezeti elemek: a le-

vegő, a víz és az élelmiszerek kémiájával foglalkozunk elsősorban. Kiindulunk az emberi-

ség globális környezeti kihívásokból, áttekintjük a környezeti elemek jelenlegi állapotát, 

eddigi fejlődését, legfontosabb kémiai folyamatait és kapcsolatrendszerét, beleértve az 

éghajlatváltozást, majd az emberi beavatkozás kockázatait és következményeit, valamint 

a csökkentés lehetőségeit. A globális folyamatok ismertetése és magyarázata után bemu-

tatjuk a szűkebb környezetünkre vonatkozó ismereteket és kapcsolatrendszert is. Tan-

könyvünket ajánljuk környezettan és kémia alapszakos hallgatóknak, valamint más mes-

terszakok, esetleg doktori iskolák hallgatóinak kiegészítő vagy magyarázó anyagként. 

Munkánkkal szeretnénk kifejezetten erősíteni a kritikai gondolkodásmódot a környezettu-

domány területén, amire várhatóan nagy szükség lesz a jövőben. 
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ELŐSZÓ 

Az ELTE Természettudományi Karán 12 kötetes, elektronikus tankönyvsorozat készült a kör-

nyezettan alapszak hallgatói számára. E sorozat egyik kötete ez a Környezetkémia tankönyv. 

A klasszikus környezetkémiai témák közül a talajkémia a Bevezetés a talajtanba környezetta-

nosoknak és a Környezeti ásványtan kötetekbe került. A Környezetkémia kötetben így na-

gyobb figyelmet tudtunk fordítani a levegő- és vízkörnyezet kémiai folyamataira és legfonto-

sabb következményeire, beleértve az éghajlatváltozást, valamint a környezetkémia és a toxi-

kológia kapcsolatát. A környezeti elemek (vagyis a levegő, a víz és a talaj, illetve a bioszféra) 

legfontosabb mintavételi módszerei, valamint a mérési és analitikai minősítési eljárások a 

Környezeti mintavételezés, illetve a Környezetminősítés című kötetekben találhatóak meg. A 

szennyező anyagok környezeti elemekben történő terjedésével a Bevezetés a környezeti áram-

lások fizikájába című kötet foglalkozik részletesebben. Az említett kötetek tehát közelebbi 

kapcsolatban állnak egymással. 

A Környezetkémia tankönyv szerzői az adott terület olyan szakértői, akiknek a kutatási 

területe több évtizede szorosan kapcsolódik az érintett fejezethez. A szerzők a környezettan 

szak indulásától, vagy még régebben oktatják is az ismertetett témákat. 

Tankönyvünkben az elvárható kémiai, fizikai és biológiai ismeretanyagra építettünk, és 

nem szándékoztuk az érintett (szub)diszciplinákat (például a reakciókinetikát vagy a fizikai 

kémiát) részletesebben ismételni, hanem azok alkalmazására szorítkoztunk. Az írásmű tema-

tikáját úgy állítottuk össze, hogy a globális folyamatok ismertetése és magyarázata után min-

dig bemutassuk a szűkebb környezetünkre, vagy annak legfontosabb részeire vonatkozó isme-

reteket és kapcsolatrendszert is. A környezetkémia felépítményét a környezeti toxikológia 

alapjai zárja. 

Minden korszerű, természettudományos, egyetemi képzésnek magába kell foglalnia a kör-

nyezettudatos szemlélet kialakítását. Ezen gondolkodásmód egyik nélkülözhetetlen alapja a 

környezetkémia. Tankönyvünket más alap- vagy mesterszakok hallgatóinak, esetleg doktori 

hallgatóknak is ajánljuk, kiegészítő vagy magyarázó anyagként. Munkánkkal szeretnénk kifeje-

zetten erősíteni a kritikai gondolkodásmódot is a környezettudomány területén, amire várhatóan 

nagy szükség lesz a jövőben az egyre növekvő, különböző minőségű információáradatban. 

 

Budapest, 2011. március 16. 

 

Salma Imre 

szerkesztő 
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1. KÖRNYEZET ÉS KÉMIA (Salma Imre) 

A környezet fogalmát célszerű a rendszer meghatározásával együtt megközelíteni. Rendszer-

nek nevezünk egy részekből felépülő, belső tulajdonságokkal és dinamikus kapcsolatrend-

szerrel rendelkező, tehát szerkezettel bíró egészt. A rendszeren kívüli rész a környezet. A 

rendszer szoros kapcsolatban áll a környezetével, amelyik időnként meghatározza a rendszert, 

így a környezethez való alkalmazkodás és illeszkedés sikere döntő lehet az élő rendszer jövője 

számára. Tudományterületünkön a rendszer leggyakrabban egy élőlényt, szűkebb értelemben 

az embert, vagy annak közösségét, leszűkítve az emberi társadalmat jelenti. A környezetre 

tehát célszerű úgy tekintenünk, mint az egyedet vagy az élőlények csoportját körülvevő anya-

gi és szellemi körülmények összességére, amellyel anyag-, energia- vagy információcsere 

kölcsönhatás valósul meg. A körülmények összességét különböző szempontok alapján cso-

portosíthatjuk, és beszélhetünk például természetes (vagy ma már inkább gondozott) és épített 

(mesterséges) környezetről, illetve társadalmi, szociális, nyelvi, lakóhelyi, munkahelyi, csalá-

di és egyéb környezetekről is. Könyvünk tárgyát az anyagi/természeti (tehát a természetes és 

az épített) környezet és ezek részei képezik, amelyek természettudományos megközelítéssel 

tanulmányozhatóak. Ezen környezet azonban szinte mindig összetett és érzékeny kapcsolat-

ban áll a társadalmi és szociális körülményekkel, amelyeket itt ritkábban és külön kölcsönha-

tás formájában fogunk csak említeni, és a természettudományos tárgyalásra összpontosítunk. 

Hasonlóképpen, a közéletben előtérbe kerülő ún. alternatív környezeti elképzelésekkel vagy 

magyarázatokkal, amelyek kívül esnek a természettudományokon, nem foglalkozunk. 

1.1. Az emberiség anyagi környezete 

Az ember a kezdetektől fogva alakítja, formálja és megváltoztatja környezetét. Ennek hatása 

az első társadalmakban helyi, esetleg regionális léptékben jelentkezett. Az egész Földre kiható 

változás megjelenése az ókori görög-római időkre tehető. Az ólom akkori kitermelése jelentős 

mennyiségű ólmot juttatott a levegőbe aeroszol részecskék formájában, amelyek légáramlat-

okkal eljutottak a Föld távoli területeire, és megvalósították az első globális levegőterhelést. 

Minderre a grönlandi és a sarkvidéki jégmagminták alapján következtethetünk nagyérzékeny-

ségű elem- és izotópanalitikai módszerek alkalmazásával. 

A környezetterhelés folytonos és időnként jelentős átalakuláson megy keresztül a gazda-

sági és műszaki, társadalmi, valamint a szellemi körülmények változása miatt és velük köl-

csönhatásban. Időbeni lefolyása nem ritkán általános tendenciát mutat adott helyszínen, míg 

térbeli változását az egyre szélesebb körű elterjedés és a koncentrálódás egyaránt jellemzi. A 

gazdasági fejlődés okozta levegőterhelés általánosított alakulását az 1.1. ábrán mutatjuk be. 

(Az összefüggés jól kapcsolható a Kuznets-görgéhez, amelyet eredetileg a jövedelmek egyen-

lőtlenségének elemzésekor vezettek be, majd a környezetszennyezés intenzitása és a makro-

gazdasági jövedelem összefüggéseire is általánosítottak környezeti Kuznets-görbe néven.) 
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1.1. ábra: A levegőterhelés tipikus alakulása a gazdasági fejlődéssel. 

A határpontok által kijelölt szakaszok rendre: háborítatlan környezet, arányossági szakasz,emisszió-

szabályozás, az ipari szerkezet átalakítása, „tiszta technológiák” bevezetése, gondozott környezet. 

Az iparosodás kezdetén a nyersanyagokat és az energiaforrásokat extenzív módon hasz-

nálták fel. A környezeti szempontok nem ritkán háttérbe szorultak a gazdasági és kereskedel-

mi érdekek mellett, ezért rohamosan nőtt a különböző formájú környezetterhelés. A közgon-

dolkodás ilyenkor a jólét és a gazdagság jelének és velejárójának tartotta a források bőkezű 

felhasználását, a környezet korlátlan igénybevételét és a pazarlást. A melléktermékeket, illet-

ve a hulladékokat gyakran figyelmen kívül hagyták, értéktelennek, illetve veszélytelennek 

tekintették. A 20. század első feléig az emberiség a technikai optimizmus korát élte, és azt 

gondolta, hogy a technikai haladás által minden egyre jobbá tehető. A környezetkárosodás, a 

veszély- és katasztrófahelyzetek gyakoribb előfordulása, valamint később a környezettudatos 

szemléletmód fokozatos kialakulása a környezetszennyezés szabályozásának, stabilizálásá-

nak, majd csökkentésének igényét és szükségességét hozta magával. A megtermelt anyagi 

javak egy részét a szennyezés és a szennyezettség csökkentésére fordították. Hamarosan elő-

térbe került a környezetszennyezés globális jellege, valamint a szennyezettség és az emberi 

egészség közötti összefüggés. A 20. század második felében a kutatók egyre inkább jelezték, 

hogy az akkori környezeti elképzelések az emberiség okozta (antropogén) regionális és globá-

lis kockázatok jelentős növekedéséhez fognak vezetni. Azóta gyökeres szemléletváltás indult 

el; világszerte megnőtt a tudományos, közéleti és politikai fogékonyság a környezettel össze-

függő problémák és megoldásuk iránt. Ma már komolyan kell vennünk a fenntartható fejlődés 

gondolatát a gazdasági és kereskedelmi érdekek kizárólagos érvényesítése helyett. A korszerű 

társadalmakban a közösségek egyik legfontosabb feladata a környezet természetes állapotának 

megóvása, vagy eredeti állapotának visszaállítása; az ilyen környezet pedig a közösség egyik 

legnagyobb értékévé válik. A környezet minőségének visszaállítása a fejlődés extenzív szaka-

sza előtti állapotnak megfelelő szintre már csak átgondolt és komplex szabályozási és hatósági 
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előírások következetes megvalósításával, környezetbarát technológiák bevezetésével és elter-

jesztésével valósítható meg. Mindezek persze összefüggnek az adott közösség és társadalom 

aktuális műszaki fejlettségével, gazdasági lehetőségeivel és teljesítőképességével, illetve a 

helyi, földrajzi és társadalmi adottságokkal is, valamint a globális gazdaság fejlődésével és 

mozgató erőivel egyaránt. Továbbá rendkívül fontos a közösségek és az egyének környezet-

tudatos magatartásának kialakítása és erősítése. Meggondolva, hogy az emberi alaptermészet 

(natúra, elemi igény) és hozzáállás megváltoztatása a legnehezebben elérhető feladatok közé 

tartozik, talán nem is olyan egyszerű az új szemléletet kialakítani, mint például füstgáztisztítót 

felszerelni a kéményekbe, vagy új szennyvíztisztítókat üzembe helyezni. 

 

 

1.2. ábra: A Föld népességének alakulása 

(Forrás: Population Reference Bureau, 1998) 

Az előttünk álló nagy kihívások, megoldandó problémák: a népesség növekedése, a vízel-

látás, az éghajlatváltozás, az energiatermelés és felhasználás, az élelmiszertermelés és elosz-

tás, a környezetszennyezés és a biodiverzitás csökkenése, illetve a kapcsolódó társadalmi át-

alakulások komoly hatást fejtenek ki a környezeti folyamatokra. Az elmúlt kétszáz évben a 

Föld népessége hatszorosára nőtt (1.2. ábra), és 2011-ben elérte a 7 milliárdot. Az ilyen né-

pességrobbanás (túlnépesedés?) elkerülhetetlenül a környezetszennyezés jelentős növekedé-

séhez is vezet, mind a mértékét, mind pedig a kiterjedését tekintve. A népesség növekedése 

együtt jár a városiasodással, tehát a környezeti problémák regionális súlyosbodásával is. Je-

lenleg a világ lakosságának körülbelül fele, míg a fejlettebb régiók lakosainak 75%-a él váro-

sokban. A jövőben a városi lakosság aránya a világ minden régiójában meghaladja majd az 

50%-ot. Ezzel együtt a városok mérete és lakosainak száma is nő. Az 1950-es években még 

csak nyolc megaváros (amely lakosainak száma az agglomerációval együtt meghaladja az 

ötmilliót) létezett, az első három New York (12 millió), Tokió (11 millió) és London (8 mil-

lió) volt. Jelenleg negyven megavárost tartanak nyilván, közöttük a legnagyobbak Tokió 

(34 millió), Mexikóváros és Szöul (20 millió), valamint Sao Paulo (19 millió). Az előrejelzé-

sek húsz ún. gigavárost sejtetnek 2015-re, és Tokió (36 millió), Bombay (23 millió) és Delhi 
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(21 millió) szerepelnek a lista elején. Megfigyelhető tehát, hogy a városok a fejlődő orszá-

gokban lényegesen gyorsabban növekednek, így az extenzív fejlődés előnyei és hátrányai 

ezekben a régiókban markánsabban jelennek meg. A városi életmódhoz szorosan hozzátarto-

zik a lakosok mobilitása, a városi és város környéki közlekedés. A személygépkocsik száma 

egy nagyságrenddel nőtt a második világháború végétől napjainkig, míg a szárazföldi gépjár-

művek gyártásának időtrendje szinte lineárisan, ötmillió jármű/év sebességgel növekedett. A 

gépkocsik szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó szabályozás miatt a fajlagos emisszió 

csökkenésében látványos eredményeket értek el a gyártók, de a város továbbra is az egyik 

legszennyezettebb környezet a lakók és az általuk használt közúti járművek növekvő száma 

miatt. Ugyanezen időszakban az ipari termelés körülbelül egy nagyságrenddel nőtt, a műtrá-

gyák felhasználása több, mint egy nagyságrenddel bővült, az energiatermelés (amelynek je-

lenleg 86%-a fosszilis anyagokra épül) pedig mintegy ötszörösére emelkedett. A megtermelt 

energia 32%-át az ipar, 27%-át a háztartások, míg 20%-át a szárazföldi közlekedés használja 

fel. A korszerű városokban a gazdasági termelés és annak szerkezete sok helyen átalakult, 

változott az ipari üzemek elhelyezkedése, korszerű nagyüzemi és háztartási technológiákat 

vezettek be (például a fűtés terén) és az emisszió szabályozását is szigorították. 

Ezeken a kritikus területeken körvonalazódó problémák kezelése vagy megoldása időn-

ként komoly ellentmondásokhoz vezet. Ráadásul mindez markánsan kapcsolódik környezet-

etikai (morális) vonatkozásokhoz, amelyek például a fejlett és kevésbé fejlett gazdaságú tár-

sadalmak, vagy egyes társadalmi rétegek között keletkezhetnek. Egy új szemlélet szerint az 

ellentmondás sokszor feloldható, ugyanis nem léteznek külön-külön megoldások az emberi-

ség legnagyobb kihívásaira, hanem összegző választ kell keresnünk rájuk. 
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1.2. Bevezető fogalmak 

Az emberiség és kisebb közösségek jövője is nagyban függ attól, hogy miként ismerjük fel, 

értjük meg és fogadjuk el a természettel való harmonikus együttélés szükségességét és általá-

nos szabályait. A felismerés és a természeti környezet iránti növekvő tudományos érdeklődés 

elvezetett egy új tudományág, a környezettudomány kialakulásához. A környezettudomány a 

Földnek és egyes alrendszereinek a jellemzőivel, (kör)folyamataival, összefüggéseivel, és a 

változások előrejelzéseivel foglalkozik. Hangsúlyosan interdiszciplináris jellegű. Nem tekint-

hetünk többé környezetünkre mint gyakorlatilag kifogyhatatlan forrásra vagy puffer-

rendszerre; ez adja a létjogosultságágát az új tudományágnak. A környezettudomány szoros 

kapcsolatban áll az ökológiával, amely azonban elsősorban az élőlénypopulációk és élőlény-

együttesek tér- és időbeli eloszlását vizsgálja, az ezek változásait előidéző okokat kutatja, 

valamint az élőlények és a környezet kapcsolatait tanulmányozza. A környezetet szemlélhet-

jük valamelyik klasszikus tudományág (főleg fizika, kémia és biológia) szemszögéből is, így 

a környezettudomány különböző részekre osztható. Szokásos területek a környezetkémia, 

környezetfizika, környezetbiológia, környezetgeológia, környezetanalitika és a környezet-

technológia (esetleg a zöldkémia). 

A környezetkémia a környezetben lejátszódó természetes és antropogén jelenségek ké-

miai vonatkozásaival és kémiai reakcióival foglalkozik, tanulmányozza a folyamatok termo-

dinamikai és kinetikai törvényeit, mechanizmusát és kiváltó okait, valamint hatásait. Segédtu-

dományai például a meteorológia, hidrokémia, geokémia vagy toxikológia. A környezetkémia 

elkülönítése a megértés és tanulás elősegítését hivatott szolgálni, de semmiképpen sem szem-

lélhető kiragadottan a környezettudományból. Érdemes azonban megkülönböztetni az említett 

társtudományokat a környezetvédelemtől, amely ezek ismeretanyagára épülő, kifejezetten 

alkalmazott és gyakran intézményesített társadalmi tevékenység, amelynek célja az ember 

ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros következmények kiküszöbö-

lése illetve megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdeké-

ben. 

A természeti környezetet vagy annak bizonyos részét időnként célszerű úgy felosztani, 

hogy a kialakuló részeket általánosított reakciótérnek tekinthessük, és egyszerű dobozmo-

dellként leírhassuk. A környezeti tartományokat, vagyis a légkört (atmoszférát), a vízburkot 

(hidroszférát), a földfelszínt (geoszférát), a talajt (pedoszférát) és a bioszférát szokás részegy-

ségként választani. Az emberiség és a technológia környezet-átalakító hatását gyakran egy 

újabb szférával, az antroposzférával fejezzük ki. Emellett azonban más, tetszőleges egységek 

is választhatóak. Ezeket átfogóan tározóknak vagy rezervoároknak nevezzük. A különböző 

részek között dinamikus kölcsönhatások vannak, amelyeket összefoglaló módon az 1.3. ábrán 

szemléltetünk. 
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1.3. ábra: A Föld nagy környezeti tározói és a közöttük lévő kölcsönhatások. 

1: párolgás, szublimáció, csapadékképződés, gázok oldódása, emanációja, felhőkondenzációs magvak 

körforgása; 2: biomassza és biopolimerek termelése és lebontása, vízcsere; 3: tápanyagfelvétel, 

esszenciális anyagok cseréje, biomassza-termelés és -lebontás; 4: kigázosodás, párolgás, ülepedés;   

5: energiafelvétel, CO2, O2, N2 és H2O csere, légzés, lebontás; 6: üledékképződés, víz, sók (Ca
2+

, 

HCO3
–
) cseréje; 7: levegőterhelés, szélenergia-hasznosítás; 8: ipari vízfelhasználás, ivóvíztermelés, 

szennyvíz kibocsátás; 9: biomassza (és fosszilis üzemanyagok) termelése, peszticidek kibocsátása, 

génkezelés, légzés; 10: nyersanyag-kitermelés, építkezésekek, hulladéklerakás. 

Egyes kölcsönhatásokat bizonyos feltételek mellett elhanyagolhatunk vagy más módon, 

lehetőleg egyszerűbben veszünk figyelembe. Így az egyes részeket, tározókat bizonyos köze-

lítésben és viszonyítások alapján nyitott rendszereknek, más közelítésben azonban (akár 

ugyanazt a tározót) zárt rendszereknek tekinthetjük. A zárt részekre érvényesek a megmaradá-

si törvények, és termodinamikai egyensúlyba kerülhetnek. A nyitott részek között anyag- 

és/vagy energiacsere történik, amelyeket beáramlások, illetve kiáramlások (Fin, illetve Fout) 

formájában lehet figyelembe venni. Áramlásnak nevezzük valamilyen anyagnak vagy energi-

ának az időegység alatt áthaladó mennyiségét. Dimenziója például: g/s. Az áramlással kapcso-

latos fogalom a fluxus vagy áramlássűrűség (), amely valamilyen anyagnak vagy energiá-

nak az áramlás irányára merőleges egységnyi felületen időegység alatt áthaladó mennyiségét 

fejezi ki. Dimenziója például g/m
2
/s. A fluxus sokszor egyszerűen meghatározható az anyag 

koncentrációjából a tározóban (c) és a közeg kiáramlási (vagy ülepedési) sebességéből (v): 
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Φ  , (1.1) 

ahol Q a vizsgált anyag mennyisége a tározóban, V a tározó térfogata, S a kiáramlás kereszt-

metszete, h a tározó lineáris mérete, és t az idő. A Pb fluxusát (ng/m
2
/s), amelyet az aeroszol 

részecskék száraz ülepedése okoz egy adott területen, egyszerűen kiszámíthatjuk, ha aeroszol 

mintákból megmérjük a Pb légköri koncentrációját (ng/m
3
) és meghatározzuk az aeroszol 

részecskék ülepedési sebességét (cm/s). Hasonlóan, nedves ülepedés esetén, például a 

poliklórozott bifenilek (PCB) fluxusát megkapjuk, ha megmérjük a PCB koncentrációját a 

csapadékvízben, és megállapítjuk a heti, havi vagy éves csapadékmennyiséget (például 

cm/hét). A vizsgált területen lévő tóba jutó anyagáram a fluxus és a tó felszínének szorzata-

ként megbecsülhető. 

Mind a zárt, mind a nyitott rendszerekben működhetnek olyan folyamatok, amelyek a 

vizsgált anyagot létrehozzák (például közvetlen emisszióval vagy kémiai reakciók révén), 

illetve kivonják vagy átalakítják (például ülepedéssel vagy kémiai reakciók útján) a tározón 

belül. Intenzitásukat, ami időegység alatti tömeget jelenthet például, rendre P (production, 

termelő) és R (removal, fogyasztó) szimbólumokkal jelöljük. A beáramlást és a keletkezést 

együttesen forrásnak, míg a kiáramlást és kivonást együttesen nyelőnek nevezzük. Az egyik 

anyag nyelője forrása lehet egy másik anyagnak. A dobozmodell alapján nem szerzünk infor-

mációt a dobozon belüli, térbeli koncentráció-eloszlásról, sőt gyakran feltételezzük a doboz 

belsejében a jó keveredést annak érdekében, hogy számolásokat végezhessünk. Egy tározóban 

bármely anyag mennyiségének megváltozása kifejezhető az anyagmérlegből: 

 outin
d

d
FRFP

t

Q
 . (1.2) 

Ha egy tározóra dQ/dt
 
=

 
0, akkor egyrészt Q = konst., másrészt P + Fin = R + Fout. A két 

mennyiség rámutat a tartózkodási idő bevezetésének lehetőségére. A tartózkodási időt () az 

anyag mennyiségének és forrásának vagy nyelőjének az arányaként definiáljuk: 

 
outin FR

Q

FP

Q





 . (1.3) 

A tartózkodási idő mértékegysége időegység. Kifejezi, hogy egy molekula, species vagy enti-

tás (pl. aeroszol részecske) átlagosan mennyi időt tölt az adott tározóban. A tartózkodási időt 

nevezhetjük élettartamnak is. Az előbbi kifejezést szűkebb értelemben akkor használjuk, ha a 

forrás vagy nyelő folyamatok között a fizikai folyamatok dominálnak, míg az utóbbi kifejezés 

akkor használandó, amikor a forrás vagy a nyelő folyamatok között a kémiai reakciók a meg-

határozóak. Érdemes a forrás vagy nyelő részfolyamataihoz, például a kiáramláshoz (Fout), 

bizonyos kémiai reakcióhoz (L) vagy az ülepedéshez (D) tartozó, részleges (parciális) tartóz-

kodási időket definiálni az (1.3) egyenlethez hasonlóan, amelyben a forrás vagy nyelő tagot a 

részfolyamatra szűkítjük. Tekintettel arra, hogy a részfolyamatok általában függetlenek egy-

mástól, a teljes tartózkodási idő fordítottja (reciproka) kifejezhető a parciális tartózkodási idők 

fordítottjának összegeként: 
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ahol chem, dep és out rendre a kémiai reakciókhoz, az ülepedéshez és a kiáramláshoz tartozó 

részleges tartózkodási idők. 

A nyelők nem ritkán elsőrendű kinetikával jellemezhetőek vagy közelíthetőek. Ez azt je-

lenti, hogy a részfolyamatok intenzitása (parciális nyelők) egyenesen arányos az anyag meny-

nyiségével: Fout  Q, L  Q (lásd később), vagy D  Q (például száraz ülepedés esetén). Eb-

ben az esetben a parciális tartózkodási idő független a tározóban lévő anyag mennyiségétől 

vagy koncentrációjától, és csak a ki sebességi együtthatótól függ: 

 
i

i

1

kQk

Q
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 , (1.5) 

és 

 
i

ki

1


. (1.6) 

Ilyen esetekben egyébként a tartózkodási idő egyenlő azzal az időtartammal, amely alatt az 

adott anyag mennyisége e-ed részére (ahol e az Euler-szám, e = 2,718 28…), vagyis kb. a 

37%-ára csökkenne a nyelő pillanatnyi értéke alapján számítva. Ezen megközelítés óriási elő-

nye, hogy a sebességi együttható laboratóriumi mérésekkel, egzakt módon meghatározható. A 

tartózkodási idővel kapcsolatos fogalom a felezési idő. A felezési idő az az időtartam, amely 

alatt az anyag mennyisége a felére csökkenne a nyelő pillanatnyi értéke alapján számítva. A 

tartózkodási idő és különösen a felezési idő szemléletes jelentéssel bír elsőrendű folyamatok 

és állandó sebességi együtthatók esetén (például a radioaktivitás által meghatározott folyama-

toknál), de összetettebb folyamatok során félrevezető is lehet. Általános esetben ugyanis egy 

anyag mennyisége állandó maradhat, csökkenhet, vagy növekedhet a felezési (vagy tartózko-

dási) időtől függetlenül. Megjegyezzük, hogy az említett, különleges esetre jó példák a ne-

mesgázok radionuklidjai (
85

Kr), amelyek légköri tartózkodási idejét kizárólag a bomlási ál-

landójuk határozza meg. 

A továbbiakban az (1.2) egyenlet megoldását mutatjuk be egy speciális, de gyakori esetre, 

amikor az érdeklődéssel kísért anyag forrása (S = P + Fin) független annak mennyiségétől, és 

a nyelők mindegyike leírható elsőrendű kinetikával. Ezen feltételek esetén, és a sebességi 

együtthatók összegét k-val jelölve, az (1.2) egyenletet a következő alakban írhatjuk: 

 kQS
t

Q


d

d
, (1.7) 

amelyből algebrai átrendezéssel kapjuk: 

 t
kQS

Q
d

d



. (1.8) 



1.2. Bevezető fogalmak 17 

© Salma Imre, ELTE TTK www.tankonyvtar.hu 

Az (1.8) egyenletet integrálva a (0,
 
t) időintervallumban Q(t = 0) = Q(0) peremfeltétellel meg-

kapjuk a megoldást: 

  ktkt e
k

S
eQtQ   1 (0))( . (1.9) 

Az (1.9) egyenlet grafikai ábrázolását az 1.4. ábrán mutatjuk be. Az egyenlet jobb oldalának 

első tagja a kezdeti mennyiség fogyását fejezi ki, és idővel elhanyagolhatóvá válik. A jobb 

oldal második tagja az idővel egy állandó, ún. telítési értékhez tart, amely Q = S/k. A telítési 

értéket tehát a forrás és a nyelő relatív nagysága határozza meg. Mivel azonban a telítési ér-

téknél dQ/dt = 0, ezért stacionárius (időben állandó) állapot alakul ki. Az adott anyag mennyi-

sége (vagy koncentrációja) a tározóban mindaddig nő, amíg az (1.7) egyenletnek megfelelően 

a forrás és a nyelő nagysága egyenlő nem lesz. 

 

1.4. ábra: Egy kémiai anyag mennyiségének (Q) időbeni változása a tározóban 

állandó emissziós forrás (S) és elsőrendű nyelő ( = 1/k) esetén 

A tartózkodási idő közvetlen kapcsolatban van a tározók közötti keveredéssel (például a 

troposzféra és a sztratoszféra között, vagy a Föld északi és déli félgömbjének levegője kö-

zött), és ezáltal befolyásolja az anyagok térbeli eloszlását. Egyelőre végezzük el néhány fon-

tos anyagtípus tartózkodási idejének nagyságrendi becslését. A légkör nedvességtartalma kö-

rülbelül Q = 1,3  10
16

 kg (lásd a 4.2.1. fejezetet). A víz távozását a levegőből jó közelítéssel 

kifejezhetjük kizárólag a csapadékkal. A globális átlagos csapadékintenzitás p = 80 cm/év. A 

víz tartózkodási ideje a levegőben ennek megfelelően: 

 nap10
4 2

Eaout





Rp

Q

F

Q
, (1.10) 
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ahol REa = 6 371,01 km a Föld átlagos sugara, és  = 1 000 kg/m
3
 a víz sűrűsége. 

A kénvegyületek (főleg SO2, H2S és szulfát-aeroszol) együttes koncentrációja a földfel-

színhez közel (a troposzférában) c = 1 ppb(m) körüli. Természetes és antropogén forrásukat 

S = P + Fin = 200 Tg/év értékűnek becsüljük. A troposzféra tömege mtr = 4,3  10
21

 g nagy-

ságrendű (lásd a 2.1.2. fejezetet). Mindez azt jelenti, hogy a S-vegyületeknek – mint a vízold-

ható nyomanyagok képviselőjének – a troposzférában való tartózkodási ideje első közelítés-

ben: 

 hét1év
200

3,4

inin








FP

mc

FP

Q tr , (1.11) 

tehát a víz tartózkodási idejével összevethető. 

A legtöbb nyomgáz (nyomnyi koncentrációban jelen lévő gáz, lásd a 2.1.1. fejezetet) fő 

nyelője a troposzférában a hidroxil-gyökkel (OH-gyök) lezajló kémiai reakció, amely r sebes-

ségét a következő alakban írhatjuk (lásd a 2.4. fejezetet): 

 ]OH][A[krS  , (1.12) 

ahol k a sebességi együttható, [A] az A nyomgáz koncentrációja, [OH] pedig a OH-gyök kon-

centrációja a levegőben. A nyomgáz tartózkodási ideje a troposzférában tehát: 

 
]OH[

1

]OH][A[

]A[

kk
 . (1.13) 

Az OH-gyök koncentrációját leginkább a napsugárzás határozza meg, és ezért átlagértéke 

hosszabb időre vonatkozóan állandónak tekinthető. Globális átlagos napi koncentrációja jó 

közelítéssel [OH] = 8  10
5
 molekula/cm

3
, és mivel [OH]  [A], ezért a reakciót pszeudo-

elsőrendű folyamatnak tekinthetjük. A tartózkodási idők nagyságrendi becsléséhez már csak a 

sebességi együtthatókra van szükség. Az 1.1. táblázatban összegyűjtöttünk néhány tanulságos 

példát. A metán a legnagyobb koncentrációban megtalálható szénhidrogén a troposzférában, 

az izoprén pedig a növények által legnagyobb mennyiségben kibocsátott szerves gáz, az ace-

ton tipikus fotokémiai termék szennyezett levegőben, a szén-monoxid az antropogén tevé-

kenység egyik jellemzője, a szén-tetraklorid a klórral és fluorral perhalogénezett szénhidrogé-

nek (CFC-vegyületek, chloro-fluoro-carbons) képviselője, míg a difluor-metán a nem teljes 

mértékben halogénezett szénhidrogéneket (HCFC-vegyületeket, hydrogen-chloro-fluoro-

carbons) képviseli. Annak a távolságnak a becslése, amelyre a gázok (néhányszoros) tartóz-

kodási idejük alatt eljuthatnak mind horizontális, mind vertikális irányban, a 2.4.3. és 3.1.1. 

fejezetekben található.  

Egy másik tanulságos eset a nagy tározókban hosszú tartózkodási idejű anyagok, például 

a DDT [(1,1,1-triklór-2,2-di(4-klórfenil)etán], a CFC-k, a PCB-k, az egyes műanyagok, a 

hosszú felezési idejű, főleg erőművi eredetű radioaktív hulladék (pl. a transzurán 

radionuklidok) és feltehetően a nanotechnológia egyes modern termékei sorsa és története. 

Ezen perzistens anyagok jelentős globális környezeti vagy egészségügyi többlet kockázatot 

jelentenek, mert viszonylag kis környezeti koncentrációból is jelentősen dúsulhatnak rendkí-

vül hosszú tartózkodási idejük miatt biológiai folyamatok (akkumuláció) révén, és gyakran 
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potenciálisan mérgezőek. Ugyanakkor ezek az anyagok nem ritkán kapcsolatba hozhatók a 

globális fejlődés pozitív eredményeivel, az emberiség jólétével és a technológia csúcsteljesít-

ményeivel. 

Nyomgáz, képlet 

Sebességi együttható 

T = 298 K-en 

[cm
3
/molekula/s] 

Becsült 

tartózkodási 

idő 

Metán, CH4 6,4  10
–15

 6 év 

Izoprén, CH2=C(CH3)CH=CH2 1,0  10
–10

 4 óra 

Aceton, (CH3)2CO 1,8  10
–13

 3 hónap 

Szén-monoxid, CO 2,4  10
–13

 2 hónap 

Szén-tetraklorid, CCl4 3,1  10
–16

 130 év 

Difluor-metán, CH2F2 1,13  10
–14

 4 év 

1.1. táblázat: Néhány nyomgáz hidroxil-gyökkel való reakciójának sebességi együtthatója 

és becsült tartózkodási ideje a troposzférában 

A továbbiakban néhány általános fogalmat rögzítünk. A környezet igénybevétele alatt 

azt értjük, amikor a környezetet vagy valamelyik elemét természeti erőforrásként használjuk. 

Környezetterhelésnek nevezzük valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett ki-

bocsátását a környezetbe. Környezethasználat a környezetnek vagy valamely elemének 

igénybevételével, illetve terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység. Környe-

zetszennyezésnek nevezzük egy ökológiai rendszer egyensúlyának megzavarását antropogén 

tevékenységből származó anyag vagy energia olyan mennyiségével és/vagy koncentrációjá-

val, amely a normális háttérértéket meghaladva mérhető, káros hatást vált ki emberben, állat-

ban, növényben vagy az anyagi környezetben. Szabályozási területeken a környezet valamely 

elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelését tekintik környezetszennyezésnek. A 

környezetkárosítás a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű megváltoztatása, 

szennyezése, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredménye-

képpen annak természetes vagy korábbi állapota, minősége csak emberi beavatkozással állít-

ható helyre, vagy úgy sem. Az igénybevételi, illetve kibocsátási határérték olyan mértékű 

igénybevételt, illetve terhelést jelent, amely kizárja a környezetkárosítást. A szennyezettségi 

határértéknek azt a koncentrációt nevezzük, amelynek meghaladása – a mindenkori tudomá-

nyos ismeretek alapján – környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő. 
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2. LÉGKÖRKÉMIA (Salma Imre) 

2.1. A légkör általános jellemzése 

A Föld szilárd és folyékony halmazállapotú – vagyis kondenzált – részéhez gravitációs köl-

csönhatással kapcsolódó gázburkot nevezzük légkörnek. A légkör tehát együtt forog és halad 

a Földdel. A légkör a Földdel egyidős, de kialakulása óta többször is keresztülment nagymér-

tékű változásokon. A jelenlegi légkör melegíti a Föld felszínét az üvegházhatás miatt, óvja a 

szárazföldi életet a napsugárzás ultraibolya tartományától, védi a földfelszínt a kozmikus tes-

tek becsapódásától, általános légkörzésével hozzájárul az energia és az anyagok térbeli elosz-

lásának kialakulásához, valamint csökkenti a hőmérsékleti ingadozást a nappalok és éjszakák 

között. A légkör és a hidroszféra, bioszféra, antroposzféra és geoszféra között jelentős anyag- 

és energiacsere történik dinamikus módon, amely hatással van a légkör általános tulajdonsá-

gaira: kémiai összetételére, állapothatározóira (nyomás, hőmérséklet), elektromos és sugárzási 

viszonyaira. 

2.1.1. Kémiai összetétel 

A légkör többkomponensű és többfázisú rendszer, amelyben megtalálhatóak gázok, gőzök, 

kondenzált fázisú víz és aeroszol részecskék. (Azt a légnemű anyagot nevezzük gőznek, ame-

lyik aktuális hőmérséklete kisebb a kritikus hőmérsékleténél, míg az ennél nagyobb aktuális 

hőmérsékletű légnemű anyag gáz. A gőzök egyszerre két vagy három halmazállapotban is 

jelen lehetnek a légkörben.) Az összetevők koncentrációját többféleképpen is kifejezhetjük. 

Az egyik lehetőség a (moláris) keverési arány: 

 
air

i

i

i

i
i

n

n

n

n
y 


, (2.1) 

ahol ni az i-edik összetevő moláris koncentrációja (anyagmennyisége adott térfogatban), és 

nair a levegő moláris koncentrációja. A keverési arány gáz- és kondenzált halmazállapotú 

anyagokra egyaránt alkalmazható, bár a kondenzált fázist (a vízcseppeket és aeroszol részecs-

kéket) általában nem vesszük figyelembe az nair számolásakor. A keverési arány ebben az 

értelemben megadja, hogy egy adott térfogatú levegőben lévő összes molekula számának há-

nyad részét képviseli az i-edik összetevő. A keverési arányt leggyakrabban százalékkal, ppm, 

ppb vagy ppt alakban fejezzük ki. Ez a forma ugyan nem elfogadott a Nemzetközi Mérték-

egység Rendszerben (SI-rendszer), és helyette a mol/mol vagy hasonló javasolható. A leve-

gő egészét és bármelyik gáz-halmazállapotú összetevőjét tökéletes gáznak tekinthetjük a lég-

körben szokásos termodinamikai körülmények között, 1%-os bizonytalansági határon belül. A 

keverési arány ezért megegyezik az i-edik összetevő térfogatának (Vi) és a levegő térfogatá-

nak (Vair) a hányadosával: 

 
air
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V
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n
 . (2.2)



2.1. A légkör általános jellemzése 21 

© Salma Imre, ELTE TTK www.tankonyvtar.hu 

A moláris keverési arány szemléletesen tehát térfogataránynak tekinthető. Mindez rámutat 

nagy előnyére, miszerint a keverési arány független a levegő nyomásától és hőmérsékletétől 

(vagyis a sűrűségétől). Ezért a légkör összetételét célszerű keverési aránnyal kifejezni. 

A víz számottevő koncentrációban van jelen a légkörben, és koncentrációja nagyon széles 

tartományban változhat. A víz átlagos megoszlása a vízgőz, a felhőcseppek és a hulló csapa-

dékelemek között rendre 97,6%, 2,2% és 0,2% körüli. A vízpára koncentrációja 10 ppm-től 

mintegy 5%-ig terjedhet (3 nagyságrendet fog át) különböző időszakokban és helyszíneken. A 

változó koncentrációt közvetlenül is megtapasztalhatjuk közérzetünkkel vagy a nedves ruha 

száradásakor friss és a fülledt levegőben. A változó koncentráció azt eredményezi, hogy a 

levegő moláris koncentrációja (nair), és ezzel együtt a keverési arány változik a páratartalom-

mal – akár néhány százalékpontot is. Abból a célból, hogy ezt a nemkívánatos összefüggést 

elkerüljük, a levegő összetételét leggyakrabban száraz levegőre vonatkoztatva adjuk meg. 

Megjegyezzük, hogy több gáz koncentrációja is jelentősen változik a légkörben, de ezek járu-

léka a levegő moláris koncentrációjához elhanyagolható, az érintett összetevők nyomnyi 

mennyisége miatt. A légköri gázok koncentrációját a homoszférában (lásd a 2.1.2. fejezetet), 

valamint forrásaik és nyelőik jelentősebb típusait a 2.1. táblázatban foglaltuk össze. 

Koncentráció alapján az összetevőket főkomponensekre, mellékkomponensekre (a víz is 

ide tartozik) és nyomgázokra osztjuk. A nyomgázokat az aeroszol részecskékkel együtt 

nyomanyagoknak nevezzük. Azon gázok, amelyek kismértékben vesznek részt a körfolyama-

tokban, növekvő koncentrációt mutattak a földtörténeti korok folyamán. Ezek akkumulálódó 

gázok. A többi gáz által képviselt elemek vagy vegyületek teljes mennyiségének viszonylag 

kis része található a légkörben, és a körfolyamatok tartják közel állandó szinten a légköri kon-

centrációkat. A két főkomponens megítélése ebből a szempontból nem teljesen egyértelmű. A 

koncentrációk időbeni és térbeni változása alapján megkülönböztetünk állandó koncentrációjú 

gázokat: N2, O2, Ar, Ne, He, Kr, Xe ( > 10
4
 – 10

5
 év), változó koncentrációjú gázokat: CO2, 

CH4, H2, N2O, O3 CCl2, F2 ( néhány évnél nagyobb, de nem éri el az előző határt), és erősen 

változó koncentrációjú összetevőket: H2O és a 2.1. táblázatban szereplő többi nyomgáz ( 
tipikusan néhány nap nagyságrenű). Mindezek lehetővé teszik, hogy a levegőre mint általáno-

sított, egynemű gázra tekintsünk, és bevezessük a száraz levegő átlagos moláris tömegét (Mair, 

dry): 

 
i

iidryair, MyM , (2.3) 

ahol Mi az i-edik gáz moláris tömege. Az összegezést a főkomponensekre és mellékkompo-

nensre elvégezve kapjuk: Mair, dry = 28,96 g/mol. A nedves levegő átlagos moláris tömegét 

kiszámolhatjuk a vígőz keverési arányának ismeretében: 

   OHOHdryair,OHair 222
1 MyMyM  . (2.4) 

Trópusi óceánok fölött a párás levegő akár yH2O = 30 mmol/mol (= 3%) vízgőzt is tartalmaz-

hat. Ennek a fülledt levegőnek a moláris tömege a (2.4) összefüggéssel számolva 

Mair = 28,63 g/mol. A nedves levegő tehát azonos körülmények között könnyebb a száraz le-

vegőnél. 
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Gáz, képlet vagy rövidítés Keverési arány Forrás, nyelő 

Főkomponensek:   

Nitrogén, N2 78,084% biológiai, mikrobiológiai 

Oxigén, O2 20,946% biológiai 

Mellékkomponens:   

Argon, Ar 0,934 0% radiogén 

Nyomgázok:   

Szén-dioxid, CO2 390 ppm biológiai, antropogén, óceáni 

Neon, Ne 18,18 ppm fizikai 

Hélium, He 5,24 ppm radiogén 

Metán, CH4 1,79 ppm biológiai, antropogén, kémiai 

Kripton, Kr 1,14 ppm radiogén 

Hidrogén, H2 550 ppb biológiai, antropogén, kémiai 

Dinitrogén-oxid, N2O 320 ppb biológiai, antropogén, kémiai 

Szén-monoxid, CO < 250 ppb antropogén, kémiai 

Xenon, Xe 87 ppb fizikai 

Ózon, O3 < 70 ppb kémiai, kémiai 

Nitrogén-dioxid, NO2 < 20 ppb antropogén, biogén, kémiai 

Nem-metán szénhidrogének, 

NMHC 
< 20 ppb biológiai, antropogén, kémiai 

Hidrogén-peroxid, H2O2 < 10 ppb kémiai, kémiai 

Perhalogénezett szénhidrogének, 

CFC 
3,8 ppb antropogén, kémiai 

Ammónia, NH3 < 2 ppb biológiai, kémiai 

Formaldehid, HCHO < 1 ppb kémiai, kémiai 

Kén-dioxid, SO2 < 0,1 ppb antropogén, vulkanikus, kémiai 

Kénhidrogén, H2S < 0,1 ppb biológiai, vulkanikus, kémiai 

Dimetil-szulfid, (CH3)2S < 0,1 ppb biológiai, óceáni, kémiai 

2.1. táblázat: Légköri gázok koncentrációja száraz levegőre vonatkoztatva, 

valamint a források és nyelők főbb típusai 
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A légkör oxidáló hatású. Ez annak köszönhető, hogy reaktív kémiai anyagok, elsősorban 

gyökök találhatóak a levegőben, amelyek körfolyamatokban (katalitikus módon) fejtik ki ha-

tásukat. Ezek koncentrációja nagyon kicsi vagy elenyésző, jelentőségük a kémiai reakciók 

szempontjából azonban mégis meghatározó. 

A keverési arány használata kondenzált fázis esetében egyrészt nem túl előnyös (mert az 

egyedi részecskék számát nem az anyagmennyiség határozza meg), másrészt kiszámolása 

akadályokba ütközik ismeretlen kémiai összetételű részecskéknél, vagy az összetevők olyan 

csoportja esetén, amelyek átlagos moláris tömegét nem ismerjük. Ilyenkor térfogatra (V) vo-

natkoztatott koncentrációkat használunk. Bizonyos helyzetekben a részecskék száma az érde-

kes, amit számkoncentrációval fejezünk ki. A számkoncentráció (cN,i) a részecskék, entitások 

(például molekulák vagy aeroszol részecskék) száma (Ni) egységnyi térfogatban: 

 
V

N
cN

i
i,  . (2.5) 

A gázfázisú kémiai reakciók sebessége arányos az érintett molekulák közötti ütközések való-

színűségével, ami viszont a molekulák számkoncentrációjával áll kapcsolatban. Gázfázisú 

reakciók kinetikai vizsgálatakor tehát számkoncentráció használatos. Az elektromágneses 

sugárzás és a levegő molekulái közötti kölcsönhatás (például a napfény abszorpciója vagy 

szórása) szintén a kölcsönható központok számának koncentrációjától függ. Ilyenkor is szám-

koncentrációra van szükséges. Más esetekben a részecskék vagy i-edik kémiai összetevőjük 

tömegét (mi) kísérjük érdeklődéssel, amit egységnyi térfogatban lévő tömeggel fejezhetünk ki. 

Ez utóbbit légköri tömeg-koncentrációnak hívjuk (cm,i): 
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A számkoncentráció és a tömeg-koncentráció egyértelmű kapcsolatban van egymással: 
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ahol NA = 6,022 14  10
23

/mol az Avogadro-szám. Gázok esetében a keverési arány és a ré-

szecskeszám koncentráció (vagy tömeg-koncentráció) közötti összefüggést a tökéletes gáz 

állapotegyenlete segítségével fejezhetjük ki: 
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ahol P a légnyomás, T az abszolút hőmérséklet, és R = 8,314 5 J/mol/K az egyetemes gázál-

landó. A (2.8) egyenletből is látszik a térfogatra vonatkoztatott koncentrációk nagy hátránya: 

függnek a levegő nyomásától és hőmérsékletétől. Ez esetenként megnehezíti az eredmények 

összehasonlítását és értelmezését. A koncentrációk egyezményes nyomáson és hőmérsékleten 

történő megadása bizonyos mértékig segíthet. Az aeroszol részecskék tömeg-koncentrációja 
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városi, szennyezett levegőben időszakosan elérheti a cm = 100 g/m
3
 értéket is, amely 

V = 1 m
3
 térfogatú levegő 1 kg körüli tömegének 100 ppb(m) része, és ezért az aeroszol ré-

szecskék járuléka az összes tömeghez elhanyagolható. 

Nagyságrendi elképzelés kialakításához érdemes kiszámítani például a CO2-molekulák 

számának koncentrációját T = 0C hőmérsékleten és P = 1 013,25 hPa nyomáson: 

 322

iCO2, m1005,1  y
RT

NP
c A

N . (2.9) 

Az ózon koncentráció egészségügyi határértékét (8 órás mozgó átlag maximumát) felszí-

ni levegőben az EU cm,O3 = 120 g/m
3
 (T = 20C hőmérsékleten és P = 1 013,25 hPa nyomá-

son kifejezve), míg az US EPA (Környezetvédelmi Hivatal) yO3 = 75 ppb értékben határozta 

meg. Vajon melyik határérték a kisebb? Számítsuk ki a (2.7) és (2.8) összefüggésekből. (Azt 

kapjuk, hogy a 75 ppb keverési arány 150 g/m
3
 tömeg-koncentrációval egyenlő, vagyis az 

európai szabályozás ebben a tekintetben kissé szigorúbb az amerikainál.) 

Gőzök koncentrációját más módokon is megadhatjuk. A gőz cseppfolyósodási (konden-

zációs) hőmérséklete P = 1 013,25 hPa nyomáson a szokásos környezeti hőmérsékleteknél 

lényegesen nagyobb, és ezért hűtéssel cseppfolyósítható. A környezetben az ilyen anyagok 

általában több fázisban is megtalálhatóak. A Gibbs-féle fázistörvény értelmében: 

 fkj  2 , (2.10) 

ahol k kémiai komponenst és f különböző fázist tartalmazó egyensúlyi kémiai rendszerben az 

egymástól független, intenzív változók száma j. A légkörben és a Földön kiemelkedő fontos-

ságú a vígőz. Ha a vízgőz parciális nyomását követjük figyelemmel, akkor folyékony vizet és 

vízgőzt (k = 1, f = 2) tartalmazó rendszerünk van, amelyben egyensúly esetén a szabadon vál-

toztatható paraméterek száma 1. Adott T hőmérsékleten a harmatpont, vagy a vízgőz parciális 

nyomása (PH2O), vagy gyakrabban a relatív páratartalom meghatározza a vízgőz egyensúlyi 

mennyiségét. A relatív páratartalmat (RH) százalékban kifejezve a következőképpen defi-

niáljuk: 

 
0

H2O

H2O100
P

P
RH  , (2.11) 

ahol P
0

H2O a vízgőz telítési nyomása T hőmérsékleten. 

2.1.2. Légnyomás 

A légnyomás a légkör egységnyi felületre vonatkoztatott súlyereje. A tengerszinten mért lég-

nyomás PA = 1013,25 hPa (= 1 Atm = 760 mmHg = 10,3 mH2O). A pascal származtatott mér-

tékegység: 1 Pa = 1 kg/m/s
2
. A Föld felszínén mért globális átlagos légnyomás valamivel ki-

sebb: Ps = 985 hPa a szárazföldek kiemelkedése miatt. A légnyomásból megbecsülhetjük a 

légkör tömegét (matm): 
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ahol g = 9,806 65 m/s
2
 a standard gravitációs gyorsulás. 

A légnyomás változását a z magassággal száraz, nyugalomban lévő levegőben leírhatjuk 

például a hidrosztatikai egyenlettel: 
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ahol (z) a levegő sűrűsége z magasságban. A levegő sűrűsége kifejezhető a tökéletes gáz 

állapotegyenletéből: 
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ahol Mair a száraz levegő molekulatömege. A (2.14) egyenlettel kifejezett sűrűséget behelyet-

tesítve a (2.13) egyenletbe, majd rendezéssel kapjuk a következő összefüggést: 
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A gravitációs gyorsulás 100 km-es magasságig kevesebb, mint 3%-ot csökken. A 2.1.3. feje-

zetben látni fogjuk, hogy a légkör legfontosabb, alsó 80 km-es magasságáig az abszolút hő-

mérséklet az átlaghőmérséklet kb. 20%-os tartományán belül marad (a változás a teljes lég-

körben sem haladja meg a kettes tényezőt). Tételezzük fel tehát, hogy g = konst. és T = konst. 

Ebben az esetben a (2.15) egyenlet integrálásával megkapjuk a keresett összefüggést, amit 

barometrikus magasságképletnek hívunk: 
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Az exponenciális kifejezés kitevőjében lévő tagot célszerű külön mennyiségnek definiálni, és 

skálázási (karakterisztikus) magasságnak elnevezni: H  RT/(Ma g). Azt a magasságváltozást 

jelöli, amelynek során a légnyomás az e-ed részére (kb. 37%-ára) változik. A légnyomás tehát 

közelítőleg exponenciálisan csökken a magassággal (2.1. ábra). Elvi értelemben a légkörnek 

tehát nincs felső határa. Minél melegebb a levegő, annál kisebb az adott magasság-

növekedésre jutó légnyomáscsökkenés mértéke. A légkör átlagos hőmérsékletéhez T = 250 K 

tartozó skálázási magasság H = 7,4 km, ami azt jelenti, hogy a csökkenés viszonylag gyors. 

Szokásos laboratóriumi körülmények között a légnyomás mérése kisebb, mint P = 0,1 hPa 

bizonytalansággal megoldható. Ez azt jelenti, hogy 1 m körüli magasságkülönbség már meg-

határozható a barometrikus magasságképlettel. A 2.1. ábrán lévő egyenes iránytényezőjének 

kismértékű ingadozását a hőmérséklet változása okozza, amit a levezetés során elhanyagol-

tunk. 
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Tekintettel arra, hogy P arányos a súlyerővel, és a gravitációs gyorsulás a vizsgált távol-

ságon belül állandónak tekinthető, az arányosság a P és a levegő tömege között is fennáll. 

Ebben a gondolatmenetben elhanyagoltuk a Föld nem gömbszimmetrikus alakjából adódó 

különbségeket. A 2.1. ábra alapján megbecsülhetjük különböző „léghéjak” relatív tömegét. 

Leolvashatjuk például, hogy z = 80 km magasan a levegő nyomása P(80) = 0,01 hPa körüli, 

ezért: 
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A 80 km magasság alatti levegő tehát a lég-

kör teljes tömegének 99,999%-át alkotja. A 

légkör tömegét tekintve lehetőség van a lég-

kör tetejének (TOA, top of atmosphere) be-

vezetésére, amit kerekítve z = 100 km távol-

ságra tehetünk. Ebben az értelemben az „űr” 

meglehetősen közel helyezkedik el a földfel-

színhez, hiszen egy óra alatt kényelmesen 

elérhető lenne egy képzeletbeli utazással au-

tóval. Megjegyezzük, hogy a Föld és a légkör 

együttforgásából számított légkör teteje sok-

kal magasabban, 35 786 km távolságban he-

lyezkedik el az átlagos tengerszinttől. Össze-

hasonlításképpen: a Hold közepes távolsága a 

Földtől 384 401 km. Ha a Földet r = 64 cm 

sugarú gömbnek képzeljük (ami akkora, mint 

a műanyagból készült, felfújható, ún. svájci 

vagy gimnasztikai labda) akkor a légkör tö-

megének 99,999%-át kitevő levegőréteg csu-

pán h = 1 cm vastagságú lenne. A legna-

gyobb műhold, a Nemzetközi Űrállomás 

(amely z = 320–360 km magasan kering) is 

csak kb. h = 3,5 cm távolságra lenne a labda 

felszínétől. Egy geoszinkron műhold (amely 

z = 35 786 km magasan kering) azonban már 

mintegy 3,6 m távolságban, míg a Hold kb. 

38 m-re lenne a labda felszínétől. 

A levegő sűrűsége a tengerszinten ki-

számítható a (2.14) egyenlettel: 

A = 1,225 kg/m
3
. A sűrűség a légnyomással analóg módon változik a magassággal. A (2.14) 

egyenlet alapján P és  lineáris kapcsolatban van, ezért a (2.16) egyenletből következik, hogy: 

 









H

z
z exp)0()(  . (2.18) 

2.1. ábra: A légnyomás változása a 

magassággal a 30  északi földrajzi 

szélességen márciusban 

(Forrás: Jacob, 1999) 
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Egy budapesti lakos (zBp = 102 m) a Kékestetőn (zKt = 1 014 m) a megszokott levegő helyett 

mintegy 88%-os sűrűségűt lélegez, míg a Mount Everest csúcsára (zME = 8 848 m) 

légzőpalack nélkül feljutva a megszokottnak csupán a 31%-át tapasztalja, és hosszabb idő 

alatt esetleg hegyibetegséget kaphat. A nyomás és a sűrűség függőleges irányú változása sok-

kal nagyobb, mint a szokásos vízszintes irányú, vagy az időben létrejövő különbségek. Van 

tehát értelme a standard légkör bevezetésének, amely vízszintes irányban és időben átlagos 

viszonyokkal jellemezhető, és megjeleníti a függőleges változásokat. 

Az eddigi levezetésekben a levegőt egyetlen gáznak tekintettük, amelynek moláris töme-

ge Mair. A levegőben azonban különböző gázok találhatóak, amelyekhez különböző skálázási 

magasságok tartoznak, és ezért parciális nyomásuk vagy sűrűségük különböző mértékben 

csökken a magassággal. A gázok egymástól eltérő magassági eloszlása molekuláris diffúzió-

val valósul meg. Ezen folyamat azonban sokkal lassabb a légkör alsó részében, mint a függő-

leges légmozgások és az örvények miatt megvalósuló turbulens diffúzió. A turbulens diffúzi-

ós együttható a felszínen hat nagyságrenddel nagyobb a molekuláris diffúziós együtthatónál. 

A magasság növekedésével azonban a levegő sűrűsége jelentősen csökken, így a molekulák 

átlagos szabad úthossza (ami a felszínen 35 nm körüli) jelentősen megnő, és 100 km feletti 

magasságban már meghaladja az 1 m-t. Ilyen körülmények között a nagyobb moláris tömegű 

gáz parciális nyomása, sűrűsége, tehát a keverési aránya is gyorsabban csökken a magasság-

gal, mint a kisebb moláris tömegű gázé a skálázási magasság miatt. A légkör azon részét, 

amelynek kémiai összetétele homogénnek – s így a levegő moláris tömege állandónak – te-

kinthető, homoszférának nevezzük. A felette lévő tartomány a heteroszféra. Az elkülönítést 

80–85 km magasságban szoktuk megtenni. A légkör külső, periférikus részében a legkisebb 

moláris tömegű gázok, a H, H2 és He dúsult koncentrációban (nagyobb keverési arányban) 

vannak jelen. Ezen atomok és molekula számának meghatározott, kis hányada olyan mértékű 

kinetikus energiára tehet szert a nappali időszakban ütközéssel, amely elegendő a Föld gravi-

tációs teréből történő kikerüléshez. A földtörténeti időszakokban a hidrogén „szökésének” 

meghatározó szerepe volt a légkörben lévő szabad oxigén kialakulásában és az ásványok oxi-

dációjában. 

2.1.3. Hőmérséklet 

A levegő hőmérsékletének változását a magassággal a 2.2. ábrán mutatjuk be. A változás nem 

monoton. Standard légkör esetén a globális felszíni hőmérséklet 15C körüli. A hőmérséklet 

felfelé haladva csökken. A csökkenés oka az, hogy a levegő korlátozott mértékben nyeli el a 

napsugárzást (nagyrészt átlátszó), így a levegő melegítését ebben a tartományban lényegében 

a földfelszín (ami viszont elnyeli az oda érkező napsugárzást) végzi főleg konvektív hőátadás-

sal (feláramlással), és kisebb mértékben hősugárzással. Minél távolabb található a levegősáv a 

melegítő felszíntől, annál kisebb a hőmérséklete. A csökkenés lineáris a feláramló légcella 

adiabatikus (hőátadás nélküli) térfogatváltozása miatt. Mértéke száraz levegő esetében 

 = 9,8C/km, amit száraz adiabatikus hőmérsékleti gradiensnek hívunk. Ez jelentős szerepet 

játszik a légköri stabilitás vagy instabilitás alakulásában. A csökkenés kb. 12 km magasságig 

tart, ahol forduló alakul ki, majd utána a hőmérséklet növekedni kezd. A növekedés kapcsola-

tos az ózon réteges függőleges eloszlásával. Az ózon elnyeli a napsugárzást elsősorban az 

ultraibolya tartományban, és ezáltal melegíti azt a levegőréteget, ahol található. A növekedés 

addig – kb. 50 km magasságig – tart, ameddig az ózon réteges eloszlása ezt lehetővé teszi. 

Utána újabb forduló következik, és a hőmérséklet ismét csökkenni kezd. A csökkenés olyan 

magasságig (kb. 100 km-ig) folyamatos, ahol a napsugárzás ultraibolya tartománya a levegő 

fő összetevőinek, a N2- és O2-molekuláknak a fotodisszociációját és foto-ionozációját okozza 
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(lásd a 2.1.4. fejezetet). A termékek nagy 

átlagos kinetikus energiája (Ekin) miatt a 

kinetikus gázelmélet alapján értelme-

zett, T = 2 Ekin /(3k) hőmérséklet (ahol 

k = 1,380 65  10
−23

 J/K a Boltzmann-

állandó) ismét növekszik, és a légkörből 

kifelé haladva állandó értékhez tart. Az 

állandó érték éjszaka T = 500–1 000C kö-

zötti, míg nappal eléri a T = 1 250–1 750C 

hőmérsékletet is. A légkör külső részében 

az atomok és molekulák kiszökhetnek a 

Föld gravitációs teréből. 

A fordulókat rendre tropopauzának, 

sztratopauzának, mezopauzának és termo-

pauzának nevezzük. A tropopauza hőmér-

séklete –56C, magassága pedig a földrajzi 

szélességtől, az évszaktól és a domborzattól 

függ. Az Egyenlítő környékén 18 km, míg a 

sarkokon 8 km körüli magasságban találha-

tó a feláramlások eltérő hajtóereje miatt. A 

sztratopauza hőmérséklete –2C, és 50 km 

körüli magasságban található. A mezopauza 

a standard légkör leghidegebb része, hő-

mérséklete eléri a –85C, és 90–100 km 

közötti magasságban található. A termo-

pauza 350–800 km magasan húzódik a nap-

tevékenységtől függően. A hőmérsékleti 

profil szerint a légkört a következő rétegek-

re osztjuk. A felszín és a tropopauza közötti 

részt troposzférának (feláramlási gömbhéjnak), a tropopauza és a sztratopauza közötti részt 

sztratoszférának (réteges gömbhéjnak), a sztraropauza és a mezopauza közötti részt mezoszfé-

rának (középső gömbhéjnak), a mezopauzától a termopauzáig terjedő részt termoszférának 

(meleg gömbhéjnak), a fölötte lévő részt pedig exoszférának (külső gömbhéjnak) hívjuk. A 

légkörben tehát rétegződés alakul ki. Az egyes szférák termodinamikai, kémiai és fizikai tu-

lajdonságai, valamint sugárzási viszonyai kifejezetten eltérnek egymástól, ezért célszerű kü-

lön tárgyalni őket. A bioszféra, és ezen belül az emberiség számára, valamint a légkörkémia 

szempontjából is a troposzféra és a sztratoszféra kiemelkedő jelentőségű, így a továbbiakban 

főleg ezekkel foglalkozunk. A két említett szférát együttesen alsó légkörnek hívhatjuk. 

A troposzféra a légkör kis térfogatú része. A 2.2. és 2.1. ábrák alapján megbecsülhetjük, 

hogy a légkör tömegének hányad részét (Ftr) tartalmazza: 
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amelyben a „tropop” kifejezés a tropopauzát jelöli. A becslés a 30 északi földrajzi szélességen 

márciusban tipikus légköri viszonyokra vonatkozik. A globális átlagos tömegjárulék valamivel 

2.2. ábra: A légkör hőmérsékletének 

változása a magassággal 

a 30 északi földrajzi szélességén 

márciusban (Forrás: Jacob, 1999) 
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kisebb, kb. 80%. A troposzféra tehát a légkör domináns része a relatív tömeget tekintve. Ab-

szolút tömegét is megbecsülhetjük a teljes légkör tömegének ismeretében [lásd a (2.12) 

egyenletet]. A troposzféra a nevét a folytonos keveredés, forgás jelentésű görög szóból kapta. 

A hőmérséklet magassági eloszlása miatt a melegebb levegőcellák, amelyek általánosan ki-

sebb sűrűségűek a hidegebb, tehát általánosan nagyobb sűrűségű levegőcellák alatt helyez-

kednek el, ami instabil termodinamikai viszonyokat eredményez. Intenzív és turbulens jellegű 

feláramlás, vagyis intenzív keveredés zajlik az érintett térrészben. A feláramlás hajtóereje a 

hőmérsékleti gradiens, ami nedves levegő esetén  = 6–9C/km, tehát valamivel kisebb a 

száraz levegőre vonatkozó értéknél. Ezen spontán, termikus feláramlást (domborzat vagy idő-

járási frontok által) kényszerített felemelkedés is befolyásolhatja. A légköri víztartalom döntő 

része a troposzférában található (lásd később). A feláramlást nem ritkán túltelítettség kialaku-

lása, felhőképződés vagy csapadék-keletkezés kíséri. A troposzféra tehát az időjárási, meteo-

rológiai és éghajlati jelenségek elsődleges színhelye. Itt játszódik le az atmoszféra-

hidroszféra-pedoszéra-bioszféra közötti anyagcsere kölcsönhatások nagy része is. A troposz-

férában két nagyobb részt különböztethetünk meg: az alsó, ún. határréteg alatti részt, és felette 

a szabad troposzférát. A keveredési réteg gyakran kb. 10
3
 m vastagságú, a turbulens feláram-

lás közvetlenül érinti és átkeveri (már 1–2 óra alatt reagál a felszíni forrásokra), a domborzat 

áramlás-módosító hatásai jelentősek, és mind horizontális, mind pedig vertikális légmozgások 

kialakulnak benne. A keveredési magasságnak jellegzetes napi és évszakos menete van. Minél 

nagyobb a vastagsága, annál nagyobb hígulási potenciált jelent a felszínről kibocsátott szeny-

nyező anyagok számára. A szabad troposzférában a felszíni súrlódás szélmódosító hatása, a 

felszín felmelegedéséből, illetve lehűléséből eredő napi hőmérsékleti menet, és a vertikális 

légmozgás (a horizontális áramláshoz képest) már általában elhanyagolhatóak. 

A levegő szennyeződését (imissziót) a kibocsátás (emisszió) és a transzmisszió alakítja. 

Transzmissziónak nevezzük egy anyag elszállítódását, hígulását, fizikai és kémiai átalakulá-

sát, valamint a levegőből történő távozását. A határrétegben lévő áramlásokat az egymással 

kölcsönhatásban lévő mechanikai és termikus eredetű turbulens örvények határozzák meg. 

Sajátosságuk a rendezetlen és gomolygó mozgás, így az anyagok terjedése tipikusan fonalas 

szerkezetű. Ebben a rétegben kialakuló turbulens örvények mérete arányos a felszín feletti 

magasságukkal. Az áramlást a felszíni kényszerek, tehát a domborzat, a növényzet és az épü-

letek is befolyásolják. A levegőben kialakuló áramlásokkal és ezek környezeti következmé-

nyeivel a tankönyvsorozat külön kötete foglalkozik Bevezetés a környezeti áramlások fiziká-

jába címmel. 

A levegő függőleges keveredését jelentősen korlátozhatja a hőmérsékleti inverzió. Hő-

mérsékleti inverziónak nevezzük azt az időszakos és magasság tekintetében is korlátos (átme-

neti) jelenséget, amikor a levegő hőmérséklete a troposzférában a szokásos csökkenéssel el-

lentétesen változik, vagyis növekszik a magassággal. Az inverziós réteg vastagsága gyakran 

néhány tíz vagy legfeljebb néhány száz méterig terjed. Ilyen helyzet többféleképpen is kiala-

kulhat. Például amikor a felszín erős hőkisugárzása miatt hirtelen lehűlés következik be, vagy 

időjárási frontokhoz, illetve légáramlatokhoz kapcsolódóan. Az előbbi kialakulásának feltéte-

le a szélcsend és a derült, felhőtlen ég, és gyakran hajnalban, délelőtt vagy késő este fordul 

elő. A hőmérsékleti inverzió fontos szerepet játszik a kiugróan rossz légszennyezettségi idő-

szakok kialakulásában, mert gátolja a szabad konvekciót (függőleges légmozgást). A szokásos 

vastagságú (>  10
3
 m) levegőréteg helyett sokkal kisebb térrészben tudnak csak elkeveredni 

a felszínről származó légszennyező anyagok, tehát a hígulásuk erősen korlátozott. Az inverzió 

kialakulását a magasabb kémények füstcsóvájának alakja és terjedése jelezheti. 
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A troposzféra és a sztratoszféra között található a tropopauza. A tropopauza a légkör azon 

legalsó tartománya, ahol a hőmérséklet csökkenése a magassággal 2C/km érték alá csökken, 

és a csökkenés átlagolva e tartományra és bármely más, 2 km távolságon belüli tartományra 

nem haladja meg a 2C/km értéket. Az állandó hőmérséklet (izotermia) és a csökkenő lég-

nyomás miatt a tropopauzában lényegében nem alakul ki (függőleges) levegőáramlás, vagyis 

áramlásos anyagtranszport. A tropopauzán átvezető anyagtranszport meghatározó módjává a 

molekuláris diffúzió válik, ami azonban lassú folyamat. Diffúziós együtthatója nagyságren-

dekkel kisebb a turbulens diffúziós együtthatónál. A tropopauza így elválasztó réteget alkot a 

két szféra között. Azon anyagok, amelyek tartózkodási ideje nem elegendően hosszú ahhoz, 

hogy diffúzióval átjussanak a tropopauzán, nem jutnak magasabb rétegekbe. Ezen elválasztó 

szerepnek messzemenő következményei és előnyei vannak a sztratoszferikus O3 bontása 

szempontjából. A 2.3. fejezetben látni fogjuk, hogy az O3 legnagyobb mennyisége a sztratosz-

férában található, ahol védő réteget (ózonpajzsot) képez. Az emberiség több olyan gázt bocsát 

ki jelentős mennyiségben a földfelszín közelében, amelyek csökkentenék az ózon koncentrá-

cióját, de szerencsére nem jutnak keresztül a tropopauzán viszonylag rövid tartózkodási ide-

jük miatt, és ezáltal nem jutnak el az ózonpajzsig. A tropopauza gátolja a vízpára eljutását is a 

nagyobb magasságokba. A víz viszonylag kis troposzferikus tartózkodási ideje mellett (nagy-

ságrendileg 10 nap) a tropopauza kifagyasztó hatása is szerepet játszik ebben. Időjárási fron-

tok környezetében olyan légtömegek is találkozhatnak, amelyekben a tropopauza magassága 

eltérő. Ez a 30, 45 és a 60 földrajzi szélességeken fordul elő leginkább. Ilyenkor időszako-

san tropopauza szakadás jön létre, ami lehetővé teszi a konvektív anyagtranszportot, a fel- és 

leáramlást egyaránt. 

A sztratoszféra hőmérsékleti viszonyai miatt a hidegebb levegőcellák, amelyek általáno-

san nagyobb sűrűségűek, a melegebb, tehát általánosan kisebb sűrűségű levegőcellák alatt 

helyezkednek el, ami dinamikusan stabil termodinamikai viszonyokat eredményez. A sztra-

toszférában lényegében nincs függőleges irányú levegőáramlás és az ehhez kapcsolódó turbu-

lencia. A levegőben állandó jellegű rétegződés alakul ki. Erre utal a szféra elnevezése is. La-

mináris áramlások azonban létrejönnek, amelyek az anyagok terjedését, transzportját okozzák. 

Az utasszállító repülőgépek általában 10 km magasan, a sztratoszféra alsó határa közelében 

közlekednek a mérsékelt égövön, így elkerülhetik a troposzférából érkező légáramlatok által 

kiváltott légköri turbulenciát. Intenzív vulkánkitörés alkalmával a kilövellt gázok és aeroszol 

részecskék jelentős mennyiségben jutnak a sztratoszférába. Ezek az anyagok mozgási energiá-

juknak köszönhetően átáramlanak a tropopauzán. A gázok bizonyos része kémiailag átalakul, 

esetleg újabb aeroszol részecskék keletkezhetnek. A gázok és az aeroszol részecskék vízszin-

tes irányban szétoszlanak a sztratoszférában az egész földfelszín fölött, és hosszú ideig ott 

maradnak. Tartózkodási idejük ugyanis jelentősen megnő a sztratoszféra stabil rétegződése 

miatt, és elérheti a troposzferikus tartózkodási idő többszörösét, akár az 1–2 évet is. A jelen-

ség kapcsolódik az aeroszol részecskék éghajlatot módosító hatásához. 

2.1.4. Sugárzások 

A Föld legkülső légkörébe elektromágneses és kozmikus sugárzás érkezik. A kozmikus su-

gárzás fő összetevői elektromosan töltött részecskék (leginkább protonok és -részecskék). A 

részecskék egyrészt magreakciókat eredményeznek a levegő alkotóinak atommagjaival, más-

részt ionizálják a levegő atomjait, és sugárhatás-kémiai folyamatokat indítanak el. A magre-

akciók eredményezik a légkörben állandóan termelődő radioaktív nuklidokat, például a 
14

C-et 

[
14

N (n, p) 
14

C], amely a radiokarbon módszer alapja. Megjegyezzük, hogy a Föld mágneses 

tere jelentős eltérítő és védő hatást fejt ki a töltöttrészecske-sugárzás ellen a földrajzi szélesség, 
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a beesési szög és a részecskék mozgási energiája függvényében. A kozmikus sugárzás által in-

dukált kémiai reakciók hozzájárulnak a sarki fényhez és a Föld körüli ionréteg kialakulásához. 

A környezetkémiai folyamatok szempontjából azonban a sugárhatás-kémiai reakciók jelentő-

sége elhanyagolható az elektromágneses sugárzás által előidézett, fotokémiai reakciókéhoz 

képest. A továbbiakban tehát csak az elektromágneses sugárzással foglalkozunk. E sugárzás 

döntő része a Napból származik, és alapvető szerepe van a globális éghajlat alakulásában, 

valamint a légkörben lejátszódó kémiai reakciók elindításában. 

A Nap mint minden test, hőmérsékleti sugárzást emittál. A kibocsátott sugárzás elektro-

mágneses sugárzás, amelyet a Planck-féle sugárzási törvénnyel leírhatunk. Intenzitásának 

energiaeloszlása folytonos. A teljes emissziós energiafluxus (egységnyi felületről egységnyi 

idő alatt kibocsátott energia) és annak spektrális eloszlása is csak a test hőmérsékletétől függ. 

A Napban termikus magfúziós folyamatok játszódnak le, amelyek rendkívüli mennyiségű 

energiát termelnek, ezáltal magas hőmérsékleten tartják a Nap anyagát. A kibocsátott elekt-

romágneses sugárzás gömb-szimmetrikusan terjed az űrben, és az energiafluxus fordított 

arányban csökken a távolság négyzetével. A Föld ellipszis alakú keringési pályája miatt a 

Nap–Föld-távolság változó. A változás azonban kicsi, mindössze 3% körüli, és ezért a légkör 

külső határára érkező napsugárzást ebből a szempontból állandónak tekinthetjük. Az 

energiafluxus értékét a Nap és a Föld közötti, közepes távolságnak (l = 149,6 Mkm) megfele-

lő helyen napállandónak hívjuk, amelynek értéke S0 = 1 370 W/m
2
. A napállandó egzakt mó-

don kiszámítható. Megjegyezzük, hogy S0 a naptevékenység miatt 6% ingadozáson belül las-

san változik, ezért időnként szoláris paraméterről is beszélünk állandó helyett. A légkör leg-

külső részére érkező elektromágneses sugárzás energia-eloszlását a 2.3 ábrán mutatjuk be. 

 

2.3. ábra: A napsugárzás energiafluxusának spektrális sűrűsége a légkör tetején és a tengerszinten.  

Az ábrán az 5 800 K hőmérsékletű feketetest sugárzását és 

a fő abszorpciós sávokat okozó gázokat is feltüntettük. 

A spektrum lényegében folytonos és átfogja a röntgen [(0,1; 10) nm], az ultraibolya 

[UV: ultraviolet, (10; 380–400) nm], a látható [Vis: visible, (380–400; 780) nm] és az 
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infravörös [hősugárzás, IR: infrared, (780 nm; 1 mm)] tartományokat. Hullámhossz alatt a 

levegőben mért hullámhosszt értjük. Az eloszlás maximuma a max = 468 nm hullámhossz 

körül található. A sugárzás energiafluxusának mintegy 7%-át az ultraibolya és röntgen tarto-

mányok, 46%-át a látható fény és 47%-át az infravörös tartomány képviselik. A spektrumot 

első közelítésben leírhatjuk a T = 5 800 K hőmérsékletű feketetest hőmérsékleti sugárzásával. 

A kísérleti spektrum részletesebb vizsgálatával megállapítható, hogy a folytonos eloszláson 

abszorpciós, ritkábban emissziós vonalak (Fraunhofer-féle vonalak) jelennek meg. A folyto-

nos spektrum a Nap fotoszférájában keletkezik, ahol a hőmérséklet tehát T = 5 800 K körüli. 

Az abszorpciós vonalak a Nap fotoszférája fölött elhelyezkedő kromoszférában, míg az 

emissziós vonalak főként a Nap legkülső tartományában, a napkoronában jönnek létre a kifelé 

haladó hőmérsékleti sugárzásnak és Nap anyagának a kölcsönhatása során. A sugárzás spekt-

rális eloszlása nem változik meg az űrben a Földhöz vezető úton. 

A napsugárzás eléri a Föld légkörének legkülső részét. Adott helyszínre és időszakban 

beérkező teljesítménysűrűséget a naptevékenység (például napciklusok), csillagászati paramé-

terek (évszakok és napszakok formájában) és a földrajzi szélesség is befolyásolják. A sugár-

zás a légkörbe jut, ahol különféle kölcsönhatásba lép a gázok molekuláival és atomjaival, ae-

roszol részecskékkel és felhőcseppekkel (vízcseppekkel). A kölcsönhatásokat és azok követ-

kezményeit a légkör összetevői szempontjából a 2.2. fejezetben tárgyaljuk. Most a sugárzás 

változását követjük figyelemmel a légkörben történő haladás során. A kölcsönhatások miatt 

elnyelődés, illetve szóródás történik, ami visszaverődést, fénytörést vagy diszperziót (színszó-

rást) eredményezhet. Ezek következtében változik mind a sugárnyaláb intenzitása, mind pedig 

az energiaeloszlása. Adott hullámhosszú elektromágneses sugárzás nyalábjának intenzitása, 

I() csökken egy közegben haladva z optikai úthosszon a sugárzásátmenet-egyenlet (sugárzás-

átviteli egyenlet) értelmében: 

 zIcI d)()()(d   , (2.20) 

ahol () a sugárzásgyengülési (extinkciós) együttható, és c a kölcsönható központok kon-

centrációja a közegben. A sugárzásgyengülési együttható kifejezi a kölcsönhatás valószínűsé-

gét. Mértékét megadhatjuk hatáskeresztmetszettel. A hatáskeresztmetszet fogalma ugyanis 

előnyösen alkalmazható minden olyan esetben, amikor a jelenség arányos a nyaláb intenzitá-

sával. A kölcsönhatás valószínűségét ilyenkor azzal a felülettel jellemezzük, amelyik a beeső 

nyalábból éppen annyit venne el, mint amennyi a szóban forgó nagyságú effektushoz szüksé-

ges. A sugárzásgyengülési együttható a kölcsönhatásra, azaz a közegre és az adott sugárzásra 

jellemző és állandó érték. Megadhatjuk egyetlen kölcsönható központra (például molekulára) 

vonatkozó hatáskeresztmetszettel (mértékegysége ekkor m
2
 molekulánként), vagy moláris 

mennyiség formájában (mértékegysége ekkor m
2
/mol). A sugárzásgyengülési együttható ma-

gába foglalja az abszorpciót és a szórást:  = abs + scat, ahol az „abs” és „scat” indexek rend-

re az abszorpcióra és a szórásra vonatkoznak. A (2.20) egyenlet integrális alakjában szereplő 

exponenciális kitevő ellentettjét, tehát a 

 
z

zzcz
0

d)()(  (2.21) 

kifejezést optikai mélységnek (vagy optikai vastagságnak) nevezzük. A közegen áthaladó és a 

bemenő fényintenzitás aránya exponenciális függvénye az optikai mélységnek. Ha  << 1, 
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akkor a közeg teljesen átlátszó; ha  >> 1, akkor teljesen átlátszatlan a légréteg, míg  = 1 

esetén az intenzitás e-ed része (kb. 37%-a) jut át a közegen. Ha a sugárzásgyengülési együtt-

ható és a koncentráció független az optikai úttól, akkor a (2.20) összefüggés integrálásával a 

Lambert–Beer-törvényt kapjuk: 

  zcII )(exp)()( 0   . (2.22) 

A z optikai úthossz a légkörben vagy annak egyes részeiben függ a napsugarak beesési szögé-

től, amit viszont a földrajzi szélességi koordináta és a dátum határoz meg. Kis beesési szögnél 

(alacsony napmagasságnál) például a napsugár útja hosszabb a légkörön keresztül. A külön-

böző optikai úthossz befolyásolja a sugárzás intenzitását és spektrális eloszlását is. Ennek 

részletei jól ismertek a természetfotósok számára. 

A napsugárzás légkörbe történő bejutása szempontjából célszerű három tartományra osz-

tani a sugárzás spektrumát: 1.:  < 120 nm, 2.:  = 120–300 nm és 3.:  = 300–1 500 nm. Az 

exoszférában és a termoszférában az O2- és N2-molekulák atomokra bomlanak a magas hő-

mérsékleten és rendkívül kis nyomáson. Az első tartomány, amelyet extrém UV sugárzásnak 

is nevezünk, és a kozmikus sugárzás az atomokat ionizálja. Ennek következtében a sugárzá-

sok lényegében elnyelődnek, és nem jut lejjebb a z = 100 km magasságnál. A kisebb energiá-

jú, második tartományba tartozó UV sugárzás azonban továbbhalad a földfelszín felé a levegő 

rendkívül kis sűrűsége miatt. A második tartomány  < 200 nm részét az O2-molekulák lé-

nyegében elnyelik. Ennél nagyobb UV hullámhosszakon – amelyek azonban még mindig ve-

szély jelentenek a szárazföldi életre – csak az O3-molekulák abszorbeálnak jelentős mérték-

ben. Ebből a szempontból rendkívül fontos az O3 jelenléte a légkörben, mert igen intenzív és 

széles elnyelési sávja miatt a  < 290–300 nm sugárzás nem éri el a Föld felszínét. A második 

tartomány tehát elnyelődik a mezoszférában és a sztratoszférában az O2- és O3-molekuláknak 

köszönhetően. A  > 300 nm hullámhosszú sugárzás eljut a földfelszínre. A   1 500 nm-nél 

nagyobb hullámhosszú sugárzás nem rendelkezik elegendő energiával ahhoz, hogy fotokémiai 

reakciókat indítson el (lásd a 2.2. fejezetet), ezért kimaradt a harmadik tartományból. Az UV 

sugárzás behatolását a légkörbe a 2.4. ábrán szemléltetjük. Az energiaspektrum változása mi-

nőségileg eltérő feltételeket teremt a fotokémiai reakciók számára a sztratoszférában és a tro-

poszférában. 

A teljesítménysűrűség spektrális eloszlását a tengerszintre vonatkozóan felhőtlen égbolt 

esetén szintén a 2.3. ábrán mutatjuk be. A napsugárzás fluxusának spektrális eloszlását kisebb 

értékek jellemzik a Föld felszínén, mint a légkör tetején. A gyengülést egyenletes és sávos 

összetevők egyaránt okozzák. A  > 300 nm tartományban a fő elnyelési sávok okozói a H2O 

(vízgőz), O2, O3 és CO2, amelyek hatását külön is feltüntettük a 2.3. ábrán. Az elnyelési sávok 

váltakozva fordulnak elő. A sávok között folytonos menet, lassú változás, ún. ablak alakul ki. 

A fény a legszélesebb ablak tartományában található. A felszínre érkező napsugárzás eloszlá-

sának a maximuma a  = 501 nm körüli értéknél van, ami zöld színnek felel meg. 

A napsugárzás energiája kémiai energiává alakulhat át a fotoszintézis során. A növények, 

algák és egyes baktériumok a Napból származó fényenergia felhasználásával szervetlen 

anyagból szerves vegyületeket állítanak elő. Minden fotoszintetikus rendszer elsődleges pig-

mentje valamilyen klorofillforma. A klorofillok a 650–750 nm hullámhossz között (vörös 

fény tartománya) és 450 nm (kék fény) körül abszorbeálnak, míg a bakteriális klorofillok fő-

leg a 800–1 000 nm közötti sugárzást nyelik el. A pigmentek által begyűjtött fényenergia a 

fotoszintetikus reakciócentrumokban hasznosul, ahol fotokémiai reakciók játszódnak le. A 
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szén-dioxid biokémiai átalakítása szénhidrátokká sötétben is lejátszódó enzimatikus reakciók 

sorozata, amelynek hajtóereje a fotoszintézis fényreakciói során keletkező, energiában gazdag 

adenozin-5'-trifoszfát (ATP) és nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (NADP). A fotoszin-

tézis az egyik alapvető folyamat a Földön, hiszen belőle származnak a magasabb rendű élet-

formák számára elengedhetetlen szénhidrátok, az emberiség által felhasznált szinte összes 

tápanyag, valamint az építő- és nyersanyagok tekintélyes része. A molekuláris oxigén kibo-

csátásával és a szén-dioxid megkötésével a folyamat alapvető szerepet játszik a Föld jelenlegi 

légkörének kialakításában és egyensúlyának fenntartásában is. 

 

 

2.4. ábra: Az UV sugárzás behatolása a légkörbe. 

A görbe azt a magasságot mutatja, amelynél a sugárzás kezdeti intenzitása e-ed részére csökken.  

Az abszorpciót okozó legjelentősebb gázokat is feltüntettük. (Forrás: Warneck, 1999). 

A napsugárzás energiaeloszlásának nagyenergiájú végén, a fény mellett rendre az UV-A 

sugárzás [(320; 380–400) nm] és az UV-B sugárzás [(290; 320) nm] is megtalálható 

jelentős intenzitással. Az emberi szervezetnek szüksége van ezekre a sugárzásokra például a 

D vitamin előállításához, a szteroidszintézisben, és csíraszám csökkentésre. A túlzott intenzi-

tású sugárzások és a gyakori expozíció ugyanakkor károsak, mert a DNS közvetlen sérülését – 

például a pirimidin bázisok cikloaddícióját vagy fotohidratációt – okozzák, valamint elbontják 

a DNS szintézishez szükséges folsavat. Hatásukra bőrgyulladás és égési sérülések keletkez-

hetnek (napégés), maradandó értágulatok alakulhatnak ki, pigmentfoltok jöhetnek létre, kóro-

san vízhiányossá válhat a bőr, csökkenhet a bőr rugalmasságát adó elasztin, és a feszességet 

adó kollagén mennyisége, a csökkent faggyútermelés miatt pedig törékennyé válhat a bőr, 

illetve ráncok képződhetnek, lassulhat a bőr megújulása, valamint sejtdegenerálódás és bőrrák 

is kialakulhat. A bőrrák egyik legveszélyesebb formája a melanóma (a pigmenttermelő sej-

tekből kiinduló tumor), az egyik leggyakoribb fajtája pedig a bazálsejtes karcinóma. A bőr 

barnulással, azaz melanin (egy sötétbarna színanyag a hámsejtekben) termelésével védekezik 

ellenük. Az UV-A sugárzás képes behatolni a bőr mélyebben fekvő rétegeibe (felhám és irha), 

a melanint aktiválja (az előpigment sötétedik a bőrben), és azonnali (1–2 órán belüli) barnító 
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hatása van. Az UV-B sugárzás a bőr felszíni rétegét érinti, és a melanin termelését serkenti. 

Az ismételt expozíció késleltetett, tartós barnulást okoz (amely mintegy 19 nap után éri el 

maximumát), tehát hosszabban tartó védelmet biztosít. A Föld népessége nem egyformán ér-

zékeny az UV-sugárzásra. A legérzékenyebbeknek a vörös hajú, fehér bőrűeket tartják, ke-

vésbé, de még mindig érzékenyek a szőke hajú, kék szeműek, és a legkevésbé veszélyeztetet-

tek a fekete hajú, barna vagy fekete bőrűek. Az UV-B és UV-A sugárzások ellen heterociklu-

sos szerves vegyületeket (például metoxi-cinnamátokat, oktil-szalicilátot) tartalmazó fényvé-

dő krémekkel védekezhetünk, amelyek viszonylag keskeny hullámhossz-tartományban hatá-

sosak. Az elnyelt energiát fluoreszcens sugárzássá vagy hővé alakítják. A vegyületek lipofil 

tulajdonságuknak köszönhetően behatolhatnak a bőr mélyebb rétegeibe. A fizikai fényvédők 

fémvegyületeket (például fehér színű TiO2-t vagy ZnO-t) tartalmaznak kolloid formában, zsír-

savakkal bevonva. A szemcsék elsősorban szórják és visszaverik az UV sugárzást. Hatásossá-

guk a részecskeméret függvénye, és viszonylag széles tartományban nyújtanak védelmet. A 

krémek fényvédőfaktora arra utal, hogy hányszor több időt tötlhetünk a napon „leégés nél-

kül”, mint krém nélkül. A szembe jutó sugárzás UV-B részét a szaruhártya, míg UV-A részét 

a szemlencse nyeli el, így túlzott intenzitásnál főleg ezek károsodása várható. Ilyen megbete-

gedés lehet például a szürke hályog, ami az életkor előrehaladtával a szemlencse állományá-

nak bizonyos mértékű vagy teljes elszürkülését jelenti. 

Fénynek nevezünk minden olyan elektromágneses sugárzást, amely közvetlenül látási ér-

zékletet kelt az embernél. Általában a 370–400 nm-től 780–800 nm hullámhosszúságig terje-

dő sugárzást tekintjük fénynek. A meghatározás nem foglalkozik más élőlények látás-

érzékelésével. Az emberi szem érzékenységi spektrumának (a láthatósági görbének) a maxi-

muma nappali (csapokkal történő) látás esetén kb.  = 555 nm hullámhossznál (sárgászöld 

színnél) található, míg az esti (pálcikákkal történő) látás függvényének maximuma 

 = 507 nm hullámhossz körüli. Az emberi szem érzékenysége összefüggésbe hozható érzéke-

lő szerveinknek a bolygónkon uralkodó körülményekhez való hosszan tartó alkalmazkodásá-

val, ahol a legfényesebb fényforrás a Nap. Az érzékenységi maximum és a földfelszínre érke-

ző fény maximális fluxusa közötti kapcsolat azonban összetett. Egyrészt nem egyértelmű, 

hogy a szemünk a hullámhossz szerinti eloszlás maximumához (max), vagy a frekvencia () 

szerinti eloszlás maximumához – (max) – alkalmazkodott-e. A két maximum ugyanis jelen-

tősen eltér egymástól: (max) = 5/3 max. A hullámhossz szemléletes ugyan, de fizikai szem-

pontból a frekvencia ugyanúgy jellemzi az elektromágneses hullámokat, mint a hullámhossz. 

Továbbá az ember érzetei (például látás, hallás vagy tapintás) gyakran az ingerek logaritmu-

sával arányosak a Weber–Fechner-féle pszichofizikai törvény értelmében. Előfordulhat, hogy 

a láthatósági tartomány optimális elhelyezkedésének kialakulását az adott [kb. egy oktáv:  

vörös/ibolya = 780/380  2] szélességű intervallumban hasznosítható energia maximuma, vagy 

az adott szélességű intervallumba eső fotonok számának a maximuma alakította. Másrészt, a 

fizikailag értelmezett szín (vagyis ) és a biológiailag érzékelt, kevert szín (pontosabban szín-

érzet) közötti komoly eltérés bonyolítja a megértést, hasonlóan a (szín)látás mechanizmusá-

nak meglévő rejtélyeihez. 

A sugárnyaláb intenzitásának csökkenését és energiaeloszlásának változását általában a 

szóródása dönti el. Szóródáskor másodlagos hullámok alakulnak ki a közegben, amelyben a 

gerjesztő sugárzás halad. Másodlagos sugárzás úgy keletkezhet, hogy a polarizálható töltés-

rendszerek, például a molekulák és atomok elektronburka váltakozva deformálódik a változó 

elektromágneses tér hatására, vagyis kényszerrezgések keletkeznek. A rezgőmozgás során 

elektromágneses sugárzás keletkezik. A másodlagos sugárzás frekvenciája azonos a gerjesztő 

sugárzáséval, de iránya különböző lehet. Fény esetében mindez csodálatos, sőt időnként meg-
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hökkentő színeffektusokat hoz létre a környezetben. A fényszóródást a relatív optikai sugár, 

x = 2 r/ függvényében célszerű osztályozni, ahol r a szóró részecske sugara. 

Ha x << 1 (r < 10
0
 nm), vagyis ha a fény atomokon vagy molekulákon szóródik, akkor 

Rayleigh-szórásról beszélünk. A gázokban kialakuló szóródáskor feltételezhetjük, hogy min-

den egyes molekula a többitől függetlenül emittálja a másodlagos fényt. Az egyedi sugárzások 

a beeső irányban interferálnak (erősítik egymást), más irányokban azonban nem (nem erősítik 

és nem is oltják ki egymást), mert a gázmolekulák véletlenszerűen helyezkednek el az inten-

zív hőmozgás miatt. A teljes szórt intenzitás – a légköri szóródásnál az ún. égboltsugárzás – 

az egyes molekuláris intenzitások összegével egyenlő. A szórt fény intenzitását (I) kifejezhet-

jük a Rayleigh-modellből: 

   2

40 cos1
1


II , (2.23) 

ahol I0 a beeső fény intenzitása és  a szórási szög (a beérkező és távozó fény iránya közötti 

szög). A nagyobb hullámhosszú fény tehát kisebb mértékben szóródik, mint a rövidebb.        

A változás nagyon érzékeny a hullámhosszra. A szóródó fény intenzitásának irány szerinti 

eloszlását a 2.5. ábrán mutatjuk be, amelyen érzékeltettük a hullámhosszfüggést is. A fény 

tartománya 1 oktáv, ami azt jelenti, hogy a vörös fény 2
4
 = 16-szor kevésbé szóródik az ibo-

lyaszínű fényhez viszonyítva. Ha a Nap alacsonyan van a látómezőn, akkor a hozzánk „egye-

nesen” érkező napfényben a kék fény relatív intenzitása jelentősen kisebb lesz (a kék fény 

„kiszóródik” a napfényből), míg a vörös fény jóval kevésbé szóródik. A fényforrást, vagyis a 

felkelő vagy lenyugvó Napot vörösnek látjuk. Amikor viszont magasan áll a Nap, akkor nem 

nézünk bele, és a szórt fényt látjuk. A direkt iránytól távolodva egyre több hiányzik a napfény 

vörös, sárga és zöld komponenseiből, ezért az eget kék színűnek látjuk. Felhőtlen, párasze-

gény, kis aeroszol-koncentráció esetén különösen szép kék az ég. A színeket mindkét esetben 

kiemeli az alacsonyan lévő Nap, mert ilyenkor nagyobb a szórási optikai vastagság (úthossz 

és sűrűség) a sugárzás számára. A Rayleigh-szórás miatt az égbolt valójában ibolyakék lenne. 

A levegőben lévő vízgőznek intenzív abszorpciós sávja van az ibolyaszínt is magában foglaló 

intervallumban, ezért elsősorban a szórt fény kék komponense jut a felszínre. Légkör nélkül 

viszont fekete lenne az égbolt. A Holdon – amelynek nincs légköre – készített felvételeken ezt 

jól megfigyelhetjük. Légkör nélkül az árnyék is teljesen fekete, hiszen a fénytől eltakart terü-

letre nem esik fény. A Holdon élesek, kontrasztosak és sötétek az árnyékok. A fényszóródás 

miatt az árnyékos területek abban különböznek a nem árnyékosaktól, hogy rájuk nem esik 

direkt napfény, hanem csak szóródott. A szóródáskor látott színek nem spektrumszínek, ha-

nem a napfény színének olyan módosulatai, amelyekből a színek eltérő arányban hiányoznak. 

A szórási kép hengerszimmetrikus a beeső fény iránya körül, ezenkívül a szórás azonos ará-

nyú előre és hátra (a szóráskép piskóta alakú). A szórt fény polarizációja eltér a beeső fény 

polarizációjától. 
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2.5. ábra: A Rayleigh-szórás intenzitásának irányeloszlása 

a hullámhossz függvényében; 1 > 2. A beérkező sugárzás irányát a külső nyíl mutatja. 

Ha x >> 1 (vagyis r > 10
1
 m) akkor a fényt tekinthetjük vonalban, fénysugárban hala-

dó sugárzásnak, amelyre a geometriai optika elvei érvényesek. A szóródás ilyenkor nem sze-

lektív a hullámhossz tekintetében. A felhő- és ködcseppek átmérője általában 5 és 100 μm 

közötti, ezért fehéres vagy szürkés színű a felhő, vagy a köd (a természetben és a Wilson-féle 

ködkamrában egyaránt), valamint a repülőgépek kondenzcsíkja. Ez a szórás teszi láthatóvá 

oldalról, változatlan színben a lézersugarat, és ez okozza a fénysugár villózását sötét, poros 

helyiségben. A nem szelektív szórás érvényes az UV- és IR-tartományokra is. Infravörös kép-

alkotó módszerekkel a felhők fehérek, a derült égbolt egészen sötét színű, és a távolabbi tár-

gyak kontrasztosabban látszanak. Az infravörös sugarak kevésbé szóródnak, tehát jobban 

megtartják irányukat, mint a fény. Ezért látszanak jobban a távolabbi tárgyak infravörös ké-

pen. A szivárvány, délibáb és fényudvar (haló) kialakulásának magyarázata is a geometriai 

optika tárgykörébe tartozik. A felület által visszavert és a felületre beeső napsugárzás teljesít-

ménysűrűségének hányadosát refleksziós tényezőnek, vagy albedónak nevezzük. 

Az említett két határeset között, vagyis amikor a szóró részecske lineáris mérete össze-

mérhető a fény hullámhosszával (r  10
2
 nm), a Mie-szórás írja le a folyamatot. A szóródó 

fény intenzitásának irány szerinti eloszlását a 2.6. ábrán mutatjuk be, amelyen szemléltetjük a 

hullámhosszfüggést is. A szórt fény aránya nulláról növekszik a részecske mérettel, majd 

csökken, és egyre kisebb kilengésekkel oszcillál egy adott érték körül. Az első és legnagyobb 

maximum helye a hullámhosszal egyenlő sugarú részecskénél van. Ez a szóródás kisebb mér-

tékben hullámhosszfüggő, mint a Rayleigh-szórás. A légköri aeroszol részecskék tipikus ré-

szecskeszám méreteloszlása esetén (lásd a 2.5.1. fejezetet) r  10
2
 nm, tehát az ibolya és a kék 

színek szóródnak a legjobban. A Mie-szórásnál megmarad a nagyobb hullámhosszak felé való 

kisebb szórási jelleg. A szórási kép a beeső fény iránya körül hengerszimmetrikus, de jóval 

több fény szóródik előre, mint hátra. Az irányeloszlás mellett a polarizáció is változik. A szó-

rásban a légköri aeroszol részecskék, jégkristályszemcsék, makromolekulák, kolloid részecs-

kék is részt vesznek. Az aeroszol részecskék mérete meglehetősen széles, 4–5 nagyságrendnyi 

tartományt fog át, és ezért különböző szórások valósulnak meg, amelyek keverednek is. A 

nappali égbolt színe az aeroszoltól is függ. Szennyezett levegőben sárgább az ég; szélsőséges 

esetben fakó, opálos vagy színtelen is lehet. Ráadásul irány szerint is változik. Az aeroszol 

részecskék szórása okozza a homály (fotokémiai homály, sarki homály; angolul haze) kiala-

kulását. Nagy mennyiségű légköri aeroszol részecske jelenlétére utal, hogyha kinyújtott ke-

zünk ujjaival kitakartjuk a Napot, és ujjunk peremén nem világoskék vagy fényes az ég, ha-

nem színes „burok” övezi a Napot. 
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2.6. ábra: A Mie-szórás intenzitásának irányeloszlása a hullámhossz függvényében; 1 > 2. 

A beérkező sugárzás irányát a külső nyíl mutatja. A jobb oldali görbén a szórt fény arányának 

változását szemléltetjük a szóró részecske átmérőjének függvényében  = 500 m hullámhossz esetén. 

A fényszórástól érzékenyen függ a látótávolság. Látótávolság alatt azt a vízszintes távol-

ságot értjük, amelyről a különféle tereptárgyak még felismerhetőek. Kedvező esetben elérhet-

né akár a 250–300 km-t is; csökkenését a gyengülő intenzitású fény vagy a szórt fény arányá-

nak növekedése okozza. A szóráshoz a vízcseppek és a levegőszennyező anyagok, főleg az 

aeroszol részecskék járulnak hozzá, amelyek csökkentik a látótávolságot. Az említett anyagok 

koncentrációja jelentősen változik időben és térben. A levegőben lévő vízcseppeket párásság-

nak nevezzük, ha a látótávolság 1 és 5 km közötti, és ködnek, ha a látótávolság 1 km-nél kisebb. 

Intenzív vulkánkitörések alkalmával gázok (főleg vízgőz, CO2 és SO2) és aeroszol ré-

szecskék kerülnek a légkörbe hatalmas mennyiségben. A hamufelhő gyakran szinte teljesen 

eltakarja a Napot. Robbanásos kitörés során ezek az anyagok egészen a sztratoszférába is fel-

juttathatnak, ahova egyébként feláramlással vagy diffúzióval nem kerülnének. Ilyen vulkánki-

törés volt például a Krakatau (1883., Indonézia), az El Chichon (1982., Mexikó; erupciós fel-

hőjét elsőként követték nyomon a Föld körül), a Pinatubo (1991., Fülöp-szigetek) és az 

Eyjafjallajökull (2010., Izland). A részecskék tartózkodási ideje a sztratoszférában jelentősen 

nagyobb, mint a troposzférában. Ráadásul a SO2-ból oxidáció és nukleáció révén egyrészt 

finom méretű, másrészt szulfát főkomponensű aeroszol részecskék keletkeznek, amelyeknek 

viszonylag nagy a szórási hatáskeresztmetszetük. A részecskék a sztratoszféra áramlataival 

szétterülnek az adott szélességi fok sávjában a Föld körül, majd eloszlanak az egész félgömb 

felett, végül lassan szinte az egész Föld felett. Ez a „porfátyol” szokatlan optikai jelenségeket 

okozhat. Kisméretű részecskék és mérsékelt koncentrációk esetén a napnyugta és -kelte szo-

katlanul vörös, bíboros, amelyet intenzív alkonypír kísér. A jelenséget a Rayleigh-szórás és a 

finom aeroszol részecskéken bekövetkező és főleg nagyobb mértékű Mie-szórás együttesen 

okozza, amelyek következtében a kék, zöld és sárga színek „kiszóródnak” a direkt napsugár-

zásból. A Krakatau vagy az El Chichon tűzhányók kitörése után viszont a beszámolók arról 

szóltak, hogy a Nap és az ég színe felcserélődött: a Nap volt kékes, az égbolt pedig vöröses. 

Nagyobb aeroszol részecskék (az erupciós porfelhő részecskéi) és nagy koncentrációk esetén 

a Föld felszínére érkező, direkt napfényből „kiszóródnak” Mie-szórással a vörös, narancs- és 

citromsárga sugarak, míg a Rayleigh-szórás az ibolya és kék komponensek intenzitását csök-

kenti. A direkt nyalábban megmarad és dominál a zöld szín. Magasabb napállásnál a 

Rayleigh-szórással „kiszóródó” kék hányad csökken a kisebb optikai vastagság miatt, tehát a 
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Nap zöld színe kissé eltolódik a kék árnyalat felé. A Holdra, amely a Nap fényét reflektálja 

(tükrözi vissza), ugyanez érvényes. Az égbolt a kiszóródó, nagyobb hullámhosszúságú fény-

ben, azaz vöröses-rózsaszínben dereng ilyenkor. Realista festőművészek naplementét ábrázo-

ló képein a nagy vulkánkitörések optikai hatása kimutatható retrospektív módon a vörös és 

zöld színek aránya alapján. A felvázolt folyamatok általában egyszerre játszódnak le („keve-

rednek”), sőt a változó mennyiségben lévő vízcseppek is módosítják a látványt, így az említett 

színeffektusok ritkán figyelhetőek meg. Ezek a furcsa légköri optikai jelenségek azonban je-

lek, amelyek közvetlen érzékszervi észleléssel egyrészt felhívják a figyelmet az aeroszol ré-

szecskék szokatlan légköri koncentrációjára, kémiai összetételére, méreteloszlásaira és ma-

gassági elhelyezkedésére, másrészt a részecskék és az éghajlat közötti fontos kapcsolatra utal-

nak (lásd a 3.3.6. fejezetet). 



40 2. Légkörkémia 

www.tankonyvtar.hu © Salma Imre, ELTE TTK 

2.2. Fotokémia az alsó légkörben 

Kémiai reakció akkor játszódhat le, ha a reagáló molekulák rendelkeznek az átmeneti komp-

lex állapot eléréséhez szükséges aktiválási energiával. Ez az energia származhat termikus 

energiából vagy besugárzásból. A légkörben vizes fázisban (oldatcseppekben) és gázfázisban 

egyaránt történnek lényeges kémiai átalakulások, továbbá néhány esetben heterogén fázisú 

kémiai reakciók is lejátszódnak (például jégkristályok vagy szilárd aeroszol részecskék felüle-

tén). Az oldatcsepp aeroszol részecskéken keletkezik, majd gázok oldódhatnak bele. A csepp-

ben hidratáció, redoxi-, sav-bázis, szubsztitúciós, csapadék- és komplexképződési, valamint 

polimerizációs kémiai reakciók történnek, amelyekben főleg ionok, valamint nemelektrolitok 

vesznek részt. Sokszor alakul ki dinamikus kémiai egyensúlyi állapot a kiinduló és képződő 

vegyületek között. A reakciók alakulását befolyásolja az anyagok megoszlása a gázfázis és az 

oldatcsepp között, vagy az oldat és a cseppben lévő szilárd vagy elkülönülő folyékony fázisok 

között, továbbá a fázisok közötti anyagtranszport, ezért az átalakulás több fázist is érinthet. 

Ezen reakciók főleg hőmozgás útján valósulnak meg, de vizes fázisban is lejátszódnak foto-

kémiai folyamatok. 

Gázfázisban eltérő típusú kémiai reakciók mennek végbe. A molekulák hőmozgása – né-

hány kivételtől és a villámlástól eltekintve – itt nem elegendő a termikus aktiváláshoz. A leg-

több kémiai folyamatot a napsugárzás indítja el. Ilyenkor egy molekula abszorbeálja a fényt, 

amely során a foton általában a teljes energiáját (E = h, ahol h = 6,626 08  10
–34

 J s a 

Planck-állandó, és  a sugárzás frekvenciája) átadja a molekulának, mégpedig egyetlen sza-

badsági foknak. Ez azt jelenti, hogy a molekula egyetlen elektronja nagyobb energiájú álla-

potba kerül (elektrongerjesztés történik), vagy az egyik kötés valamelyik rezgési állapota lesz 

nagyobb energiájú (rezgési gerjesztés). A gerjesztés a sugárzás periódusideje alatt megy vég-

be, amely az UV sugárzás és a fény határán lévő sugárzásra 10
–15

 s nagyságrendű. Ez az idő 

rövid ahhoz, hogy a molekula geometriája, vagy az atommagok helyzete megváltozzon, ezért 

a gerjesztés előtti és utáni állapotokat térbeli elrendezés vagy magtávolság szempontjából 

azonosnak tekintjük (Franck–Condon-elv). Ha a kötésre a kötési energiánál nagyobb energia 

jut, akkor az felszakadhat, vagy az elnyelt energia újra kisugárzódhat általában foton formájá-

ban. Ha a molekula kisebb energiát kap a kötési energiánál, akkor az elnyelt energia újra ki-

sugárzódik foton formájában, vagy más molekulákkal ütközve azoknak átadódik gerjesztési 

energia formájában. Néhány lehetséges fotokémiai folyamat a következő: 

fotoaktiváció: AB + h  AB*, (2.R1) 

disszociáció: AB*  A + B, (2.R2) 

közvetlen reakció: AB* + C  A + BC, (2.R3) 

energiaátvitel: AB* + C  AB + C*, (2.R4) 

ütközéses deaktiváció: AB* + C  AB + C (+ hő), (2.R5) 

fluoreszcencia: AB*  AB + h’, ’ < , (2.R6) 

foszforeszcencia: AB*  AB + h”, ” < , (2.R7) 

ionizáció: AB*  AB
+
 + e

–
, (2.R8) 

töltésátadás: AB* + C  AB
+
 + C

–
. (2.R9) 
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A fotokémiai reakciókat a természetben gyakran úgy tekinthetjük, hogy egy irányban játszód-

nak le, amit a „” (nyíl) jelöléssel hangsúlyozunk. A megfordítható reakciókat „” (kétirá-

nyú nyíl) jellel írjuk. A (2.R1) reakció a szűkebb értelemben vett fotokémiai lépés. Az AB-

molekula gerjesztett állapotát csillaggal (*) jelöljük. A (2.R4) reakció foto-szenzibilizáció is 

lehet, amely során egy molekula (akceptor) úgy vesz át energiát a gerjesztett donortól, hogy 

maga nem lenne képes a sugárzást abszorbeálni. A (2.R5) folyamatot időnként kioltásnak 

nevezzük. A (2.R5)–(2.R7) folyamatok szigorúan véve nem fotokémiai reakciók, inkább a 

fotofizika tárgykörébe tartoznak. 

A fotonra mint reakciópartnerre is tekinthetünk. Ilyenkor a reakció hatásfokát a kvan-

tumhasznosítási tényezővel adjuk meg. A kvantumhasznosítási tényező () kifejezi egy mo-

lekula képződési/bomlási sebességét egységnyi térfogatban és egységnyi idő alatt az egység-

nyi térfogatban és egységnyi idő alatt abszorbeált fotonok számához viszonyítva. A kötésfel-

szakadást legtöbbször további átalakulások követik, főleg termikus reakciók formájában. 

A kémiai reakciók általában összetett reakciók, ami azt jelenti, hogy több, ún. elemi lé-

pésben játszódnak le. Ezek során rövid élettartamú köztitermékek (intermedierek) képződnek. 

A köztitermékek általában gyorsan tovább alakulnak. A reakció mechanizmusának ismerete 

azt jelenti, hogy meg tudjuk állapítani a kémiai kötések felszakadásának és az új kötések ki-

alakulásának az időbeli lefolyását. Ez a folyamat többféleképpen lejátszódhat. Ha a reagáló 

molekulák valamelyikéből először A
+
- és B

–
-ionok képződnek, és később ezek az intermedie-

rek alakítják a további reakciókat, akkor ionos mechanizmusról beszélünk. Ez a tipikus fo-

lyamat a vizes fázisban. Ha a kiindulási molekulában az A–B kovalens kötés homolitikusan 

hasad fel, vagyis a kapcsolatot létesítő, kötő elektronpár egyik elektronja az A atomcsoport-

nál, míg a másik elektronja a B atomcsoportnál marad, akkor a külső elektronhéjon párosítat-

lan elektronnal rendelkező atomcsoportok keletkeznek, amelyeket gyököknek nevezünk. A 

gyököket A

 formában jelöljük (a párosítatlan elektront felső indexbe írt ponttal szemléltetve), 

ha hangsúlyozni szándékozzuk gyökös jellegüket. A gyökök általában reaktívak, így igyekez-

nek stabilizálódni. Eközben újabb gyököket hoznak létre, vagyis a reakció a gyökök képződé-

sén és átalakulásán keresztül folytatódik. Ilyenkor gyökös mechanizmusú kémiai átalakulásról 

beszélünk. Gázfázisban ez a domináns folyamat a viszonylag kis koncentráció és az így keve-

sebb molekuláris ütközés miatt. A gyökök létrejöttéhez viszonylag nagy energia szükséges; 

ezt a napsugárzás szolgáltatja a légkörben. A gyökök általában elektromosan semleges. A 

legtöbb gyök reaktív, de léteznek stabil vagy perzisztens (maradandó) gyökök is. A légkörben 

legfontosabb stabil gyökök az O2 és az NO2. Az atomos oxigén páros számú elektronnal ren-

delkezik, de mégis gyök – méghozzá kettős gyök: O
2

 –, mert két párosítatlan elektronja van 

(lásd a 2.2.3 fejezetet). Azt az atomot, molekulát hívjuk kettős gyöknek (biradikálisnak), ame-

lyik két gyök-központtal rendelkezik. Ilyen az alapállapotú O2-molekula (

OO


), vagy a 

Criegee-biradikális [R1(R2)C

OO


] is, amelyről 2.4.4. fejezetben lesz szó az ozonolízisnél. 

Páratlan elektronnal rendelkező fémeket, fémionokat vagy fém-komplexeket nem tekintünk 

gyöknek. A gyököket daganatos és degeneratív betegségek kialakulásához is kapcsolják bio-

lógiai szerepük miatt. 

A reaktív gyökök reakciók sorozatát indítják el. Gázfázisú reakciók esetében a reakciólé-

pések általában elemi reakciók, tehát a reakciólépés kémiai egyenlete a molekuláris átalakulá-

sokat tükrözi. Láncreakció (gyökös mechanizmusú láncreakció) történik olyankor, amikor a 

reakciók úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy valamelyik termék megegyezik a kiindulási 

anyaggal, és ezért újabb reakciósort indíthat el. A láncreakció mechanizmusa 3 nagyobb 

részre osztható. 1.: a láncindító lépés, amely során láncvivők (esetünkben gyökök) keletkez-
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nek. A kezdő lépés nagy energiaigényű. A lépést iniciációnak is nevezzük. 2.: a láncfolytató 

reakciólépésekben a láncvivők a kiindulási anyaggal reagálva termékeket és újabb láncvivő-

ket hoznak létre, amelyekből azután újabb termékek és újabb láncvivők keletkeznek. A lánc-

folytató reakciólépések igen gyorsak, mert kicsi az aktiválási energiájuk. Akár több százszor, 

sőt több ezerszer is lejátszódhatnak. Ezt a szakaszt szemléletesen propagációnak is hívjuk. 3.: 

a lánczáró reakciólépésekben a felhalmozódott láncvivők olyan reakcióban vesznek részt, 

amelyek nem termelnek láncvivőt. Ilyenkor egy-egy láncolat megszakad. Ez a termináció. A 

lánczáró reakciók általában lassúbbak, mint a láncfolytató reakciók, mert a gyökök kisebb 

koncentrációban vannak jelen, és ezért az ütközések valószínűsége közöttük kisebb.  

A mechanizmust további ágakkal egészíthetjük ki. Láncelágazás történhet, ha valamelyik re-

akciólépésben egy láncvivőből több keletkezik. Az inhibíciós reakciólépés a végterméket ala-

kítja vissza, de a lánc nem szakad meg. Érdemes tudatosítani, hogy a gyök keletkezését sugár-

zás vagy egy másik gyök válthatja ki (nemgyök + h  gyök1 + gyök2, vagy 

gyök1 + nemgyök1  gyök2 + nemgyök2); gyök és nemgyök reakciójából gyök és nemgyök 

keletkezik, illetve, hogy a gyök megszűnése egy másik gyökkel történő reakcióban lehetséges 

(gyök1 + gyök2  nemgyök1 + nemgyök2, vagy gyök1 + gyök2 + M  nemgyök + M, ahol M 

egy harmadik molekula vagy ütközőpartner, lásd a 2.2.2. fejezetet). 

A kémiai reakciók konkrét eseteivel később részletesen foglalkozunk. Már most szeret-

nénk felhívni a figyelmet arra, hogy a természeti körülmények között lejátszódó kémiai reak-

ciók feltételei, például a sugárzások, a nagy számban lévő reaktánsok és koncentrációik, illet-

ve a környezeti paraméterek jelentősen változhatnak a légkörben mind térben, mind pedig 

időben. A rendszer tehát rendkívül összetett. A „The Chemical Master Mechanism” számító-

gépes matematikai modell (http://mcm.leeds.ac.uk/MCM/home.htt) – amelyik az egyik legfej-

lettebb reakciórendszer a troposzféra kémiájának leírására – ma már több, mint 12 000 elemi 

kémiai reakciót, és több, mint 4 500 vegyületet foglal magába. A sztratoszféra esetében ha-

sonló a helyzet. A reakciók közül mi olyan folyamatokat fogunk bemutatni, tárgyalni és meg-

vitatni, amelyek a rendszer lényeges tulajdonságait jelenítik meg, fontosak a megértés szem-

pontjából, vagy amelyek következményei jelentősek a környezettudományos szemlélet szá-

mára. A kiválasztott reakciók mellett további, rendkívül sok, alternatív reakció zajlik a lég-

körben. 

2.2.1. Energetika 

A sugárzás teljes energiáját leadja egyetlen kölcsönhatás során. Ebből az következik, hogy a 

molekula csak akkor tudja elnyelni a sugárzást, ha van két olyan belső energiaállapota, ame-

lyek energiakülönbsége megegyezik a sugárzás energiájával. Ez azonban csak szükséges, de 

nem elégséges feltétel a folyamat számára, mert minden megmaradási törvénynek érvénye-

sülnie kell. A megmaradási törvényekből következő feltételeket ún. kiválasztási szabályok 

formájában szokás megadni. A molekulákra vonatkozó kiválasztási szabályok bonyolultak; 

velük itt nem foglalkozunk. Csupán azt emeljük ki, hogy a legtöbb stabil molekula nem tar-

talmaz párosítatlan elektront, így azok eredő spinkvantumszáma nulla: S = 0. Az ilyen mole-

kulákat szingulett állapotúnak nevezzük. Fotonokkal való gerjesztés esetén a kiválasztási sza-

bályok a spin megmaradást teszik szükségessé: 

 0S , (2.24) 
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vagyis a foton elnyelése nem változtatja meg az elektron spinjét és mágneses tulajdonságait. 

Így a gerjesztésekor általában keletkező, két párosítatlan elektron spinje az eredeti állapotéval 

párhuzamos, tehát egymással ellentétes marad, ami ugyancsak szingulett állapotot eredmé-

nyez. Előfordulhat azonban, hogy a gerjesztett szingulett és a gerjesztett triplett állapotok (ez 

utóbbiban a két párosítatlan elektron spinje ellentétes egymással) potenciálgörbéi keresztezik 

egymást, és ilyenkor megengedett az átmenet a nagyobb energiájú szingulett állapotból a ki-

sebb energiájú triplett állapotba. A kiválasztási szabályok miatt a nagyenergiájú rezgési, illet-

ve forgási állapotok nem érhetőek el közvetlenül rezgési, illetve forgási alapállapotokból, és 

ezért a rezgési vagy forgási szintek gerjesztése általában nem okozza kémiai kötés felszakadá-

sát. A fotokémiai folyamat elindításához a molekulák elektronszerkezetének gerjesztése szük-

séges. A molekula disszociációja azonban körülbelül egy rezgési periódusnak megfelelő idő 

alatt zajlik le. Az IR sugárzás – amelyik kizárólag a rezgési és forgási energiaszinteket képes 

gerjeszteni – tehát nem releváns a fotokémiai reakciók szempontjából; a fénynek és különösen 

az UV sugárzásnak van döntő szerepe ebben. Adott kémiai kötés felszakításához a sugárzás 

energiájának meg kell haladnia a kötési energiát (): 

  hNA . (2.25) 

Minden kötési energiához rendelhetünk tehát egy kritikus fotodisszociációs hullámhosszat 

(kr), amelynél nagyobb hullámhosszú (kisebb energiájú) sugárzás nem okozhatja a kötés fel-

bomlását. A kritikus hullámhosszat (2.25) egyenletből kifejezve kapjuk: 

 


 ANhc
kr , (2.26) 

ahol c = 2,997 92  10
8
 m/s a fény sebessége vákumban. Implicit módon feltételeztük, hogy a 

disszociáció termékei alapállapotban keletkeznek. Ez nem mindig van így; ilyenkor a szá-

moltnál nagyobb energiájú sugárzás szükséges. A légköri fotokémia szempontjából fontos, 

néhány kiválasztott molekula kötési energiáját és a hozzá tartozó kritikus fotodisszociációs 

hullámhosszt a 2.2. táblázatban gyűjtöttük össze. A kritikus fotodisszociációs hullámhossza-

kat érdemes összehasonlítani a napsugárzás spektrumának magassági eloszlásával. A sztra-

toszférában lévő sugárzási viszonyok miatt ( = 200–290 nm) a molekulák fotolízise – két 

kivétellel – végbemehet energetikai szempontból. A troposzférában lényegesen más a helyzet. 

A  > 290 nm hullámhosszú sugárzás nem tudja megvalósítani a főkomponensek és mellék-

komponensek fotodisszociációját, de a nyomgázok közül többet is bont. A legfontosabbak 

közé tartoznak a nitrogén-dioxid (NO2), az ózon (O3), a salétromossav (HNO2), a nitrát-gyök 

(NO3), a hidrogén-peroxid (H2O2) és a formaldehid (HCHO), amelyekről majd a 2.4. fejezet-

ben írunk részletesebben. Látható továbbá, hogy a troposzférában kiemelkedő jelentőségű 

OH-gyök nem keletkezhet a víz fotodisszociációjával. Mindezeknek meghatározó szerepük 

van a troposzféra kémiájában. 
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Molekula, kötés 
Kötési energia 

298 K-en [kJ/mol] 

Hullámhossz 

[nm] 

N2, NN 945 127 

O2, O=O 453 264 

H2O, H–OH 498 240 

CO2, O=CO 532 225 

CF2Cl2, Cl–CF2Cl 540 220 

CH4, H–CH3 431 278 

H2, H–H 436 274 

N2O, O=NN 351 341 

CO, CO 1077 111 

SO2, O=SO 552 217 

NH3, H–NH2 435 275 

HCHO, H–CHO 357 335 

NO2, ONO 300 399 

H2O2, HO–OH 214 559 

NO3, O–NO2 204 587 

O3, OO2 105 1139 

2.2. táblázat: Néhány molekula kötési energiája és 

a hozzá tartozó kritikus fotodisszociációs hullámhossz 

2.2.2. Gázkinetika 

A (2.R1) fotokémiai reakciók sebességét (r, koncentráció-változási sebességét) kifejezhetjük a 

következő alakban: 

      ABAB
d

d
AB

d

d
j

tt
r   , (2.27) 

ahol j a sebességi együttható, és [i] az „i” anyag koncentrációja. Gázfázisú reakcióknál a kon-

centrációt részecskeszám koncentrációval adjuk meg. A reakciósebességi együttható függet-

len a koncentrációktól, de függhet a hőmérséklettől, a nyomástól és az elegyben található, 

nemreaktív anyagok koncentrációjától és anyagi minőségétől. A (2.R2) fotodisszociációs re-

akciókban az A anyag képződési sebessége: 

    ABA
d

d
1 jΦ

t
 , (2.28) 
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ahol  1 az A anyagra vonatkozó kvantumhasznosítási tényező. A k2 = 1 j kifejezést 

fotodisszociációs sebességi együtthatónak tekinthetjük. A „2” index itt is a 2-es számú, vagyis 

a (2.R2) reakcióra utal. A sebességi együttható és az élettartam (tartózkodási idő) közötti kap-

csolatra itt is szeretnénk felhívni a figyelmet (lásd az 1.2. fejezetet). 

A fotoaktiválás sebessége arányos az adott térbeli pontba az összes irányból érkező nap-

sugárzás I() fluxusával. Ezt aktinikus fluxusnak nevezzük, amely megadja a vízszintes, egy-

ségnyi felületen egységnyi idő alatt áthaladó fotonok számát. A fény elnyelésének valószínű-

ségét a fotolizálandó molekula abs() abszorpciós hatáskeresztmetszete határozza meg. A 

disszociációs termék keletkezési arányát pedig a A() kvantumhasznosítási tényező szabja 

meg. Mindhárom mennyiség függ a sugárzás hullámhosszától. A I()-t a (2.20) sugárzását-

menet-egyenlettel fejezhetjük ki, amely a napsugárzás hullámhossz szerinti fluxusát írja le a 

légkör tetejétől, figyelembe véve a légkör (inhomogén) abszorpcióját, emisszióját és reflexió-

ját. Az aktinikus fluxus függ a tengerszint feletti magasságtól, a földrajzi szélességtől és a 

dátumtól, továbbá a felhőzettől és az aeroszol részecskéktől. Ezzel szemben  és  molekulá-

ris paraméterek, amelyek laboratóriumi mérésekkel, illetve elméleti kémiai számításokkal 

meghatározhatóak. Ezek alapján az A anyag keletkezési sebességét kifejezhetjük a következő 

összefüggéssel: 

    
z

A zzIΦ
t

d)(ABd)()()(A
d

d



 , (2.29) 

ahol [AB](z) az AB-molekula koncentrációjának magasság szerinti eloszlását jelöli. A (2.29) 

és (2.28) egyenletekből megkapjuk a fotodisszociáció sebességi együtthatóját, mert a (2.29) 

egyenlet jobb oldalának második integrálja az AB teljes koncentrációját jelenti: 

 


 d)()()(2 IΦk A . (2.30) 

A légkörkémiában fontos reakciósebességi együtthatókat – a többi releváns kinetikai 

adattal együtt – a IUPAC által a Journal of Physical and Chemical Reference Data folyóirat-

ban megjelentett közlemények, illetve a NASA Jet Propulsion Laboratory adatgyűjteményei 

tartalmazzák. Az együtthatók közvetlen használatát a felhőzet és az aeroszol részecskék vál-

tozékonysága akadályozhatja. Ezt úgy korrigálhatjuk egyszerűen, hogy skálázzuk a sebességi 

együtthatókat az adott helyen és időben mért, illetve számított jNO2 arányával. 

A fotokémiai reakciók mechanizmusának időváltozását leíró matematikai rendszer időn-

ként meglehetősen bonyolult. Annyi differenciálegyenletet tartalmaz, ahány anyagfajta van a 

kémiai rendszerben, és ezek az egyenletek egymással csatoltak, tehát csak egyszerre oldható-

ak meg. A megoldást kinetikai egyszerűsítő elvekkel lehet elősegíteni, melyek közül a kvázi-

stacionárius közelítés alkalmazása igen gyakori a légköri fotokémia területén. Ennek lénye-

ge, hogy az anyagfajták közül kiválasztunk néhányat (ezeket kvázi-stacionárius anyagoknak 

nevezzük), amelyek koncentrációját állandónak tekintjük (például a keletkezésük utáni gyors 

bomlás miatt), vagyis ha a forrásuk és nyelőjük közel azonos marad a kvázi-stacionárius 

anyagok élettartama alatt. Ezt az állandó koncentrációt algebrai úton kiszámolhatjuk a nem 

kvázi-stacionárius anyagok koncentrációjából. A kvázi-stacionárius anyagok koncentráció-

változását leíró differenciálegyenleteket egyrészt nullával tesszük egyenlővé, másrészt a reak-

ciólépések közötti kapcsolatot kihasználva egy implicit algebrai egyenletrendszert tudunk 
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felállítani. Szerencsés esetben ez az algebrai egyenletrendszer külön is megoldható. Nagy 

reaktivitású és kis koncentrációjú köztitermékeket vagy gyököket célszerű kvázi-stacionárius 

anyagoknak választani. 

Vizsgáljunk meg egy fontos speciális esetet, amelyben a kvázi-stacionárius közelítés egy-

szerű alkalmazását is be tudjuk mutatni. Tekintsük a következő, egyszerű kémiai reakciómec-

hanizmust: 

 A + B  AB*, (2.R10) 

 AB*  A + B, (2.R11) 

 AB* + M  AB + M*, (2.R12) 

 M*  M + hő. (2.R13) 

Az AB* termék gerjesztett állapotban keletkezik. Ha nem szabadul meg a gerjesztési energiá-

jától, akkor újra elbomlik. Stabilizálódásához szükség van egy harmadik molekulával (M) 

való ütközésre, amely átveszi a többetenergiát a gerjesztett terméktől, majd később hő formá-

jában leadja. A harmadik molekula szükségességét hangsúlyozandó, a folyamat összesített 

reakcióját gyakran a következő formában írjuk: 

 A + B + M  AB + M. (2.R14) 

A harmadik molekulával való ütközésnek nem kell egyszerre történnie az A- és B-molekulák 

közötti ütközéssel (ennek nagyon kicsi a valószínűsége), hanem elegendő bizonyos időinter-

vallumon belül megvalósulnia. Az időintervallumot az AB* gerjesztett molekula élettartama 

korlátozza, és általánosan egy rezgési periódusnak megfelelő idő áll rendelkezésre. A légkör-

ben a harmadik molekula N2 vagy O2, gyakoriságuknak köszönhetően. A harmadik molekula 

koncentrációja [M] = [N2] + [O2]  cN,air, tehát kifejezhető a molekulák számának koncentrá-

ciójával a levegőben [lásd a (2.5) egyenletet]. A stabil, AB-molekula keletkezési sebessége az 

elemi reakciók alapján a következő: 

 ]M][AB[
d

]d[AB *

12k
t

 . (2.31) 

Az AB* gerjesztett állapotú molekula rövid élettartamú, keletkezése után rövid idő alatt átala-

kul. A kvázi-stacionárius közelítés értelmében ilyenkor feltételezhetjük, hogy az AB* kon-

centrációja időben állandó, tehát: 

 ]M][AB[]AB[]B][A[0
d

]d[AB *

12

*

1110 kkk
t




, (2.32) 

amelyben a koncentrációváltozási sebesség és a (2.R10)–(2.R12) reakciólépések közötti kap-

csolatot is felhasználtuk. A (2.32) összefüggésből következik, hogy: 

 
]M[

]B][A[
][AB

1211

10

kk

k


 . (2.33) 
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Ezt behelyettesítve a (2.31) egyenletbe megkapjuk a keresett AB termék képződési sebessé-

gét: 

 
]M[

]M][B][A[

d

]d[AB

1211

1210

kk

kk

t 
 . (2.34) 

Az A- és B-molekulák szerepét kiemelve bevezethetünk egy pszeudo-másodrendű sebességi 

együtthatót (k) a (2.34) egyenlet alapján a következőképpen: 

 
]M[

]M[

1211

1210

kk

kk
k


 . (2.35) 

Ez a sebességi együttható azonban függ az M koncentrációjától, vagyis a légnyomástól [lásd a 

(2.8) egyenletet]. Kis nyomás esetén, tehát ha [M] << k11/k12, a (2.35) egyenletet a következő 

alakra egyszerűsíthetjük: 

 ]M[]M[ 012

11

10 kk
k

k
k  , (2.36) 

ahol a „0” index a kisnyomású határesetre utal. Ilyenkor a reakciósebesség lineárisan változik 

a légnyomással. Nagy nyomás esetén, tehát ha [M] >> k11/k12, a (2.35) egyenletet a következő 

alakra egyszerűsíthetjük: 

  kkk 10 , (2.37) 

ahol a „” index a nagynyomású határesetre utal. Ilyenkor a reakciósebesség független a 

nyomástól, mert a harmadik molekula elegendő koncentrációban van jelen ahhoz, hogy min-

den keletkező AB* gerjesztett molekulát stabilizáljon. Az AB anyag keletkezését a (2.R10) 

reakció, vagyis a foto-aktiválás korlátozza. Azt mondjuk, hogy ez a sebességmeghatározó 

lépés. A reakciósebesség általános alakját a következőképpen írhatjuk a (2.34) egyenlet alap-

ján, és a (2.36), illetve (2.37) egyenletekkel definiált együtthatókat használva: 

 

]M[1
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]d[AB
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0







k

k

k
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. (2.38) 

Mind a troposzférában, mind a sztratoszférában sok fontos reakció játszódik le oly módon, 

hogy a sebességi együtthatójának nyomásfüggését figyelembe kell venni. Ezeknek a reakci-

óknak a rendje fokozatosan nő a csökkenő nyomással (magassággal) másodrendűről harmad-

rendűre. 

2.2.3. Oxigén specieszek 

A légkörben a N2-molekula található meg legnagyobb mennyiségben és koncentrációban. 

Jelentős abszorpciós tulajdonságot azonban csak a  < 120 nm tartományban mutat erős köté-
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sének köszönhetően, ráadásul az abszorpciós hatáskeresztmetszete is kicsi. Az atmoszféra 

kémiája szempontjából fontosak az oxigén specieszek: az oxigénatom (O) és az oxigénmole-

kulák (O2 és O3). Vizsgáljuk meg ezeket kissé részletesebben. 

Az O-atom elektronkonfigurációja: 1s
2
 2s

2
 2p

4
, amely szemléletesen ábrázolva a következő: 

 

Az alapállapotú O-atom vegyértékhéján 2 párosítatlan elektron található. Az O-atom tehát 

gyök, pontosabban biradikális. A párosítatlan elektronok spinje párhuzamos (értsd: azonos 

irányú). Az ilyen állapotot triplett állapotnak nevezzük, és a következőképpen jelöljük: O(
3
P). 

(A jelölés az optikai spektroszkópia területén használatos Russel–Saunders-féle rendszerre 

épül, amely alapján a „P” term az L = 1 mellékkvantumszámra utal, míg  = 2S + 1 = 3 az 

energiaszint multiplicitását jelenti. Ha S = 0: szingulett, ha S = 1/2: dublett, ha S = 1: triplett 

állapotról beszélünk.) Az O-atom fontos szerepet játszik az O3-molekula keletkezésében, mert 

lényegében ez (O + O2) az egyedüli kémiai folyamat, amely ózont hoz létre a légkörben (lásd 

a 2.3. fejezetet). Az O-atom gerjesztésével a két párosítatlan elektron azonos pályára kerül, 

 

 

de a spinjük ellentétes lesz a Pauli-féle kizárási elv miatt. Ennek az állapotnak a multiplicitása 

 = 2S + 1 = 1 az eredő spinnek köszönhetően. Szingulett állapot jön tehát létre, amelynek 

jelölése: O(
1
D). A gerjesztett, O(

1
D) állapotú O-atom sugárzásos átmenetét az alapállapotba, 

O(
3
P) állapotba a S = 0 kiválasztási szabály tiltja. Az O(

1
D) ütközéses deaktiválással veszíti 

el a gerjesztési energiát; élettartama viszonylag hosszú:  = 148 s, és a légnyomás csökkené-

sével tovább nő. Az O(
1
D) nem keletkezhet az alapállapotú O(

3
P)-atomból foton hatására, 

mert ezt tiltja a S = 0 kiválasztási szabály, hanem oxigéntartamú molekulák bomlásakor 

képződik. Ezek közül az O3 fotolízise a legfontosabb. Az O(
1
D)-atom ugyan már nem gyök, 

de a gerjesztési energia miatt reaktív. Jelentősége kiemelkedő, mert a vízmolekula bontásával 

OH-gyököt eredményez, amit a troposzférában a kémiai folyamatok fő mozgatójának tekint-

hetünk (lásd a 2.4.3. fejezetet). 

Az O2-molekula elektronpályái az O-atom elektronpályáiból keletkeznek. Az O2 elekt-

ronkonfigurációja a molekulapálya módszer alapján a következő: K (2s)
2
 (*2s)

2
 (2p)

2
 

(2p)
4
 (*2p)

2
. A K a molekulatörzset jelenti, (2s) pedig azt a kötő molekulapályát jelöli, 

amely a (2s) atomi elektronpályákból jött lére. A pályákat szimmetriájuk szerint nevezzük - 

vagy -pályáknak. A -pályából kettő van, amelyek degeneráltak, vagyis energiájuk azonos. 

Csillaggal (*) a lazító elektronpályákat jelöljük. A többi szimbólum értelme analóg módon 

belátható. A molekulapályák betöltésekor is érvényesek az atomi elektronpályákra vonatkozó 

elvek. Az O2 molekulapályák kialakulását és a molekula elektronkonfigurációját alapállapot-

ban (szimbóluma: 
3


–
g) a 2.7. ábrán szemléltetjük. 
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2.7. ábra: Az alapállapotú oxigénmolekula elektronkonfigurációja 

(triplett állapot) 

A két párosítatlan elektron miatt ez triplett állapot. A párosítatlan elektronok az oxigén 

paramágneses tulajdonságát okozzák; a folyékony oxigént (cseppet) például megtartja a mág-

neses tér. Az O2-molekulában 4 kötő és 2 lazító elektronpár van; kötésrendje 4–2 = 2, amit 

O=O módon jelölünk. A természetben előforduló molekulák többsége szingulett alapállapotú, 

ezért az O2-molekula szokatlan triplett alapállapota miatt kisebb hajlandóságot mutat reakci-

ókra. Az alapállapotú O2-molekula fotolízisekor mindkét, lehetséges, fő kombináció megvaló-

sul: 

 O2 + h  O(
3
P) + O(

3
P), (2.R15) 

 O2 + h  O(
3
P) + O(

1
D). (2.R16) 

A (2.R15) reakció kritikus hullámhossza  = 242 nm, míg a (2.R16) reakcióhoz  = 176 nm 

kritikus érték tartozik. Az O2-molekula első gerjesztett állapotának (szimbóluma: 
1
g) elekt-

ronkonfigurációját a 2.8. ábrán mutatjuk be szemléletes formában. 
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2.8. ábra: Gerjesztett állapotú oxigénmolekula elektronkonfigurációja 

(szingulett állapot) 

Ez egy szingulett állapotú molekula az elektronok eredő spinje miatt. A gerjesztett, szingulett 

állapotú O2-molekula sugárzásos átmenetét alapállapotú, triplett O2-molekulává a S = 0 ki-

választási szabály tiltja, és ütközéses deaktiválással adja le többletenergiáját. A gerjesztett 

állapot élettartama meglehetősen hosszú:  = 72 min. A gerjesztett molekula más oxigéntar-

talmú molekulák (például O3) bomlásakor keletkezhet. 

Az oxigén abszorpcióját az UV sugárzás tartományában a 2.9. ábrán mutatjuk be. Az O2 

intenzíven elnyeli a sugárzást a 130–200 nm tartományban, és gyakorlatilag eltávolítja ezt a 

tartományt a spektrumból, mire a sugárzás a sztratoszférába ér. 
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2.9. ábra: Az oxigénmolekula abszorpciós spektruma az UV sugárzás tartományban 

(Forrás: Warneck, 1999) 

Az O3-molekula képződését a következő összesítő reakcióval fejezhetjük ki: 

 O2 + O + M  O3 + M, (2.R17) 

amely reakció alapállapotú O3-molekulát (szimbóluma: 
1
) eredményez. A molekula eredő 

spinkvantumszáma S = 0. Az alapállapotú O3 foto-aktiválásával gerjesztett állapotba (S1 = 0) 

kerül, amelynek fő bomlási lehetőségeit a következő reakciók fejezik ki: 

O3*(
3
)  O(

3
P) + O2(

3
)   < 1180 nm (2.R18) 

S1 = 0 S2 = 1 S3 = 1 S2 + S3 = 2, 1, 0 S = 0,  

    
O3*(

3
)  O(

3
P) + O2(

1
)   < 610 nm (2.R19) 

S1 = 0 S2 = 1 S3 = 0 S2 + S3 = 1 S  0,  

    
O3*(

3
)  O(

1
D) + O2(

3
)   < 410 nm (2.R20) 

S1 = 0 S2 = 0 S3 = 1 S2 + S3 = 1 S  0,  

    
O3*(

3
)  O(

1
D) + O2(

1
)   < 310 nm (2.R21) 

S1 = 0 S2 = 0 S3 = 0 S2 + S3 = 0 S = 0.  

A kémiai reakciók alatt a kapcsolódó spinkvantumszámokat, továbbá az átmenetnek megfele-

lő hullámhosszakat is feltüntettük. A termékek a (2.R18) reakcióban alap-alap állapotban ke-

letkeznek; a (2.R21) reakcióban gerjesztett-gerjesztett állapotban jönnek létre, míg a (2.R19) 

és (2.R20) reakciók kevert állapotokat alakítanak ki.[A (2.R18) reakcióhoz tartozó hullám-

hossz megegyezik a 2.2. táblázatban szereplő becsült értékkel.] Az eredő spinkvantumszám 

áttekintésével megállapíthatjuk, hogy a kevert állapotú termékekhez vezető folyamatok tiltottak, 
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a másik kettő engedélyezett. A (2.R21) reakció a troposzférában, míg a (2.R18) és (2.R21) 

reakciók a sztratoszférában játszanak fontos szerepet. Az ózon tehát mindkét szférában alap-

vető vegyület. Az ózon abszorpcióját az UV sugárzás tartományában a 2.10. ábrán mutatjuk 

be. A spektrumban igen intenzív és széles elnyelési sáv alakul ki a  = 254 nm hullámhossz 

környékén; ezt Hartley-sávnak nevezzük. Az ózonpajzs ennek köszönheti a védő szerepét. 

Az élő anyag szerves molekuláiban ugyanis az O=O kötésnél sokkal gyengébb kötések is elő-

fordulnak, amelyeket a 200–300 nm körüli hullámhosszú UV sugarak felszakítanának foto-

kémiai reakciók során. Mindez a szárazföldi élőlények pusztulásához vezetne, mint a baktéri-

umok esetén az UV sugárzással történő sterilizálás. A markáns elnyelési sáv egyébként lehe-

tőséget teremt az ózon spektrofotometriás meghatározására egy légoszlopban az abszorbancia 

vagy reflektancia mérése alapján. 

 

2.10. ábra: Az ózon abszorpciós spektruma az UV sugárzás tartományában 

(Forrás: Warneck, 1999) 

Egy másik elnyelési sáv, melyet Huggins-sávnak hívunk, 350 nm hullámhossz körül helyez-

kedik el. Az ózonnak a fény látható tartományában van abszorpciós sávja, 500 és 700 nm kö-

zött (ez a Chappuis-sáv), ami az ózon kék színét okozza. Az ózonnak az IR-tartományban is, 

vagyis a 4,7, 9,6, 10,5 és 14,3 m hullámhosszak körül is vannak további jelentős elnyelési 

sávjai. Az ózon tehát fontos üvegházhatású gáz is. 
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2.3. A sztratoszféra kémiája 

A sztratoszféra kémiája szorosan kapcsolódik az ózonréteg létezéséhez. Az ózonnak jelentős 

abszorpciós sávja van az UV sugárzás tartományban, és ezért egyrészt védi a szárazföldi éle-

tet az UV sugárzástól, másrészt az elnyelt energiát hő formájában közvetíti a környezetének, 

és a magassággal növekvő hőmérsékletet eredményez. A hőmérsékleti profil miatt viszont a 

szférában réteges szerkezet alakul ki. Az ózonréteg tulajdonságait a Chapman- mechanizmus-

sal magyarázhatjuk első közelítésben. 

2.3.1. A Chapman-modell 

A sztratoszféra elsődleges kémiai szereplői az O-atom, valamint az O2- és O3-molekulák. A 

modell a következő reakciókat foglalja magába: 

 O2 + h  O + O, (2.R22) 

 O + O2 + M  O3 + M, (2.R23) 

 O3 + h  O2 + O, (2.R24) 

 O + O3  O2 + O2. (2.R25) 

Az O2-molekula disszociációját a (2.R22) reakcióban a  = 180–240 nm közötti UV sugárzás 

okozza. A (2.R23) reakcióban M egy harmadik molekulát, ütközőpartnert jelöl (lásd a 2.2.2. 

fejezetet). Az O3 fotolízist főleg a  = 240–310 nm hullámhosszú UV sugárzás végzi a 

Hartley-sáv intenzitása és a napsugárzás spektrális eloszlása miatt. A disszociációban tehát 

O(
1
D) (gerjesztett állapot) keletkezik a (2.R21) reakció szerint. (Az O2-molekula is gerjesztett 

állapotban keletkezik, de ez most nem releváns). Az O(
1
D) ütközéses deaktiválás során elve-

szíti energiáját, és O(
3
P) állapot alakul ki. Az O(

1
D) vízbontó képességének általában nincs 

jelentősége a sztratoszférában, mivel az nagyon száraz (yH2O  5 ppm). Úgy tekinthetünk tehát 

az O-atomra, mintha kizárólag O(
3
P) állapotú lenne, ezért a későbbiekben nem alkalmazzuk a 

megkülönböztető jelölést. Az O3 végleges kivonása a (2.R25) reakcióval valósul meg. 

Az érdeklődőbb olvasóban megfogalmazódhat a kérdés, hogy vajon miért nem szerepel a 

mechanizmusban a: 

 O + O + M  O2 + M (2.R26) 

reakció? Egyrészt a (2.R26) reakcióban viszonylag nagy gerjesztési energiával keletkező O2-

molekulát (lásd a 2.2. táblázatot) sztratoszferikus nyomáson csak kis arányban stabilizálja a 

harmadik molekula, ezáltal a folyamat elhanyagolhatóan lassú. Másrészt látni fogjuk, hogy az 

[O] kicsi a sztratoszférában, ami szintén hozzájárul az egymással való ütközés kis valószínű-

ségéhez. 

A mechanizmusban szereplő reakciók sebességét rendre a következő egyenletekkel fejez-

hetjük ki: 

 ]O[ 22222 kr  , (2.39) 

 ]M[]O[]O[ 22323 kr  , (2.40) 
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 ]O[ 32424 kr  , (2.41) 

 ]O[]O[ 32525 kr  . (2.42) 

A (2.40) egyenletben a kisnyomású határesetet [lásd a (2.36) egyenletet] alkalmaztuk a sztra-

toszféra nyomásviszonyai miatt. Az érintett reakciók sebességének nagyságrendi összehason-

lításával megállapítható, hogy a (2.R23–24) reakciók sokkal gyorsabbak, mint a másik kettő. 

A (2.22) reakciónál a k22 kicsi, míg a (2.25) reakcióhoz viszonylag nagy aktiválási energia 

szükséges. Ez azt jelenti, hogy az O és az O3 képesek gyorsan egymásba alakulni. Van tehát 

értelme és hasznos bevezetni az együttes mennyiségüket kifejező Ox-et: Ox  O + O3, amit 

páratlan oxigénnek vagy páratlan oxigének családjának hívunk (az 1 és 3 oxigénatomra utal-

va). Az O és O3 koncentrációjának arányát a (2.R23–24), míg az Ox koncentrációt a (2.R22) 

és (2.R25) reakciók határozzák meg. A reakció mechanizmusa egyszerűsíthető kvázi-

stacionárius közelítésekkel. 

Vizsgáljuk meg először a kvázi-stacionárius közelítés feltételének teljesülését, miszerint 

az O-atom forrását és nyelőjét állandónak tekinthetjük az O élettartama alatt. Az O-atom élet-

tartamát a sztratoszférában kifejezhetjük a (2.R23) reakcióból: 

 
]M[]O[

1

]M[]O[]O[

]O[

223223

O
kk

 . (2.43) 

A (2.R25) lassú reakció járulékát elhanyagoltuk. Tekintettel arra, hogy [M]  cN,air és 

[O2] = yO2  cN,air, ahol yO2 = 0,21 mol/mol az O2 keverési aránya, és behelyettesítve például 

k23 = 1  10
–33

 cm
6
/molekula

2
/s és cN,air  4  10

16
 molekula/cm

3
 értékeket a (2.43) egyenletbe 

a következő nagyságrendi becslést kapjuk: 

 s10
1 0

2

air,O223

O 
Ncyk

 . (2.44) 

Az O-atom keletkezése és fogyása az O3 koncentrációjától, valamint a légnyomástól, hőmér-

séklettől és napsugárzástól is függ, amelyek közül egyik sem változik jelentősen néhány má-

sodperc alatt. Teljesül tehát a kvázi-stacionárius közelítés alkalmazásának feltétele. 

A kvázi-stacionárius közelítés értelmében d[O]/dt = 0, amiből következik, hogy r23 = r24, 

vagyis: 

 ]O[]M[]O[]O[ 324223 kk  . (2.45) 

A fenti lépésben elhanyagoljuk a két, lassú reakció szerepét. A (2.45) egyenlet átrendezésével 

kapjuk: 

 1
]O[

]O[

O3

O

2

air,O223

24

3














Ncyk

k
, (2.46) 
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amiből következik, hogy [Ox]  [O3]. A koncentráció-arány becslésekor a fotokémiai sebessé-

gi együttható (k24) meghatározása nehéz feladat, ezért itt eltekintünk tőle. Az azonban belátha-

tó, hogy a tört számlálója növekszik a magassággal a spektrális viszonyok változása miatt, 

míg a nevező csökken a magassággal a nyomásviszonyok következtében. Az [O]/[O3] arány 

tehát nő a magassággal. A koncentráció-arány változását a magassággal a 2.11. ábrán szemlél-

tetjük. Megfigyelhető, hogy a sztratoszférához tartozó magasságokban (z < 50 km) a páratlan 

oxigén koncentrációjának legalább 99%-a O3 formában van jelen; a páratlan oxigén mennyi-

ségét domináns módon az O3 határozza meg. 

 

2.11. ábra: Az oxigénatom és az ózon koncentráció-arányának változása 

a magassággal (Forrás: Warneck, 1999) 

Vizsgáljuk most meg a másik lehetséges kvázi-stacionárius közelítés feltételének teljesü-

lését, miszerint az O3 forrását és nyelőjét állandónak tekinthetjük az O3 élettartama alatt. Az 

O3 élettartamát jó közelítéssel az Ox élettartamával tekinthetjük azonosnak a (2.46) egyenlet 

alapján. A (2.R22) és (2.R25) reakciókban az Ox specieszek számának változása rendre +2 és 

–2, míg a (2.R23–24) reakciókban 0. A páratlan oxigén élettartama a sztratoszférában: 

 
]O[2

1

]O[]O[2

]O[

25325

x
OxO3

kk
 . (2.47) 

Az Ox becsült élettartama függ az O-atom koncentrációjától, amely viszont markánsan növek-

szik a magassággal. A sztratoszféra alsó rétegében a Ox eléri a néhány évet, míg a felső réte-

gében uralkodó viszonyok esetén nagyságrendileg 1 napra csökken. Az ózonkoncentráció 
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napi változékonysága kicsi, mert a keletkezés és bomlás is a sugárzáshoz kapcsolódik, így 

azok egyszerre indulnak meg és állnak le, és kiegyenlítik egymást. Hosszabb időintervallum-

ban azonban a légáramlatok változtathatják a koncentrációt, de az évszakos változékonyság is 

szerepet játszhat. Mindez azt jelenti, hogy a sztratoszféra felső rétegeiben kielégítőnek tekint-

hetjük a kvázi-stacionárius közelítést, más tartományban viszont korlátozott megbízhatóságú 

vagy pontosságú eredményeket szolgáltat az egyszerűsítés. 

A kvázi-stacionárius közelítés értelmében d[O3]/dt = 0, tehát az O3 koncentrációját adott 

rétegben, magasságban állandónak tekintjük, amiből következik, hogy r22 = r25, vagyis: 

 ]O[]O[2]O[2 325222 kk  . (2.48) 

A (2.48) egyenlet átrendezésével és a (2.46) összefüggés felhasználásával kapjuk: 

 O2

3

air,

2524

2322
3]O[ yc

kk

kk
N . (2.49) 

A fotokémiai reakciók sebességi együtthatóinak (k22 és k24) meghatározása a (2.30) egyenlet 

alapján komoly gondokat jelent. Ráadásul az említett sebességi együtthatók értékének magas-

sági változását lényegesen befolyásolja az O3 kon-

centrációja is (az optikai mélység miatt), ezért a 

(2.49) egyenlet valójában nem explicit összefüg-

gés az [O3] becslésére. A megoldást numerikus 

módszerrel kaphatjuk meg, mely során a k22(z), 

k24(z) és [O3](z) értékeihez lépésenként, iteratív 

módon jutunk. Megjegyezzük, hogy most és ko-

rábban többször is elhanyagoltuk implicit módon a 

kémiai reakciók sebességi együtthatójának a hő-

mérséklettel való változását a sztratoszféra mérsé-

kelt hőmérsékleti különbségei miatt. 

A (2.49) összefüggés azonban kitűnően hasz-

nálható az O3 koncentráció magassági eloszlásá-

nak kvalitatív becslésére. A (2.R22) és (2.R24) 

reakciók fotodisszociációs sebességi együtthatójá-

nak magasságfüggését a 2.12. ábrán szemléltetjük. 

Látható, hogy mindkét együttható növekszik a 

magassággal, de a k22 változása gyorsabb, mint a 

k24 esetében. Mindez azzal magyarázható, hogy a 

k24 az O3 fotodisszociációjára vonatkozik, amelyik 

nagyobb hullámhosszúságú sugárzással történik, 

így annak intenzitása viszonylag lassan változik a 

magassággal. Ezzel szemben az O2 fotolíziséhez 

rövidebb hullámhosszú UV sugárzás szükséges, 

amelynek intenzitása viszonylag gyorsan nő a 

magassággal a sztratoszférában. Ugyanakkor, a 

(2.49) egyenletben (3/2 hatványon) szereplő cN,air 

közel exponenciálisan csökken a magassággal a 

2.12. ábra: Az O2 és O3 fotodisszociációs 

sebességi együtthatójának változása a 

magassággal. A k22 es k24 sebességi 

együtthatókat rendre k1 és k3 szimbólumokkal 

jelöltük az ábrán (Forrás: Jacob, 1999). 
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nyomáscsökkenés miatt [lásd a (2.8) és (2.16) egyenleteket]. A két hatás együttes következ-

ményeként léteznie kell egy olyan magasságnak, ahol az O3 koncentrációjának maximuma 

van. Az ózonkoncentráció tipikus magassági eloszlását különböző koncentráció típusok ese-

tében a 2.13. ábrán tüntettük fel. A görbék jól mutatják, hogy az ózon réteges eloszlású. A 

részecskeszám koncentráció és a parciális nyomás maximuma körülbelül 23 km magasan ala-

kul ki, míg a keverési arány maximuma 37 km magasba tolódik. A réteg 10–20 km széles. Ezt 

a réteget szoktuk ózonpajzsnak nevezni. Az is jól látszik, hogy a troposzférában sokkal keve-

sebb ózon található, mint a sztratoszférában. A troposzférában a tipikus érték 10 és 100 ppb 

közötti, míg a sztratoszféra teljes ózonkoncentrációja mintegy 2 nagyságrenddel nagyobb, és 

eléri a 10 ppm szintet. 

 

2.13. ábra: Az O3 molekulaszám koncentrációjának, parciális nyomásának és 

keverési arányának változása a 105 keleti földrajzi hosszúság, 40 déli földrajzi szélesség felett 

(Forrás: NASA Atmospheric Science Data Center) 

Az ózonréteg (ózonpajzs) védi a szárazföldi élőlényeket az UV sugárzástól. Kialakulásá-

hoz O2 szükséges, amelyet viszont a bioszféra termel. Az élet az óceánokban és tengerekben 

keletkezett, majd a fotoszintézis következtében, bizonyos idő eltelte után növekedni kezdett 

az oxigén mennyisége a légkörben. Ezt követte az ózonréteg kialakulása, amely folyamatosan 

zajlott. Úgy tekinthetjük, hogy amikor az oxigénszint elérte a jelenlegi koncentráció néhány-

szor tíz százalékát, akkor már jelentős O3 réteg alakult ki, amely azután védelmet jelentett a 

szárazföldre akkoriban átterjedő élőlények számára az UV sugárzás ellen. Mindez 1–2 milli-

árd évvel ezelőtt történhetett. 

A légkörben található O3 teljes mennyiségének kifejezésére gyakran használjuk a 

Dobson-egységet. Jele: DU (angolul Dobson unit). Az egység szemléletes, és kialakulása a 

kezdetekben kifejlesztett és ma is széleskörűen alkalmazott, földi mérési módszerrel kapcsola-

tos. A Dobson-egység kifejezi annak az ózonrétegnek a vastagságát század milliméterben, 

amelyet akkor kapnánk, ha az egységnyi alapterületű levegőoszlopban lévő összes ózon 

mennyiségét egyenletesen szétoszlatnánk az adott területen a Föld felszínén (tehát 
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P = 1013 hPa nyomáson és T = 273 K hőmérsékleten). 1 DU megfelel 0,01 mm vastagságú 

ózonrétegnek. A légkör tipikus ózontartalma 300 DU körüli, vagyis 3 mm vastagon borítaná 

be a Föld felszínét. Érdemes feltüntetni: 1 DU = 446,2 mol/m
2
 = 21,42 mg/m

2
. A teljes lég-

oszlopban lévő O3 mennyiségének 90%-a a sztratoszférában található. 

Az ózon keletkezését befolyásolja a napsugárzás, ezért a keletkezési sebesség az egyenlí-

tő övében, sávjában és kb. 40 km magasságban a legnagyobb. A légköri koncentráció térbeli 

eloszlása azonban sem vertikálisan, sem horizontálisan nem esik egybe ezekkel a maximu-

mokkal. Az ózon légköri koncentrációjának mérését ma már jelentős arányban műholdakról 

végezzük. Egy ilyen globális eloszlást a 2.14. ábrán szemléltetünk, amelyen a légoszlopban 

mért, teljes koncentrációt Dobson-egységben és színkóddal jelöltük. Az O3 dúsult mennyiség-

ben található a 60 földrajzi szélesség sávjában, az egyenlítői övben koncentrációja közepes, 

míg a sarkok felett kisebb koncentráció valósul meg. Továbbá az északi és a déli féltekén kü-

lönböző időszakokban (az északi félgömbön áprilisban, a déli félgömbön októberben) jelent-

kezik a maximális koncentráció. Az egyenlítői övben viszonylag kis évszakos változékonyság 

mutatkozik, az O3 teljes mennyisége pedig 260 DU körüli. A koncentráció térbeli eloszlása 

úgy alakul ki, hogy az ózont a sztratoszférában kialakuló légáramlások szállítják az Egyenlítő-

től a sarkok felé és kisebb magasságokba. Az Egyenlítőtől a sarkokig történő anyagtranszport 

3–4 hónapot vesz igénybe. Az O3 élettartamát a (2.47) egyenlettel megbecsültük. A két in-

formáció összehasonlítása azt mutatja, hogy az O3 élettartama az Egyenlítőnél 20 km magas-

ság alatt, illetve a sarkoknál 40 km magasság alatt elegendően hosszú a transzporthoz. A 

megadott magasságok feletti rétegekben az O3 inkább helyi folyamatok során keletkezik. 

 

2.14. ábra: Az O3 koncentrációjának globális térbeli eloszlása 2011. március 16-án 

(Forrás: NASA Goddard Space Flight Center) 

A Chapman-modell alkalmazásával számított ózon-koncentrációk azonban nem egyeznek 

a mért adatokkal. A számított érték tipikusan kétszer nagyobb a kísérleti, mért koncentráció-
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nál. Láttuk, hogy a sztratoszféra alsó részében a kvázi-stacionárius közelítés szigorúan nem 

igazolható, és az anyagtranszport jelentősen módosíthatja a koncentrációt. A modell és a való-

ság között eltérés azonban a sztratoszféra felső részében is megmarad, ahol a kvázi-

stacionárius közelítés megalapozott. A különbség léte nyilvánvalóvá vált az egyre pontosabb és 

megbízhatóbb sebességi együtthatóknak köszönhetően. Mindez azt sejteti, hogy az ózon fogyá-

sához a (2.R24–25) reakciókon túlmenően más folyamatok vagy anyagok is hozzájárulnak. 

2.3.2. Katalitikus körfolyamatok 

A fenti meggondolások miatt a Chapman-modell kibővítésére van szükség a nyelő tekinteté-

ben. A (2.R25) reakcióval analóg folyamatok lejátszódhatnak az O-atom mellett más anya-

gokkal is. Ezen potenciális anyagok azonban nagyon kis koncentrációban vannak jelen a 

sztratoszférában az ózonhoz viszonyítva. Várható tehát, hogy a folyamat olyan módon törté-

nik, hogy a bontást kiváltó anyag regenerálódik a folyamat végén. Ezt a mechanizmust katali-

tikus ózonbontó körfolyamatnak nevezzük. A legjelentősebb ciklus lépései a következőek: 

 O3 + X  O2 + XO, (2.R27) 

 XO + O  O2 + X, (2.R28) 

ahol X a katalitikus bontásért felelős vegyület, amelyet katalizátornak hívunk. E körfolyama-

tot X-ciklusnak fogjuk nevezni. A mechanizmus összegező folyamata a következő: 

 O3 + O  2 O2, (2.R29) 

amely azonos a (2.R25) reakcióval. Két mól páratlan oxigénből két mól páros oxigén keletke-

zik. A katalizátor koncentrációját állandónak tekintve alkalmazhatjuk a kvázi-stacionárius 

közelítés módszerét a rendszer kinetikai egyszerűsítésére, vagyis d[X]/dt = 0, amiből követ-

kezik, hogy k27[O3][X] = k28[XO][O]. A katalitikus ózonbontás és a katalizálatlan ózonbontás 

sebességének aránya a következő módon fejezhető ki: 
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A Chapman-mechanizmust kibővítő reakció hatása akkor tekinthető jelentősnek, ha [X] > [O] 

vagy k27 > k25, illetve k28 > k25. Az O3 katalitikus bontását előidéző anyagok köre fokozatosan 

alakult ki: X = H, X = HO, X = NO, X = Cl és X = Br. A kapcsolódó sebességi együtthatókat 

a 2.3. táblázatban foglaltuk össze. Megfigyelhető, hogy a k27 és k28 értékei sokkal (általában 

néhány nagyságrenddel) nagyobbak, mint a k25. Ez azt jelenti, hogy nyomnyi mennyiségben 

jelen lévő katalizátor is képes jelentős sebességnövekedést okozni az O3 bontásában a 

Chapman-modellhez képest. 
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Reakció 
Sebességi 

együttható 

Aktiválási 

energia 

O + O3 k25 = 6,9  10
–16

 17,1 

H + O3 k27 = 1,7  10
–11

 3,9 

HO + O3 k27 = 2,2  10
–14

 7,8 

NO + O3 k27 = 3,5  10
–15

 11,4 

Cl + O3 k27 = 8,7  10
–12

 2,1 

Br + O3 k27 = 4,5  10
–13

 6,6 

HO + O k28 = 3,8  10
–11

 –1,0 

HO2 + O k28 = 7,5  10
–11

 –1,7 

NO2 + O k28 = 1,1  10
–12

 –1,0 

ClO + O k28 = 4,1  10
–11

 –0,6 

BrO + O k28 = 5,4  10
–11

 –1,9 

2.3. táblázat: Néhány reakció sebességi együtthatója és aktiválási energiája 

T = 220 K hőmérsékleten rendre cm
3
/molekula/s és kJ/mol egységben 

Az X és XO gyorsan egymásba alakul (lásd később), emiatt előnyös ezen anyagpárokat 

együttesen kezelni. A három legfontosabb vegyületcsalád a következő: HOx, NOx és ClOx. Az 

alsó indexben lévő „x” az oxigénatom számát jelöli; értéke 1 vagy 2 (esetleg 0) lehet. A F és I 

ózonbontó hatása elhanyagolható. A Br hatásfoka ugyan nagyobb, mint a Cl-gyöké, de a sok-

kal kisebb légköri koncentrációja miatt a jelentősége általános esetben mégis jóval kisebb a 

klórénál. Egy különleges helyzetre később kitérünk a 2.3.3. fejezetben. A körfolyamat 

sebességmeghatározó lépése általában a második, a (2.R28) reakció. Bizonyos körülmények 

között, valamint az adott katalizátor kémiai és fotokémiai tulajdonságainak függvényében, 

egyéb, alternatív reakciók válhatnak jelentőssé, ami a körfolyamat különböző módosulatainak 

kialakulásához vezethet. Vizsgáljuk meg az egyes katalizátorok forrásait és a konkrét körfo-

lyamatok jellegzetességeit. 

Talán a ClOx család a legegyszerűbb; tagja a Cl- és ClO-gyök. Katalizátora a Cl-gyök. A 

katalizátor a sztratoszférában keletkezik, döntően CFC-vegyületek fotolízisével. A klórral és 

fluorral perhalogénezett szénhidrogéneket (amelyekben tehát minden hidrogént helyettesítet-

tek a halogének) nevezzük CFC-vegyületeknek. A CFC-k mesterségesen előállított vegyüle-

tek, főleg közepesen illékony gázok, amelyek a troposzférában ártalmatlan anyagok, és sok 

hasznos, illetve előnyös tulajdonságuk van (stabilak, nem toxikusak, nem éghetőek). Az 1950-

es évek végétől nagy mennyiségben gyártották és használták őket ipari oldószerként, hűtőgé-

pek munkafolyadékaként, habosítóként, tűzoltó készülékek töltőanyagaként, zsírtalanító 

anyagként és hajtógázként. Legnagyobb mennyiségben a diklór-difluor-metán (CCl2F2, CFC-

12), a triklór-fluor-metán (CCl3F, CFC-11), az 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluor-etán (Cl2FC–CClF2, 

CFC-113) és az 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluor-etán (ClF2C–CClF2, CFC-114) került a légkörbe. 

A CFC-molekulák nem tartalmaznak H-t vagy kettős kötést, ezért nem lépnek reakcióba a 

OH-gyökkel a troposzférában (lásd a 2.4.3. fejezetet). Legfontosabb képviselőik rosszul – 

nagyságrendileg 10
0
 g/L vagy kisebb koncentrációban – oldódnak vízben. Tartózkodási idejük 

a troposzférában ennek megfelelően rendkívül hosszú, CFC-11: 45 év, CFC-12: 110 év, CFC-

113: 85 év és CFC-114: 300 év. Mennyiségük tehát akkumulálódhatott a troposzférában.  Az 
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1980-as években a növekedés mértéke elérte az évi 2–4%-ot. A hosszú tartózkodási idők alatt 

a CFC-k eljutnak a sztratoszférába, és ott a távoli UV sugárzás ( = 175–210 nm) hatására 

fotodisszociáció történik (lásd a 2.2. táblázatot), ami több Cl-gyök keletkezését eredményez-

heti: 

 CCl3F + h  CCl2F + Cl, (2.R30) 

 CCl2F + O2  CCl2FOO, (2.R31) 

 CCl2FOO + NO  NO2 + COClF + Cl. (2.R32) 

A Cl-gyök a (2.R27–28) katalitikus körfolyamattal (az X-ciklusban) bontja az ózont X = Cl 

esetben. A mechanizmus összesített eredménye a (2.R29) reakció, vagyis két mól páratlan 

oxigénből két mól páros oxigén keletkezik. Ennél a családnál nem ismert nulla ciklus (lásd 

később), és a (2.R28) reakcióval versengő jelentős folyamat sem. Fő cikluszáró lépések a kö-

vetkezőek: 

 Cl + CH4  CH3 + HCl, (2.R33) 

 ClO + NO2 + M  ClONO2 + M. (2.R34) 

Egy Cl-gyök tipikusan nagyságrendileg 100 000 számú O3 molekulát bont el mielőtt HCl 

képződik belőle. A HCl és a klór-nitrát (ClONO2) nem gyökök, ezért élettartamuk nagyobb, 

rendre néhány hét és 1 nap körüli. A körülmények megváltozásával azonban visszaalakulhat-

nak ClOx-vegyületekké. Képződésük tehát nem jelenti az aktív reagensek végleges eltávolítá-

sát a sztratoszférából, de jelentős arányban (akár 90%-ban) csökkenthetik azok effektív kon-

centrációját. Az ilyen vegyületeket tározó (rezervoár) vegyületeknek nevezzük. A ClOx ve-

gyületeket és tározó vegyületeit közösen ClOy-nak nevezzük. Az ClOy végleges eltávolítását a 

troposzférába történő átjutás vagy átvitel jelenti. Az ózonbontás sebessége kiszámolható a 

CFC-gázok sztratoszferikus koncentrációjának, a tartózkodási időknek, a sebességi együttha-

tóknak és a ClOx/ClOy megoszlásnak az ismeretében. 

1974 után az elméleti és kísérleti vizsgálatok egyaránt felhívták a figyelmet a CFC-gázok 

ózonréteggel kapcsolatos rendkívül veszélyes, globális hatásaira. Az érintett ipari termelők 

először bírálták és elutasították a megállapításokat. A kutatások azonban felgyorsultak. Ilyen 

körülmények között történt az ózonlyuk felfedezése 1985-ben, amely esetén drasztikus és 

vitathatatlan O3 csökkenés valósul meg, és amelynek létezése szinte sokkolóan hatott a tudo-

mányos életre és a döntéshozókra. Időközben a CFC-gázok ipari helyettesítésére is születtek 

elképzelések. A tudományos álláspont nemzetközi megállapodásokban fogalmazódott meg. 

Ezek közül a legjelentősebb a Montreali Egyezmény az ózonréteget bontó vegyi anyagokról, 

amely 1989-ben lépett hatályba. A dokumentum és módosításai kimondták a CFC-gázok ipari 

termelésének korlátozását és fokozatos megszűntetését 2000-ig. A fejlődő gazdaságú orszá-

gok 10 év felmentést kaptak. Az előrejelzések szerint az ózonréteg koncentrációja a 2050-es 

évekre állhat vissza a korábbi szintre. Az egyezmény egyike az egyöntetűen elfogadott és 

legsikeresebb nemzetközi megállapodásoknak. A CFC-vegyületeket azóta olyan anyagokkal 

helyettesítették az iparban, amelyek molekulái tartalmaznak H-t, például CHClF2 (HCFC-22). 

Ezeket az anyagokat HCFC-vegyületeknek nevezzük. A H jelenléte lehetővé teszi, hogy a 

OH-gyökkel reakcióba lépjenek a troposzférában, ezáltal élettartamuk jelentősen lecsökken 

(lásd az 1.1. táblázatot), és a tropopauza elválasztó szerepe miatt nem jutnak a sztratoszférába. 

A megoldás biztonságát tovább fokozza, ha az új típusú vegyületek HFC-k (hydrogen-fluoro-
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carbon), vagyis nem tartalmaznak Cl-t vagy Br-ot, mint például a CF3CH2F (HFC-134a) vagy 

a CF3(CH2)xCH2OH. 

Az NOx család katalizátor tagja a NO. A NO fő légköri forrásai a troposzférában találha-

tóak, és magas-hőmérsékletű égéssel kapcsolatosak. A folyamat során a levegőben lévő N2 

oxidálódik, és NO keletkezik. Az antropogén források járuléka nagyobb a természetes folya-

matokénál. A troposzférában a NO egyensúlyban van a NO2-dal, amely kitűnően oldódik víz-

ben. A vízoldható gázok troposzferikus tartózkodási ideje legfeljebb 10 nap (lásd az 1.2. feje-

zetet), ami elhanyagolhatóan rövid a tropopauzán keresztül történő diffúzióhoz szükséges 

időhöz képest. A troposzférából tehát nem jut jelentős mennyiségű NOx a sztratoszférába. A 

NO nagy része a sztratopauzában keletkezik. Elővegyülete, a N2O a talaj bakteriális folyama-

taival (denitrifikációval) kerül a levegőbe. A N2O tartózkodási ideje a troposzférában rendkí-

vül hosszú:   150 év, mialatt a gáz eljut a sztratoszférába, ahol a következő, két folyamat 

során az UV sugárzás hatására átalakul (lásd a 2.2. táblázatot): 

 N2O + h  N2 + O(
1
D), (2.R35) 

 N2O + O(
1
D)  2 NO. (2.R36) 

Az esetek 90–95%-ában a (2.R35) reakció játszódik le, amelyet ütközéses deaktiválás követ. 

Ennek a folyamatnak nincs nagy jelentősége. A (2.R36) reakció gyakorisága pedig 5–10% 

körüli. A reakcióhoz szükséges O(
1
D) leginkább az O3 fotodisszociációjából származik a 

(2.R21) és (2.R24) reakciókból. A katalizátor egyik fő forrása a (2.R36) reakció. A NO másik 

jelentős forrása a légi közlekedés. A repülőgépek NO-t emittálnak a környezetükbe. Ha a gé-

pek a tropopauza felső rétegében vagy felette szállnak (gyors repülők), akkor az emissziós 

termékek a sztratoszférába kerülnek. Az NOx forrását tekintve kedvezően értékelhető a 

szuperszónikus utasszállító repülőgépek (a brit-francia Concorde, a szovjet Tu-144) forga-

lomból történő kivonása. A katonai repülőgépekről nincs hozzáférhető információ. 

A NO többféle kémiai folyamatot elindíthat. A mi szempontunkból az O3 katalitikus bon-

tása a legfontosabb, amelyet a (2.R27–28) általánosított reakciók fejeznek ki X = NO esetben. 

Ez az NOx egyik lehetséges ózonbontó ciklusa. Hamarosan látni fogjuk, hogy az NOx relatív 

jelentősége az alsó sztratoszférában a legnagyobb. Abban a magasságban azonban az O-atom 

koncentrációja a legkisebb, éjszaka pedig elhanyagolhatóvá válik. Ilyen esetekben, és azért, 

mert a NO katalizátor termékeinek tulajdonságai lehetővé teszik, egy másik katalitikus ózon-

bontó körfolyamat válik jelentőssé. Ennek a ciklusnak a lépései a következőek: 

 O3 + NO  O2 + NO2, (2.R37) 

 NO2 + O3  NO3 + O2, (2.R38) 

 NO3 + h  NO + O2. (2.R39) 

A mechanizmus összegező folyamata: 

 2 O3  3 O2, (2.R40) 

amelyben két mól páratlan oxigénből három mól páros oxigén keletkezik. A folyamat ered-

ménye tehát eltér a Chapman-modell vagy az általános katalitikus ózonbontó körfolyamat 

megfelelő reakcióitól [rendre a (2.R25) és a (2.R29) reakciók]. 
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A katalitikus ózonbontó körfolyamatok összetett rendszerbe illeszkednek. A következő 

reakciósor például szintén lejátszódik: 

 O3 + NO  O2 + NO2, (2.R41) 

 NO2 + h  NO + O, (2.R42) 

 O + O2 + M  O3 + M. (2.R43) 

Mivel a ciklus nem változtatja meg az O3 koncentrációját, ezért nulla ciklusnak hívjuk, de 

megvalósítja a NO és NO2 közötti gyors (1 perces nagyságrendű) átalakulást nappali időszak-

ban. Elsősorban ez a körfolyamat teszi lehetővé a sztratoszférában, hogy a NO-ot és NO2-ot 

együttesen kezeljük: NOx = NO + NO2. A nulla ciklus egyben csökkenti a katalitikus ózon-

bontó körfolyamatok hatásfokát is. A ciklusok legfontosabb lánczáró reakciói a következőek: 

 NO2 + OH + M  HNO3 + M, (2.R44) 

 NO2 + O3  NO3 + O2, (2.R45) 

 NO3 + NO2 + M  N2O5 + M, (2.R46) 

 N2O5 + H2O(s)  2 HNO3(s). (2.R47) 

A (2.R44) reakció nappal jelentős, mert a OH-gyök rövid élettartamú, és keletkezéséhez su-

gárzás szükséges. Sztratoszférabeli forrását később tárgyaljuk. A (2.R45–46) reakciók éjszaka 

jelentősek, mert a nitrát-gyök a napsugárzás hatására gyorsan elbomlik a következő reakció 

szerint: 

 NO3 + h  NO2 + O, (2.R48) 

ezért nappal ez a reakció dominál. A (2.R47) reakció heterogén fázisú; az „(s)” az aeroszol 

részecskék felszínén lévő jeget és HNO3-t jelenti. Mivel a HNO3 és a N2O5 molekulák nem 

gyökök, ezért viszonylag nagy az élettartamuk (HNO3 esetében néhány hét, míg N2O5 eseté-

ben néhány órától több napig terjedő). A körülmények megváltozásával azonban ezen vegyü-

letek visszaalakulhatnak NO2 molekulává fotokémiai úton vagy OH-gyökkel reagálva: 

 HNO3 + h  NO2 + OH, (2.R49) 

 HNO3 + OH  NO3 + H2O, (2.R50) 

 NO3 + h  NO2 + O, (2.R51) 

 N2O5 + h  NO2 + NO3. (2.R52) 

Tározó vegyületekről van tehát szó, amelyek jelentős arányban (akár 50%-ban) csökkenthe-

tik az aktív NOx-vegyületek effektív koncentrációját. Az NOx-et és tározó vegyületeit közösen 

NOy-nak hívjuk: NOy = NOx + HNO3 + N2O5. Az NOy végleges eltávolítását a troposzférába 

történő átjutása vagy átvitele jelenti. Az NOy-vegyületcsalád forrásait, nyelőit és fontosabb 

átalakulásait a 2.15. ábrán szemléltetjük. 
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2.15. ábra: Az NOy-vegyületcsalád a sztratoszférában 

Valószínűleg a HOx-vegyületcsalád a legösszetettebb; tagjai az H-, HO- és HO2-gyökök. 

Katalizátora a H- vagy a OH-gyök. A katalizátorok a sztratoszférában alakulnak ki vízből. A 

sztratoszféra nagyon száraz, legfeljebb 5–6 ppm H2O-t tartalmaz. A víz egy része a troposzfé-

rából érkezik, másik része a sztratoszférában keletkezik főleg metán oxidációjával. A OH-

gyök a következőképpen keletkezik: 

 O3 + h  O2(
1
) + O(

1
D), (2.R53) 

 O2 + h  O + O(
1
D), (2.R54) 

 O(
1
D) + H2O  2 OH, (2.R55) 

 O(
1
D) + CH4  OH + CH3. (2.R56) 

A (2.R53) és (2.R54) reakciókhoz szükséges hullámhossz tartomány rendre  < 320 nm és 

 < 180 nm. 

Az X-ciklus mind az X = H, mind pedig az X = OH katalizátorral is lejátszódik a (2.R27–

28) reakciók értelmében. Ebben a vegyületcsaládban az ózonbontás mechanizmusát legalább 

két, további körfolyamattal ki kell egészíteni a következőek szerint: 

 O3 + HO  O2 + HO2, (2.R57) 

 HO2 + O3  HO + 2 O2. (2.R58) 

Ennek a mechanizmusnak összegező folyamata: 

 2 O3  3 O2, (2.R59) 



2.3. A sztratoszféra kémiája 65 

© Salma Imre, ELTE TTK www.tankonyvtar.hu 

amely eltér a Chapman-modell vagy az általános katalitikus ózonbontó körfolyamat megfelelő 

reakcióitól [rendre a (2.R25) és a (2.R29)], de megegyezik az NOx második ózonbontó körfo-

lyamatának összesített egyenletével [(2.R35)]. A következő, jelentőséggel bíró ciklus, ame-

lyiket a HOx katalizál, az alábbi lépésekből áll: 

 O + HO  O2 + H, (2.R60) 

 H + O2 + M  HO2 + M, (2.R61) 

 HO2 + O  OH + O2. (2.R62) 

Ennek a mechanizmusnak az összegező folyamata: 

 O + O + M  O2 + M, (2.R63) 

amely eltér az eddigi körfolyamatoktól, mert két páratlan oxigént alakít át egy páros oxigénné. 

Tekintettel arra, hogy a páratlan oxigének között a Chapman-modell szoros kapcsolatot hoz 

lére, ez a mechanizmus is O3 csökkenést eredményez. A lánczáró lépések között az egyik leg-

fontosabb a (2.R44) reakció és a 

 OH + HO2  H2O + O2. (2.R64) 

A körfolyamatok hatékonysága a reagensek koncentrációjától is függ. A 2.3. táblázat 

alapján könnyen megbecsülhetjük, hogy a Cl-gyök ugyanolyan mértékű bontási sebességet 

okoz, mint a NO-gyök, ha nála kb. 2 500-szor kisebb koncentrációban van jelen 

(k27,Cl[Cl] = k27,NO[NO]). Az megállapítás arra hívja fel a figyelmet, hogy a Cl-gyök már rend-

kívül kis koncentrációban is jelentősen csökkentheti az O3 koncentrációját. A vegyületcsalá-

dok relatív szerepét a magasság függvényében a 2.16. ábrán szemléltetjük.  

 

2.16. ábra: A fő katalitikus ózonbontó vegyületcsaládok relatív járulékának változása 

a magassággal. A folytonos vonal a Chapman-modell részvétéli arányát jelöli. 
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Látható, hogy 40 km magasság alatt az NOx hatása dominál kb. 70%-os aránnyal, míg a sztra-

toszféra felső határán és azon túl a HOx-vegyületcsalád szinte egyeduralkodó. A 2.16. ábra azt 

is szemlélteti, hogy a sztratoszféra középső részében mindegyik folyamat aktív. Az egyes 

folyamatokban szereplő vegyületek közül több egymással is reagál. Ennek következtében a 

vegyületcsaládok összekapcsolódnak. A következő reakciólépésekkel egy lehetséges kapcso-

lódási módot fejezünk ki: 

 Cl + O3  ClO + O2, (2.R65) 

 ClO + NO  Cl + NO2, (2.R66) 

 NO2 + h  NO + O. (2.R67) 

A folyamat összesített reakciója: 

 O3 + h  O + O2. (2.R68) 

A folyamat valójában nulla ciklus, de a családok között kialakuló kölcsönhatás miatt mégis 

jelentőségel bír. Mindhárom katalitikus vegyületcsalád kapcsolódik egymáshoz (például a 

ClOx–NOx és HOx–NOx kapcsolatok révén). Az egyik vegyületcsalád elővegyületének jelen-

tős koncentráció-növekedése azt eredményezi, hogy az adott család katalitikus ózonbontásá-

nak sebessége megnő, ugyanakkor a közös, tározó vegyületek mennyisége szintén növekedni 

fog. Ennek következtében a többi család hatékonysága csökken az összekapcsolódások miatt. 

A vegyületcsaládok által okozott ózonbontás tehát nem additív, hanem kisebb, mint a függet-

lennek tartott hatások összege. Az összekapcsolódásban néhány további, nagyon fontos tározó 

vegyület is keletkezik: 

 ClO + NO2 + M  ClONO2 + M, (2.R69) 

 ClO + HO2  HOCl + O2. (2.R70) 

A klór-nitrát (ClONO2) és a hipoklórossav (HOCl) egyszerre két-két katalitikus reagenst tárol. 

A katalitikus vegyületek megoszlása a reaktív formák és a tározó vegyületek között a reagen-

sek aktuális koncentrációjától, a hőmérséklettől, a magasságtól és a légcella korábbi sorsától 

is függ. 

Az antropogén forrásból származó vegyületek hatására a sztratoszferikus ózon koncentrá-

ciója az 1960-as évek végétől napjainkig folyamatosan csökken globálisan, mindkét félgömb-

ön. A közepes földrajzi szélességeken a csökkenés relatív mértéke tízévenként elérte a 3%-ot. 

A vegyületcsaládok elővegyületeinek rendkívül hosszú tartózkodási ideje miatt az okozott 

antropogén perturbáció még évtizedekig megmarad. A sztratoszferikus ózon koncentrációjá-

nak időtrendjét a 2.17. ábrán szemléltetjük. Az UV-A és UV-B sugárzás veszélyeit az embe-

rekre a 2.1.4. fejezetben tárgyaltuk. Az intenzívebb UV sugárzásnak a növényekre, a termés-

hozamokra és a tápértékre általánosan kedvezőtlen a hatása, sőt befolyásolhatja a troposzféra 

kémiáját is. A N2O és a CFC-k üvegházhatású gázok, ezért éghajlati szempontból is fontosak. 



2.3. A sztratoszféra kémiája 67 

© Salma Imre, ELTE TTK www.tankonyvtar.hu 

 

2.17. ábra: A sztratoszferikus ózon koncentrációjának időtrendje 

(Forrás: NASA Goddard Space Flight Center) 

A sztratoszferikus ózon katalitikus bontási körfolyamatainak elvi modelljét kísérleti bizo-

nyítékok támasztották alá egyre növekvő mértékben. A témakör elismeréseként P. J. Crutzen, 

M. J. Molina és F. S. Rowland 1995-ben közösen megkapták a kémiai Nobel-díjat „a légkör-

kémia területén végzett munkájukért, különös tekintettel az ózon keletkezésének és bomlásá-

nak vizsgálata terén elért eredményeikre” (http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/ 

laureates/1995/). 

2.3.3. Heterogén fázisú körfolyamatok 

Az Antarktiszon (1984 óta) végzett felszíni mérések, majd a műholdas érzékelés azt mutatják, 

hogy az ózon koncentrációja a légoszlopban drasztikus módon, a szokásos 350 DU-ról 

100 DU alá csökken a szeptember elejétől október végéig tartó helyi tavaszi időszakban, éves 

periódusban és a Déli-sark tágabb környezetében (Antarktikán). A csökkenés mértéke a 10–

20 km közötti magasságban a legnagyobb, abban a magasságban, ahol a koncentrációnak más 

időszakokban a maximuma van. Ezt a jelenséget ózonlyuk kialakulásának nevezzük. Ózon-

lyuk az a térség, amely fölött az ózon koncentrációja kisebb, mint 220 DU. Egy ózonkoncent-

ráció eloszlást 2006 tavaszán a 2.18. ábrán mutatunk be. Az ózon koncentrációjának csökke-

nésekor a sötét időszak dominál a térségben, a napsugárzás csak rövid időre és rendkívül nagy 

optikai mélységen keresztül éri el a sarki sztratoszféra alját, ezért az O-atom koncentrációja 

nagyon kicsi. A Chapman-modell (2.R25) reakciója, valamint a katalitikus ózonbontó körfo-

lyamatok (2.R28) reakciója nem magyarázhat ilyen mértékű csökkenést. Új mechanizmusra 

van szükség. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/
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2.18. ábra: A valaha mért legnagyobb kiterjedésű ózonlyuk 2006. szeptember 24-én 

(Forrás: NASA Goddard Space Flight Center) 

A jelenség összefügg a Déli-sark különleges légkörfizikai és légkörkémiai tulajdonságai-

val. A sark térségében nyugatias, körkörös szél (ún. sarki vortex) keletkezik a sztratoszférában 

(a globális légkörzés miatt), amelyik elszigeteli a sarki levegőt a légkörzésen kívüli levegőtől. 

A hosszú sarki tél (sötétség) idején rendkívül alacsony, –80C körüli hőmérséklet alakul ki, 

amely tartósan meg is marad. A sztratoszféra nagyon száraz; a vízgőz parciális nyomása 

rendkívül kicsi, 10
–4

 hPa nagyságrendű. Kondenzált fázisú víz kialakulásához kis légnyomá-

son olyan kis hőmérséklet szükséges, amely szinte csak a déli sark felett jön létre. A légköri 

viszonyok egzotikus, ún. sarki sztratoszferikus felhők (PSC, polar stratospheric clouds) ki-

alakulását eredményezik. Ezek a felhők főleg HNO3(H2O)3 kristályokból állnak, és a HNO3–

H2SO4–H2O terner rendszer is szerepet játszhat. A felhőkristályok (aeroszol részecskék) felü-

letén a ClOx tározó vegyületei (HCl és ClONO2) a sötétben átalakulnak Cl2 molekulákká. A 

következő heterogén fázisú kémiai reakciók játszódnak le: 

 HCl(g)  HCl(s), (2.R71) 

 ClONO2(g) + HCl(s)  HNO3(s) + Cl2(g), (2.R72) 

 ClONO2(g) + H2O(s)  HNO3(s) + HOCl(g), (2.R73) 

 HOCl(g) + HCl(s)  H2O(s) + Cl2(g), (2.R74) 

 N2O5(g) + HCl(s)  HNO3(s) + ClNO2(g), (2.R75) 

ahol (g) és (s) rendre a gáznemű és szilárd fázisra utal. A Cl2, HNO3 és ClNO2 molekulák 

fotodisszociációja sötétben természetesen nem valósul meg. Amikor a Déli sarkon tavaszi 

időszakban (augusztus vége, szeptember eleje) visszatér a napsugárzás, akkor a Cl2, HOCl 

vagy ClNO2 molekulák disszociációja gyorsan végbemegy: 
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 Cl2 + h  2 Cl, (2.R76) 

 HOCl + h  OH + Cl, (2.R77) 

 ClNO2 + h  NO2 + Cl, (2.R78) 

amelyet a katalitikus ózonbontó ciklus első lépése, a (2.R27) reakció követ: 

 O3 + Cl  O2 + ClO. (2.R79) 

A körfolyamat folytatásához a (2.R28) reakció szerint azonban még O-atom is szükséges, 

amely ekkor még nincs jelen elegendő koncentrációban, ezért más lépések válnak jelentőssé 

az adott, speciális körülmények között: 

 ClO + ClO + M  ClOOCl + M, (2.R80) 

 ClOOCl + h  ClOO + Cl, (2.R81) 

 ClOO + M  O2 + Cl + M. (2.R82) 

A (2.R80) reakcióban dimer keletkezik, amely azután fotolízissel bomlik. Vegyük észre a 

(2.R81) reakcióban a ClOOCl-dimer érdekes bomlását az O–Cl kötés között. A másik lehető-

ség, a ClO–OCl kötés felhasadása sokkal kisebb valószínűségű. A (2.R79–82) ciklus összesí-

tett reakciója: 

 2 O3  3 O2. (2.R83) 

Az ózonbontás sebességét meghatározó lépés a dimerizáció, amely másodfokú a ClO kon-

centráció tekintetében. Az O3 koncentrációjának csökkenését a fenti mechanizmus kb. 70%-

ban okozza, és a maradék 30% a Cl- és Br-gyökök közös hatására valósul meg a következő 

reakciólépéseknek megfelelően: 

 Cl + O3  ClO + O2, (2.R84) 

 Br + O3  BrO + O2, (2.R85) 

 BrO + ClO  Br + Cl + O2. (2.R86) 

A ciklus összesítő reakciója megegyezik a (2.R83) reakcióval. Ezekben a katalitikus ózonbon-

tó körfolyamatokban nem szerepel O-atom. A reakciómechanizmusok megalkotásában labo-

ratóriumi kísérletekre támaszkodtak, és igazolásukat pedig terepi mérésekkel végezték. 

Az ózonlyuk kialakulásának és megszűnésének folyamatát a 2.19. ábrán összegezzük. A fo-

lyamat a sarki örvény kialakulásával veszi kezdetét ősszel, május környékén. Az Antarktikán a 

sarki levegő elszigetelődik a kisebb szélességi körök feletti levegőtől. A légkör hőmérséklete 

fokozatosan csökken, és júniusra már elég alacsony ahhoz, hogy sarki sztratoszferikus felhők 

képződjenek. A kristályok felületén a tározó vegyületek főleg Cl2-molekulákká alakulnak. 

Ugyanakkor a kristályok kiülepedése HNO3 tározó vegyületet távolít el a sztratoszférából. Az 

ózon jelentős bomlása szeptember legelején kezdődik, amikor elegendő napsugárzás áll rendel-

kezésre a (ClO)2-dimer fotodisszociációjához. Egyben a hőmérséklet emelkedni kezd, a sarki 

sztratoszferikus felhők fokozatosan elpárolognak, és a jelenség lassan megszűnik. 
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2.19. ábra: Az ózonlyuk kialakulásának és megszűnésének időmenete 

Az ózonlyuk (1 hónapra vonatkoztatott) átlagos méretének időtrendjét a 2.20. ábrán szem-

léltetjük. A lyuk átlagos kiterjedése az eltelt években növekedett; jelenleg már stabilizálódik. 

A legnagyobb kiterjedését a szárazföldekkel összehasonlítva megállapítható, hogy területe 

meghaladja az észak-amerikai kontinens nagyságát! Az ózonlyuk időnként átnyúlik Chile és 

Argentína déli, kontinentális területeire. Az ózonlyuk évenkénti legkisebb koncentrációjának 

változását a 2.21. ábrán mutatjuk be. A csökkenés stabilizálódni látszik, és a várakozásoknak 

megfelelően már talán regenerálódási szakasz is kezdődött. 

Az Északi-sark tágabb környezetében az ózon koncentráció hasonló mértékű csökkenése 

sok diszkussziót és aggodalmat okozott, mert a jelenség a déli-sarkvidékhez képest jelentő-

sebb lakott területeket érintene. Szerencsére az Északi-sarkon egyrészt nem csökken olyan 

mértékben és időtartamra a hőmérséklet, mint a Déli-sarkon, így kevesebb sztratoszferikus 

felhő jön létre, másrészt a sarki légörvény nem marad meg zavartalanul hosszú ideig a kör-

nyező szárazföldek miatt. Mindezeknek köszönhetően az ózon koncentráció csökkenése 

ezidáig nem tudott kiteljesedni, és legfeljebb 10%-ot elérő csökkenés volt tapasztalható. Mér-

tékét és méretét azonban nagyobb változékonyság jellemzi, mint a Déli-sarkon. Ezzel szem-

ben, 2011 tavaszán megvalósult ózoncsökkenés az Északi-sarkon minden korábbi mértéket és 

várakozást jelentősen meghaladott a kedvezőtlen feltételek egybeeseése következtében, és 

első alkalommal jelent meg az északi-sarki (arktiszi) ózonlyuk. A folytatást érdekfeszítve 

várjuk. 
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2.20. ábra: Az ózonlyuk átlagos kiterjedésének időtrendje a Déli-sark fölött. A függőleges vonalak 

végpontjai a legkisebb és legnagyobb területet jelölik. (Forrás: NASA Goddard Space Flight Center) 

 

2.21. ábra: Az ózonlyuk évenkénti legkisebb koncentrációjának időtrendje a Déli-sark fölött 

(Forrás: NASA Goddard Space Flight Center) 
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2.4. A troposzféra kémiája 

Egy térség vagy város levegőjének aktuális kémiai minőségét több tényező együttesen befo-

lyásolja: 1) a kibocsátott szennyező anyagok mennyisége és minősége; 2) a kibocsátás (emisz-

szió) intenzitása és helyszíne; 3) a város földrajzi elhelyezkedése és topológiája; és 4) a mete-

orológiai viszonyok. Az említett tényezők gyakran összefüggenek egymással. A városban 

több meteorológiai tényező is megváltozhat a környezetéhez képest. A légszennyezettség 

csökkentheti a városba jutó napsugárzást, megváltoztathatja a levegő hőmérsékletének függő-

leges eloszlását, és visszatarthatja a város által kisugárzott energia egy részét, amelyek ún. 

hősziget kialakulásához vezethetnek. 

2.4.1. Légszennyező anyagok 

A légszennyező anyagok között megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos légszennyező-

ket. Az elsődleges légszennyezők (például SO2, CO, NO, korom) közvetlenül kerülnek a le-

vegőkörnyezetbe. Forrásuk lehet természetes vagy antropogén. A légkörben keletkező, külön-

böző kémiai reakciók termékeként létrejövő anyagokat (például O3, szulfát aeroszol) másod-

lagos légszennyezőknek nevezzük. Az elővegyületeik forrása szintén lehet természetes vagy 

antropogén. A levegőszennyezettség és a hozzá kapcsolódó kémiai folyamatok összetett kér-

déskört alkotnak. Ennek ellenére sikerült olyan szennyező anyagokat elkülöníteni, amelyek a 

fő folyamatok lényegét és környezeti hatásaikat is jól kifejezik. Ezeket az anyagokat kulcsfon-

tosságú légszennyezőknek (criteria air pollutant) nevezzük. Közéjük tartozik a CO, SO2, 

NOx = NO + NO2, O3 és az aeroszol. A légköri áramlatok a szennyező anyagokat forrásuktól 

távolra is elszállíthatják, ami a környezetterhelést határokon átnyúló, nemzetközi problémává 

is teszi. 

A szén-monoxid szagtalan és színtelen gáz. Természetes úton a szénhidrogének (például 

metán vagy izoprén) oxidációja során képződik. Ehhez járul hozzá az emberiség által felhasz-

nált fosszilis tüzelőanyagok, üzemanyagok és a biomassza tökéletlen égetéséből származó 

emisszió. A természetes és az antropogén források megoszlása globálisan körülbelül 13% és 

87%. A CO fő légköri nyelője a OH-gyökkel való katalitikus oxidáció. A CO koncentrációja 

évszakos változékonyságot mutat. Sokkal (kb. 300-szor) erősebben kötődik a vérben lévő 

hemoglobin molekula oxigént szállító vas-centrumhoz, mint az O2-molekula. Ezáltal megaka-

dályozza az oxigén felvételét és szállítását a sejtekhez. A CO már kis koncentrációnál is csök-

kenti a szem fényérzékenységét és az idegrendszer működését. Zárt térben rendkívül veszé-

lyes. A CO mérgezés kezdeti tünetei: émelygés, szédülés és látászavar, ezt követően pedig 

gyors fulladás következik be. 

A kén-dioxid természetes forrásai közül a legjelentősebb a bioszféra által kibocsátott re-

dukált kénvegyületek – főleg a dimetil-szulfid (CH3SCH3, DMS), a kén-hidrogén (H2S), szén-

diszulfid (CS2) és a karbonil-szulfid (COS) – oxidációja. A DMS az óceáni és tengeri környe-

zetben a fitoplankton elbomlása útján kerül a levegőbe. Szárazföldi környezetben végbemenő 

mikrobiológiai folyamatok, szerves vegyületek bomlása során főleg H2S szabadul fel. A vul-

káni tevékenység leginkább SO2 és H2S gázokat bocsát a levegőbe. Az antropogén SO2 leg-

nagyobb részben a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből, szénégetésen alapuló energiatermelés-

ből és háztartási fűtésből származik. További jelentős ipari eredetű forrásai a kőolaj-

feldolgozók és a papírgyárak. A dízelüzemű gépjárművek kipufogógázaiból szintén emittáló-

dik SO2 a gázolaj jelentős kéntartalma miatt. A kén-dioxid a London-típusú füstköd egyik fő 

komponense. Nyugat- és Közép-Európában, így hazánkban is a SO2 emissziója és légköri kon-

centrációja folyamatosan és jelentősen (1/3-ra) csökkent a múlt század közepe óta. Globális 
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tekintetben azonban az iparilag gyors ütemben fejlődő országok (például Kína és India) nagy-

mértékű kibocsátása miatt az emisszió továbbra is növekvő tendenciát mutat. A természetes és 

az antropogén források járuléka globálisan körülbelül 36% és 64%. Az SO2 egyrészt száraz 

ülepedéssel, másrészt nedves ülepedéssel, főleg szulfátok formájában távozik a légkörből. A 

szennyező források közelében kialakult környezetsavasodást főként a SO2 száraz ülepedése 

okozza, míg a forrásoktól távolodva leginkább a nedves ülepedés dominál. A SO2 belélegzés 

által jut a szervezetbe, kisebb mennyiségben a felső légutak nyálkahártyáját ingerli, nagyobb 

koncentráció esetén nehézlégzést, hörghurutot, légcsőgyulladást okozhat. Szerepet játszhat az 

asztma kialakulásában is. A kén-dioxid a talaj és a víz savasodását okozhatja. A talaj savaso-

dása felboríthatja a növények tápanyagfelvételét, amely ennek következtében érzékenyebbé 

válik a kórokozók támadására, illetve más környezeti hatásokkal szemben. Néhány növényfaj 

különösen érzékeny a légszennyezésre, ezért gyakran alkalmazzák őket a szennyezettség mér-

tékének megállapítására. Ilyen ún. bioindikátorok például egyes moha- és zuzmófajok. A ma-

gasabb rendű növények közül a tűlevelű fák, főként az erdeifenyő (Pinus sylvestris), az euró-

pai vörösfenyő (Larix decidua) és a zöld juhar (Acer negundo) érzékenyek a megnövekedett 

SO2 koncentrációra és a savas esők hatására. A kén-dioxid az épített környezetben is jelentős 

károkat okozhat. 

Többféle nitrogén-oxidot ismerünk: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. Légkörkémiai szem-

pontból elsősorban a nitrogén-monoxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2) jelentős. E két ve-

gyületet együttesen NOx-nek nevezzük. Az NOx fő természetes forrásai a talaj kibocsátása és 

a villámlásokhoz kapcsolódó átalakulások. Az emberi tevékenység eredményeként főként a 

fosszilis tüzelőanyagok égetése (erőművek, gépjárművek által) során keletkeznek. Nagy hő-

mérsékleten a levegő nitrogénje oxidálódik, illetve az égés során a tüzelőanyagban esetlege-

sen megtalálható nitrogéntartalmú vegyületek is oxidálódhatnak. További antropogén forrásai 

a vegyipar és cementgyárak, a mezőgazdasági silók, a kokszolók és az élelmiszeripar. Első-

sorban NO formájában emittálódik, amely viszonylag gyorsan oxidálódik. A NO2 fotokémiai 

bomlás révén oxidáló hatású, és számos reakciót indít el a levegőben. Napközben a gázfázisú 

NO2 egyik nyelője a OH-gyökkel való reakció, mely során salétromsav képződik. A HNO3 

fotokémiailag inaktív a troposzférában, és nedves vagy száraz ülepedéssel, illetve kémiai re-

akciókkal távozik a levegőből. Este a NO2 az O3 hatására oxidálódik, és nitrát-gyök képződik. 

A NO3 nappal fotokémiailag elbomlik. A természetes és az antropogén források járuléka az 

NOx esetében globálisan körülbelül 31% és 69%. Az NOx az emberi egészségre ártalmas. A 

nedves szöveteken adszorbeálódva salétromos-, illetve salétromsavvá alakul, és helyileg irri-

tálja a szövetet, fokozza a nyálkatermelést, súlyosabb esetekben akut gyulladást, ödémát idéz-

het elő. A véráramba bejutva a hemoglobinban lévő vasat oxidálja, csökkentve ezzel az oxi-

génszállítást. A heveny mérgezés tünetei a köhögés, hányinger, fejfájás, szédülés, hosszabb 

expozíció esetén tüdővizenyő és tüdőgyulladás is kifejlődhet. Szabad légköri körülmények 

között heveny mérgezés nem nagyon fordul elő, de a huzamosan magas NO2-szennyezettség 

csökkentheti a tüdő ellenállóképességét a fertőzésekkel szemben, így gyakoribbá válhatnak a 

légúti megbetegedések. 

Az atmoszférában lévő ózon 90%-a a sztratoszférában található, és a 20. század közepéig 

azt feltételezték, hogy a troposzferikus ózon fő forrása a sztratoszféra. Később azonban egyér-

telművé vált, hogy az emberi tevékenység következtében levegőbe kerülő gázok fotokémiai 

reakciói során képződik, és az említett transzportfolyamat csupán kiegészítő jellegű. A nö-

vényzet által kibocsátott szerves vegyületekből és villámlás hatására is keletkezik O3. A foto-

kémiai aktivitás a nyári hónapokban nagyobb, így az ózon mennyisége nyáron nő meg legin-

kább, amikor a legtöbb a napsütéses órák száma, és erősebb a napsugárzás mértéke. A déli 
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vagy kora délutáni órákban a legnagyobb az O3 koncentrációja. Az ózon tehát másodlagos 

levegőszennyező. Erős oxidáló hatása miatt az egészségre ártalmas. Funkcionális és morfoló-

giai változásokat okoz a légutakban. Csökkentheti a tüdő teljesítőképességét és fokozhatja az 

allergénekkel szembeni érzékenységet. Súlyos esetben tüdővizenyőt, illetve szem- és nyálka-

hártya irritációt okoz. 

A légköri aeroszol a levegőben finoman eloszlatott szilárd és/vagy cseppfolyós részecs-

kék kolloid diszperz rendszere. Az aeroszollal a 2.5. fejezetben foglalkozunk részletesebben. 

Itt csak azt jegyezzük meg, hogy az emberi egészség szempontjából a 10 m-nél kisebb ré-

szecskék jelentősek (ezek alkotják a PM10 méretfrakciót). Természetes forrásokból származó 

elsődleges részecskék közé sorolhatóak óceáni környezetben a tengeri só részecskék, míg 

szárazföldi környezetben a talajerózió, a kőzetek mállása és a szél munkája által képződött 

por, a vulkáni hamu, valamint az ún. bioaeroszol részecskék (pollenek, spórák, baktériumok, 

vírusok, növényi és állati részek). Természetes eredetű, másodlagos aeroszol a növényzet által 

kibocsátott gázokból, illékony szerves vegyületekből (izoprének, terpének, alkánok, alkének) 

képződő szerves aeroszol, illetve az óceáni környezetben egyes algafajok által kibocsátott 

DMS oxidációjából keletkező szulfát aeroszol. A legjelentősebb antropogén eredetű források 

a fosszilis tüzelőanyagok égetése (közlekedés, hőerőművek, fűtés), a biomassza égetés, a hul-

ladékégetés és egyéb ipari tevékenységek. Ezekből a forrásokból leginkább a másodlagos 

aeroszol részecskék képződéséhez szükséges gázok szabadulnak fel. Égési folyamatok során, 

például a dízelüzemű gépjárművek kipufogógázából, jelentős mennyiségű, elsődleges korom-

részecske is emittálódik a levegőbe. Városi környezetben a gépjármű-közlekedés nemcsak a 

kipufogógázok általi kibocsátással terheli a környezetet, hanem a járművek mechanikai részei 

és a gumiabroncsok kopásából származó részecskékkel és az úttestről felvert, reszuszpendált 

porral is. A tipikusan antropogén források másik csoportja a mechanikai műveletekhez (ce-

mentgyártás, földmunkák, bányászat) kapcsolódik. A légköri aeroszol teljes mennyiségének 

(tömegének) túlnyomó része, mintegy 86%-a természetes eredetű. 

Az aeroszol részecskék leginkább légzéssel jutnak a szervezetünkbe. Jótékony vagy káros 

egészségügyi hatásaikat a részecskék, valamint a légzőszervek fiziológiai, fizikai, kémiai és 

biológiai tulajdonságainak komplex rendszere, és kölcsönhatásaik mechanizmusa befolyásol-

ja. Az aeroszol részecskék egészségügyi hatásai inert kémiai összetétel esetén is károsak, ha 

nagy koncentrációban vannak jelen. Bányában szilikózist okozhatnak. Ezen túlmenően több-

nyire a kémiai összetétel miatt is potenciális veszélyt jelentenek (poliaromás szénhidrogének, 

átmeneti- és nehézfémek, korom). Az elmúlt években az aeroszol részecskék koncentrációja, 

kémiai összetétele és mérete, valamint különböző egészségkárosodási mutatók között közvet-

len összefüggést találtak. Kimutatható volt, hogy városi környezetben egészségügyi szem-

pontból talán a legfontosabb légszennyező anyag az aeroszol, amely akut és krónikus hatást 

egyaránt kifejthet. Az egészségkárosodás asztmát, krónikus légúti megbetegedéseket (például 

légcsőgyulladást, emphysemát, tüdőhegesedést), daganatos légzőszervi betegségeket és ko-

szorúér-betegségeket foglal magába. Feltételezzük, hogy az aeroszol részecskékben található 

fémeknek, elsősorban az átmenetifémeknek és a szerves vegyületeknek különös jelentősége 

van, például az oxidatív stressz létrehozásában. Az egészségügyi hatás mértékének és jelentő-

ségének tudatosításában segíthet az USA kilencven városára kiterjedő szisztematikus vizsgá-

lat eredménye, amelyből megállapítható, hogy a PM10 méretfrakciójú aeroszol tömegkoncent-

rációjának 10 g/m
3
 növekedése átlagosan mintegy 0,3–0,6%-kal növeli a napi halálozások 

relatív rizikóját. Az aeroszol környezeti hatásainak közvetlen érzékszervi tapasztalása a leve-

gőminőség romlása, a látótávolság csökkenése, valamint az épületek falait befeketítő korom-

réteg. 
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Az egyéb levegőszennyező gázok közé soroljuk az illékony szerves vegyületeket (VOC, 

volatile organic compounds). Fontos szerepet játszanak például a fotokémiai szmog kialakulá-

sában. Globális tekintetben a szerves vegyületek jelentős részét a bioszféra bocsátja ki, vagyis 

nagyrészt természetes eredetűek. A növényekből főleg izoprének (lombos erdőkből), valamint 

a két izoprén egységből felépülő monoterpének (tűlevelű erdőkből) szabadulnak fel. Ez utób-

biak közül az α- és a β-pinén a legjelentősebb, melyek a biológiai eredetű aeroszol részecskék 

fontos elővegyületei. A fűfélék etánt, propánt és kisebb mennyiségben többféle alként bocsá-

tanak ki. Az óceánokból – a vízben élő szervezetek által – etán, propán, etén, propén, vala-

mint hosszabb szénláncú, C9–C28 alkánok szabadulnak fel. A szerves vegyületek legfontosabb 

antropogén forrásai közé tartoznak a fosszilis tüzelőanyagok és a biomassza égetése. A föld-

gáz és kőolaj kitermelése, szállítása, feldolgozása során is jelentős mennyiségű szerves anyag, 

főként etán és propán kerül a levegőbe. A gyógyszergyártásban, festék- és vegyiparban széles 

körben alkalmaznak szerves oldószereket, melyekből például toluol, etil-benzol, diklór-etán 

párolog el. A természetes és az antropogén források járuléka a szénhidrogének esetében glo-

bálisan körülbelül 80% és 20%. A légkörben legnagyobb mennyiségben előforduló szénhid-

rogén a metán (CH4). Forrásai a mocsaras, vizenyős területek, az árasztásos növénytermesztés 

(például rizsföldek), az állattenyésztés, a szemétlerakók, a földgázvezetékek szivárgása és a 

(szén)bányászat. Fő nyelője a OH-gyökkel történő oxidáció. A természetes és az antropogén 

források járuléka CH4 esetében globálisan körülbelül 30% és 70%. A fosszilis tüzelőanyagok 

tökéletlen égése során, a városokban a gépjárművek kipufogógázából illékony szerves vegyü-

letek, például aldehidek, benzol és származékai, poliaromás szénhidrogének (PAH-ok) ke-

rülnek a levegőbe. A PAH-vegyületek nagy része karcinogén, mutagén hatású. A legtoxiku-

sabbak közé tartozik az idenol(1,2,3-cd)pirén és a benz(a)pirén. Egészségi hatásukat részlete-

sebben a 6.7.1. fejezetben tárgyaljuk. A benzol, toluol, etil-benzol és xilol vegyületek gyűjtő-

neve: BTEX. A benzol károsíthatja a csontvelőt, és ezáltal anémiát esetleg leukémiát okozhat. 

A toluol hallucinációt, kisagyi sérüléseket eredményezhet. 

A magyar jogszabály az EU irányelvekkel összhangban lévő szabályokat határozza a le-

vegőtisztaság védelméről. A levegő-szennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött lég-

szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együt-

tes rendelete, míg a kibocsátás ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat a 

17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet szabályozza. Az előkészítésben lévő hazai és EU jogsza-

bályok a PM2,5 méretfrakciójú aeroszol éves határértékként 25 µg/m
3
-t határoz meg, amelyet 

legkésőbb 2015. január 1-ig kell elérni. 

A közelmúltig a városi környezet ólomszennyezettségéhez legnagyobb mértékben a gép-

járművek járultak hozzá. Az ólom-tetraalkilt (-tetraetil vagy -tetrametil) mint a benzin oktán-

számnövelő adalékanyagát az 1930-as években kezdték el használni. Az ólom a kipufogógáz-

ból szervetlen vegyületek, PbClBr és 2PbClBr NH4Cl, formájában került a levegőbe. A bróm 

és az ólom tömegaránya az ólmozott benzinben 0,386 (etil-arány), így a bróm – mivel jelentős 

ipari forrása nincs – a gépjármű-közlekedés Pb-kibocsátásának markere lett. Az 1970–80-as 

években az ólmozott benzin részesedése meghaladta a légkörbe bocsátott ólom teljes mennyi-

ségének 60%-át. 
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Szennyező anyag 
Határérték (μg/m

3
) 

órás 24 órás éves 

Kén-dioxid 

250 

egy naptári év 

alatt 24-nél több-

ször nem léphető 

túl 

125 

egy naptári év alatt 

3-nál többször nem 

léphető túl 

50 

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 

Nitrogén-oxidok 

(NO2-ként kifejezve) 
200 150 70 

Nitrogén-dioxid 

100 

egy naptári év alatt 

18-nál többször 

nem léphető túl 

85 40 

Szálló por (PM10)  

50 

egy naptári év alatt 

35-nél többször 

nem léphető túl 

40 

Szálló por (TSPM) 200 100 50 

Ólom   0,3 

Benzol  

10 

2009. IV. 15-e után 

felülvizsgálatra 

kerül 

5 

Ózon  

120 

napi 8 órás mozgó 

átlagkoncentrációk 

maximuma 

 

Ülepedő por, 

nem toxikus 
16 g m

–2
 /30 nap 120 t km

–2
/év 

2.4. táblázat: A 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletében és módosító rendeleteiben 

meghatározott egészségügyi határértékek 293 K hőmérsékleten és 1 013 hPa nyomáson 

Az egészségügyi, különösen az idegrendszert károsító hatása miatt az 1970-es évektől 

számos ólomtartalmú termék gyártását korlátozták vagy tiltották be. Az ólmozatlan benzin 

(< 0,013 g Pb/L) bevezetése és az ólmozott benzin forgalomból való fokozatos kivonása az 

1980-as évektől kezdve valósult meg. Az ólom ugyanis csökkenti a hármashatású katalizátor 

hatásfokát. Magyarországon a 92-es és 98-as oktánszámú benzin ólomtartalmát a kezdeti 

0,6 g/L-ről 1985-ben 0,4 g/L-re, majd 1992-ben 0,15 g/L-re csökkentették. Az ólmozatlan 

benzin hazánkban 1989-ben jelent meg a piacon. 1991-ben még csak 6%-os, de 1997-re már 

71%-os piaci részesedéssel bírt. Az ólmozott benzin kereskedelmi forgalmazása 1999. április 

1-jén teljesen megszűnt. Az iparban az ólmot mind elemi formában, mind ötvözetek és vegyü-

letei formájában széles körben alkalmazzák. Legnagyobb felhasználási területe az akkumulá-

tor gyártás, de használják festékanyagként, tartályok borítására és sugárvédelmi célokra is. 
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Jelentős részben a szemétégetőkből kerül a levegőbe aeroszol részecskék formájában. Az 

ólom elsősorban a légző rendszeren keresztül jut be a szervezetbe, eliminációja pedig lassú 

folyamat. Az ólom a központi idegrendszerben halmozódik fel. Az ólommérgezés tünetei: a 

fognyak elszíneződése, hasi fájdalmak, a vörösvérsejtek számának csökkenése, vesekároso-

dás, koncentrációs zavarok. Sejtméreg, ér- és idegrendszeri megbetegedéseket okozhat. Az 

anyatejjel az ólom a csecsemőkbe is átkerülhet, és szellemi visszamaradottságot, illetve fejlő-

dési rendellenességeket idézhet elő. 

A közúti gépjárművek kipufogógázainak utókezelésében általánosan elterjedtek a hár-

mashatású katalizátorok, amelyek nagymértékben csökkentik az NOx, a CO és a szénhidrogé-

nek kibocsátását. Működésük a platinafémek (Pt, Pd és Rh) által katalizált kémiai folyama-

tokon alapul: a szén-monoxidot és a szénhidrogéneket a platina és a palládium segítségével 

szén-dioxiddá és vízzé oxidálja, míg a nitrogén-oxidok nitrogénné való redukcióját a ródium 

valósítja meg. A nitrogén-oxidok redukciójának elősegítésére a katalizátorok gyakran tartal-

maznak még ruténiumot és nikkelt, valamint a Pt hatásának növelésére (promótorként), és a 

rögzítő bevonaton való jobb tapadása miatt cérium-oxidot. A katalizátorok elterjedésével 

azonban egy új probléma merült fel, mivel használatuk során a gépjárművek a kipufogógázzal 

platinafémeket is kibocsátanak. A katalizátorokból a platinafémek kémiai deaktiválódás, 

mechanikus hatások és kopás következtében aeroszolként emittálódnak. Ezen fémek csupán 

nyomnyi mennyiségben vannak jelen általános környezetünkben, így a gépjárművek emisszi-

ója nagy relatív változást okoz. A platinafémek potenciálisan toxikusak, sejtmérgek és allergi-

ás tüneteket válthatnak ki; vegyületeiket citosztatikumként is használják orvosi kezelésekben. 

Néhány kulcsfontosságú légszennyező anyag térbeli eloszlásának előrejelzését a Europe-

an Air Pollution Dispersion (EURAD) modell alapján a 2.22–2.26. ábrákon mutatjuk be. 

 

2.22. ábra: A SO2 éves koncentrációjának térbeli eloszlása Európában 

(Forrás: Rhenish Institute for Environmental Research) 
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2.23. ábra: A NO2 éves koncentrációjának térbeli eloszlása Európában 

(Forrás: Rhenish Institute for Environmental Research) 

 

2.24. ábra: A CO éves koncentrációjának térbeli eloszlása Európában 

(Forrás: Rhenish Institute for Environmental Research) 
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2.25. ábra: Az O3 éves koncentrációjának térbeli eloszlása Európában 

(Forrás: Rhenish Institute for Environmental Research) 

 

2.26. ábra: A PM10 méretfrakciójú aeroszol részecskék éves tömegkoncentrációjának 

térbeli eloszlása Európában 

(Forrás: Rhenish Institute for Environmental Research) 
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2.4.2. Savas eső 

A természetes környezetben az esővíz kémhatása a benne oldott CO2 miatt kissé savas: 

pH = 5,6 körüli. Grönlandról származó jégmagminták alapján az 1800-as években a csapadék 

pH-ja ennek megfelelő értékű volt. Szennyezett környezetben azonban a kénsav (H2SO4), 

kénessav (H2SO3) és salétromsav (HNO3) hatására a kémhatás ennél jelentősen savasabb, akár 

pH = 3,6–2,6 értékig is csökkenhet. Az ilyen csapadékot savas esőnek nevezzük. A SO2 oxi-

dációja elsősorban eső- és felhőcseppekben megy végbe. A gáz abszorpcióját követően a hid-

rogénszulfit ionokat a H2O2 oxidálja szulfátionokká: 

 HSO3
–
 + H2O2  SO4

2–
 + H

+
 + H2O. (2.R87) 

A levegőben a gázfázisú SO2 oxidációja a OH-gyök hatására megy végbe, majd a kénsavgőz a 

vízmolekulákkal gyorsan oldatcseppeket (aeroszolt) alkot. A NO2 szintén szerepet játszik a 

savas esők kialakulásában a salétromsav és salétromossav képződése révén. Gázfázisban 

[(g)]a következő reakció játszódik le: 

 NO2 + OH + M  HNO3 + M. (2.R88) 

Vizes fázist [(l)] is érintő reakciói közül az alábbiak jelentősek: 

 NO3(g) + NO2(g)  N2O5(g), (2.R89) 

 N2O5(g) + H2O(l)  2 HNO3(l), (2.R90) 

 3 NO2(g) + H2O (l)  2 HNO3(aq) + NO(g). (2.R91) 

Az (aq) jelölés oldatra utal. A savas eső előidézheti a mészkő, a homokkő és a márvány káro-

sodását. A kénsav reakcióba lép a kalcium-karbonáttal: 

 CaCO3 + 2H
+
 + SO4

2–
  CaSO4 + H2O + CO2, (2.R92) 

és gipsz keletkezik, amely egyrészt vízben nagyságrendekkel jobban oldódik, mint a CaCO3, 

másrészt könnyen mállik. A kénsav korrodálja, oxidálja vagy oldja a fémeket, és az acélszer-

kezetek, például hidak, csövek és műemlékek állapotának károsodását és esztétikai romlását 

okozza. A talajfelszínre jutó savas anyagok csökkenthetik a talaj pH-értékét, melynek mértéke 

a talaj pufferkapacitásától függ. A meszes, bázikus talaj jobban ellenáll a savas esőnek. A 

kationok elsősorban a talaj anyakőzeteiből oldódnak a talajokba. A talaj jellemezhető a sav-

közömbösítő kapacitással, amely kifejezi a 4,5-ös referencia pH-ig való titráláshoz szükséges 

savmennyiséget. A savközömbösítő kapacitás függ a talaj alatti anyakőzettől. Ha az nem tud 

kationokat adni (például gránit, kvarcit, kvarchomokkő), akkor viszonylag kicsi a talaj savle-

kötő kapacitása. A talajásványokat alkotó elemek között elterjedt az alumínium, amelyet az 

erős savak számos vegyületéből képesek felszabadítani. Ha a kémhatás pH = 5,5 értékű, akkor 

kioldódnak az alumíniumionok, míg pH = 4,5–5,0 között az alumínium a konzervatív (nem 

reaktív) formából átalakul a non-konzervatív (reaktív) formába, és egy igen mérgező formája 

szabadul fel a talajban. A savas eső egyik leghírhedtebb romboló hatását az erdőpusztulások 

jelentik (2.27. ábra). A potenciálisan káros hatások a következő, közvetlen típusokat foglalják 

magukba: 
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 az általános stressz következtében lecsökken az asszimiláció, a szénhidrátképzés, és az 

éhezés öli meg a fákat, 

 a talaj savanyodása miatt a talajnedvességbe kerülő alumíniumion károsít, 

 a levegőszennyező anyagok (O3, SO2, savas eső) közvetlenül károsítják a levélzetet, 

 a talajból történő ionkimosódás a klorofillben magnéziumhiányt idéz elő, ezért elpusztul-

nak a fák, 

 a fák szárazságtűrő képessége a kritikus szint alá süllyed, 

 a savas esők visszavetik a fák „télállóságát”. A fenyők a télre való felkészülés során 

csökkentik tűleveleik víztartalmát (a koncentrálódott sejtnedv kisebb hőmérsékleten fagy 

meg). E koncentrálásra a fiziológiai utasítás a gyökerekből érkezik, amikor a lehűlés mi-

att csökken a szimbióta mikroorganizmusok által a gyökereknek átadott nitrogéntartalmú 

tápanyagok mennyisége. A savas eső nitrogénvegyületei azonban a levélbe jutva mérsék-

lik a gyökerekből jövő utánpótlás csökkenését. Így a fa nem készül fel a télre, és a fagy 

elpusztíthatja. 

Elsősorban a fenyvesekben volt tapasztalható katasztrofális mértékű kár. A savas eső pusztítja 

a talaj mikroorganizmusait is. A tavak elsavasodása a planktonflóra és a tápláléklánc erre épü-

lő fokozatait megváltoztatja, halpusztulást és a fajok számának csökkenését okozva. 

 

2.27. ábra: Savas eső okozta károk egy fenyőerdőben 

A savas eső eloszlása nem egyenletes a Földön. Az iparosodott vidékeken (Európa, 

Észak-Amerika, Kína) különösen nagy a szennyeződés. Magyarországon az eső pH-értékének 

országos átlaga pH = 4,6, amely Európában közepesen szennyezett területre utal. 
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2.4.3. Oxidációs képesség 

A troposzféra (és a légkör általában) oxidáló tulajdonságú. Ez áttételesen az O2- vagy az O3-

molekuláknak köszönhető. A nem gyök jellegű vegyületek oxidációja elhanyagolható sebes-

séggel megy végbe O2 vagy O3 gázzal – kevés kivételtől eltekintve. Az oxidációs mechaniz-

must elsősorban reaktív gyökök indítják el. Vizes fázisban a H2O2 játszik lényeges szerepet. 

Fontos gyökök: a hidroxil-gyök (HO

), a nitrát-gyök (NO3


), az oxigén-gyök [O(

3
P)], a hidro-

gén-peroxil-gyök (HO2

 = HOO


) és az alkil-peroxil-gyök (RO2


 = ROO


). A gyökök közül a 

hidroxil-gyök jelentősége kiemelkedő. A OH-gyök nappal hat, mivel éjszaka nem keletkezik. 

Éjszaka a NO3-gyök indítja el a kémiai reakciókat, nappal viszont fény hatására elbomlik. 

Mindkét gyök képződésében szerepet játszik az ózon. Az O3 képződésének egyedüli ismert 

reakciója a következő: 

 O + O2 + M  O3 + M. (2.R93) 

Az oxigénatom azonban a troposzférában nem keletkezik az O2 fotodisszociációjával, mert a 

sugárzás energiaspektruma (λ  290 nm) ezt a bomlást nem teszi lehetővé energetikai okok 

miatt. Az O-atom az NOx átalakulása során jön létre körfolyamatban. A NO2 a λ ≤ 420 nm 

hullámhosszú fény hatására bomlik. 

 NO2 + h  NO + O(
3
P). (2.R94) 

Ez a reakció szolgáltatja az O-atomot a (2.R93) folyamathoz. Az O3 fotodisszociációja a kö-

vetkező két reakcióval valósulhat meg (lásd a 2.2.3. fejezetet): 

 O3 + h  O2 + O(
3
P), (2.R95) 

 O3 + h  O2 + O(
1
D). (2.R96) 

Az előbbihez λ = 1 180 nm, az utóbbihoz λ = 310 nm küszöbérték tartozik. Ha az O(
3
P)-atom 

O2-molekulával reagálva a (2.R30) reakcióval O3-t eredményez, akkor nulla ciklus valósul 

meg, amivel most nem foglalkozunk. Az O(
1
D) közvetlen (sugárzásos) átmenete az O(

3
P) 

alapállapotba tiltott a S = 0 spinkiválasztási szabály miatt, ezért az energialeadás ütközéses 

deaktiválással valósul meg: 

 O(
1
D) + M  O(

3
P) + M. (2.R97) 

Az O(
1
D)-atomok bizonyos hányada azonban a következő, rendkívül fontos reakcióban vesz 

részt: 

 O(
1
D) + H2O  2 OH. (2.R98) 

A reakció energetikai okok miatt nem valósul meg alapállapotú (például a 2.R94 reakcióban 

képződő) O-atommal. Az O(
1
D), tehát a gerjesztett állapotú oxigén bontja a vizet. A troposz-

férában előforduló körülmények között a (2.R97) reakció sokkal gyorsabb, mint a (2.R98) 
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reakció, ezért alkalmazhatjuk a kvázi-stacionárius közelítést az O(
1
D)-atomra vonatkoztatva. 

A d[O(
1
D)]/dt = 0 feltételből következik, hogy k96[O3] = k97[O(

1
D)][M] + k98[O(

1
D)][H2O].  

A OH-gyök POH keletkezési sebességét kifejezhetjük: 

 

  (2.51) 

mert a troposzférában [M]/[H2O] = ([N2] + [O2])/[H2O] >> k98/k97. A mechanizmus kritikus 

lépése a (2.R96) reakció. A folyamat sebességi együtthatója a következő (lásd a 2.2.2. fejeze-

tet): 

 


 d)()()( O3O(1D)96 IΦk , (2.52) 

ahol I() az aktinikus fluxus, O3() az O3-molekula abszorpciós hatáskeresztmetszete, és 

O(1D)() a (2.R96) reakció kvantumhasznosítási tényezője. Az I(), O3() és O(1D)() és k93 

mennyiségek hullámhossz-függését a 2.28–29. ábrákon mutatjuk be. 

 

2.28. ábra: Az aktinikus fluxus a tengerszinten 30 zenit szög és tipikus O3 koncentráció esetén, 

valamint az O3-molekula abszorpciós hatáskeresztmetszetének változása 

a sugárzás hullámhosszával 273 K hőmérsékleten (Forrás: Jacob, 1999) 
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2.29. ábra: A (2.R95) reakció kvantumhasznosítási tényezőjének és 

a kapcsolódó fotodisszociációs sebességi együttható változása 

a sugárzás hullámhosszával 273 K hőmérsékleten (Forrás: Jacob, 1999) 

A fenti két ábra jól jelzi, hogy az O(
1
D)-gyök képződése szűk hullámhossztartományban, a 

300–320 nm intervallumban valósul meg. Rövidebb hullámhosszúságú sugárzás csak kis in-

tenzitással jut ebbe a magasságba, míg a nagyobb hullámhosszúságú sugárzást kisebb 

mértékben abszorbeálja az O3-molekula. A OH-gyök keletkezésének kedvez a vízgőz vi-

szonylag nagy koncentrációja a troposzférában. A számítások a OH-gyök koncentrációját 

10
6
 molekula/cm

3
 nagyságrendben jelezték előre. A közvetlen mérések, amelyeket csak ké-

sőbb tudtak megfelelő megbízhatósággal elvégezni, megerősítették a koncentrációszintet és a 

modell helyességét. A gyök képződési sebessége nagyobb az alsó troposzférában (mert ott 

átlagosan nagyobb a vízgőz koncentrációja) és a trópusok felett (ahol a sztratoszferikus ózon-

réteg kisebb mértékben abszorbeálja az UV sugárzást a kisebb optikai mélység miatt). A kon-

centráció napi menete elsősorban a sugárzást követi; az éjszakai értékek elhanyagolhatóak, 

majd a reggeli óráktól délig monoton növekedés történik. Déli órákban alakul ki a maximum, 

amelyet monoton csökkenés követ estig. 

Az NOx gázok fontos szerepet játszanak a troposzféra kémiájában. A NO keletkezik el-

sődlegesen égések alkalmával, majd oxidálódik NO2-dá, és természetes körülmények között 

egyensúly alakul ki. A NO oxidációja az O3 fogyasztása nélkül megy végbe, viszont a NO2 

fotolízise ismét ózont, majd OH-gyököt eredményez. A nap folyamán a légszennyező anya-

gok koncentrációjának változásában tendenciák figyelhetők meg. A reggeli órákban, a közúti 

gépjárműforgalom megindulását követően először a NO, a CO és a szénhidrogének koncent-

rációja kezd növekedni. Ezt követi a NO2, majd az O3 mennyiségének növekedése. Az O3 

koncentrációja a déli órákban a legnagyobb, majd csökken a napsugárzás mérséklődése miatt. 

Délután a gépjárműforgalom emissziója a második csúcsát éri el; a NO szintje ismét emelke-

dik, de ezt az ózon koncentrációjának növekedése már nem követi, mert az ózonképződéshez 

szükséges fotokémiai aktivitás mértéke (a napsugárzás) lecsökken. A fotokémiai aktivitás 

általában nagyobb a nyári hónapokban, így az ózon mennyisége nyáron nő meg leginkább, 

amikor a legtöbb a napsütéses órák száma, és erősebb a napsugárzás intenzitása. 
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A OH-gyök nem reagál a levegő fő alkotóival (N2, O2), továbbá az Ar-nal és a CO2-dal 

sem, de a legtöbb, nyomnyi mennyiségű szennyezőgáz számára az egyik jelentős nyelő fo-

lyamat a OH-gyökkel való reakció. Viszonylag kis koncentrációban van jelen a troposzférá-

ban, és hatását katalitikus körfolyamatok révén fejti ki. Csupán két fontos kivétel létezik, ame-

lyekkel nem lép reakcióba: a N2O és a CFC-k, amelyek a sztratoszferikus ózonbontásban szere-

pet játszó gyökök elővegyületei. A nyomgázok és a OH-gyök reakciói közül bemutatunk két 

tanulságos esetet. A szén-monoxid fotokémiai oxidációja a következő lépésekben valósul meg: 

 CO + HO

  CO2 + H


, (2.R99) 

 H

 + O2 + M  HO2


 + M, (2.R100) 

 HO2

 + NO  HO


 + NO2, (2.R101) 

 NO2 + h  NO + O

, (2.R102) 

 O

 + O2 + M  O3 + M. (2.R103) 

A (2.R99–R103) folyamat összesített reakciója: 

 CO + 2 O2 + h  CO2 + O3. (2.R104) 

A metán fotokémiai oxidációját a következő mechanizmus írja le: 

 CH4 + HO

  H2O + CH3


, (2.R105) 

 CH3

 + O2 + M  CH3O2


 + M, (2.R106) 

 CH3O2

 + NO  CH3O


 + NO2, (2.R107) 

 CH3O

 + O2  HCHO + HO2


, (2.R108) 

 HO2

 + NO  NO2 + HO


, (2.R109) 

 2   (NO2 + h  NO + O

), (2.R110) 

 2   (O

 + O2 + M  O3 + M). (2.R111) 

A (2.R105–R111) folyamat összesített reakciója: 

 CH4 + 4 O2 + 2 h  HCHO + H2O + 2 O3. (2.R112) 

Mindkét reakció oxidációs reakció, amelyekben O3 keletkezik! Ráadásul egy mól metán oxi-

dációját két mól O3 képződése kíséri. 

Az oxidáció eredményeként a nem poláris molekulából poláris molekula keletkezik, 

amely ezáltal jobban oldódik vízben. Az oxidált vegyület egyensúlyi gőznyomása általánosan 

kisebb a kiinduló anyag gőznyomásánál, és ezért gyakran fázisváltás történik: aeroszol ré-

szecskék jönnek létre. Mind a vízoldhatóság, mind pedig a részecskék kialakulása a tartózko-

dási idő lényeges csökkenésével jár. A levegőszennyező anyag tehát rövidebb idő alatt távozik 

a levegőből. Példának okáért, a gyökök indukálta oxidáció nélkül a CO tartózkodási ideje 

 = 2,7 év körüli lenne az 1.1. táblázatban bemutatott 2 hónap helyett. A levegőszennyező anya-

gok hosszabb tartózkodási ideje a koncentráció növekedését esetleg kumulálódását okozhatná, 
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amely a légkör fokozatos „mérgezését” jelenthetné. A levegő oxidációs tulajdonsága a levegő-

szennyező gázokat kémiailag átalakítja, és lényegesen csökkenti azok tartózkodási idejét (azaz 

élettartamát). Az oxidációs kapacitásnak lényeges szerepe van a növekvő antropogén levegő-

szennyezés mértékének határai szempontjából. 

2.4.4. A fotokémiai időszak (szmog) 

A nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények 

hatására füstköd (szmog) alakulhat ki. A szmog a légszennyezettség egyik szélsőséges formá-

ja; nevét az angol smoke (füst) és fog (köd) szavak összevonásából kapta. A szmognak két 

típusát különböztetjük meg: a London- és a Los Angeles-típusú szmogot. A London-típusú 

füstköd fő okozója a szilárd, fosszilis tüzelőanyagok égetése, elsősorban a széntüzelés, külö-

nösen a nagy kéntartalmú barnaszénnel való fűtés. Kedvezőtlen időjárási körülmények, hő-

mérsékleti inverzió esetén a levegő nedvességtartalma, valamint a széntüzelésből származó 

koromszemcsék és gáznemű égéstermékek (mint a kén-dioxid és a szén-monoxid) és szárma-

zékaik (kénsavcseppek) viszonylag korlátozott térrészben maradnak és nem hígulnak fel. Ki-

alakulásában a magas légnyomás és  nagy páratartalom, valamint a kis hőmérséklet szintén 

szerepet játszik (lásd a 2.4. táblázatot), ezért főként a téli hónapokban jön létre. Ez a maró 

hatású szmog komoly egészségügyi következményekkel járhat: súlyosbíthatja az asztmát, és 

akár halálos kimenetelű tüdőödéma kialakulásához vezethet. A leghírhedtebb szmog London-

ban fordult elő 1952 decemberében, amikor 4 700 fő hunyt el 5 nap alatt a szennyezett levegő 

következtében, valamint a következő évben további 8 000 ember halt meg („többlethalál” 

történt). 

 London-típusú 

szmog 

Los Angeles-típusú 

szmog (időszak) 

Első észlelés ~ 17. század 1940-es évek közepe 

Fő légszennyezők, 

elővegyületek 
SO2, korom NOx, szerves vegyületek 

Másodlagos légszennyezők H2SO4, aeroszol 

O3, aldehidek, ketonok, 

PAN, H2O2, HNO3, 

nitrát és szulfát aeroszol 

Hőmérséklet ≤ 2
o
C ≥ 25

o
C 

Relatív páratartalom nagy (ködös idő) kicsi (száraz idő) 

Kialakulásának időszaka tél/kora reggel 
nyár/dél vagy 

kora délelőtt 

Kémiai közeg reduktív oxidatív 

2.4. táblázat: A London- és a Los Angeles-típusú szmog fő jellemzői 

A Los Angeles-típusú szmogot helyesebben fotokémiai időszaknak (szmognak) nevezzük, 

mert kialakulásáért a napsugárzás hatására végbemenő fotokémia reakciók felelősek. Létrejöt-

tének kémiai feltételei a nitrogén-oxidok (NO és NO2) és szénhidrogének (alkének, alkánok, 

aromás szénhidrogének) jelenléte viszonylag nagy koncentrációban, amelyek a városokban el-

sősorban a gépjárművek kipufogógázából származnak. A fotokémiai szmog kialakulásának a 
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nyári, napsütéses, anticiklonális időjárási körülmények kedveznek, amikor magas a napi hőmér-

séklet, a talajmenti szél pedig gyenge és változó irányú. A hőmérsékleti inverzió szintén előse-

gíti a fotokémiai időszak kialakulását, mert korlátozza: 1) a függőleges keveredést, ami a le-

vegőszennyezők felszínhez közeli dúsulását okozza, 2) a felhőképződést, ami a napsugárzás 

és a fotokémiai reakciók szempontjából előnyös, 3) a csapadékképződést, ezért a szennyező 

anyagok tartózkodási ideje megnő. A levegőben a napsugárzás (UV sugárzás) hatására a kö-

vetkező mechanizmus játszódik le: 

1. Iniciáció: 

 NO2 + h  NO + O(
3
P), (2.R113) 

 O(
3
P) + O2 + M  O3 + M, (2.R114) 

 O3 + h  O2 + O(
1
D), (2.R115) 

 O(
1
D) + H2O  2 HO


. (2.R116) 

2. Propagáció: 

 HO

 + R1CH2R2  H2O + R1C


HR2, (2.R117) 

 R1C

HR2 + O2 + M  R1CH(OO


)R2 + M, (2.R118) 

 R1CH(OO

)R2 + NO  R1CH(O


)R2 + NO2. (2.R119) 

   tovább, O3, OH  

    A reakciólánc  arányban a következő lépésekkel halad tovább: 

 R1CH(O

)R2 + O2  R1R2CO + HO2


, (2.R120) 

 HO2

 + NO  NO2 + HO


. (2.R121) 

   tovább, O3, OH  

       A reakciólánc  arányban a következő lépésekkel halad tovább ( +  = 1): 

 R1CH(O

)R2 + h  R1


 + R2CHO, (2.R122) 

 R1

 + O2 + M  R1OO


 + M, (2.R123) 

 R1OO

 + NO  R1O


 + NO2. (2.R124) 

   tovább, O3, OH  

 R1O

 + O2  R’1CHO + HO2


, (2.R125) 

 HO2

 + NO  NO2 + HO


. (2.R126) 

   tovább, O3, OH  

3. Termináció: 

 HO

 + NO2 + M  HNO3 + M, (2.R127) 

 HO2

 + HO2


  H2O + O2, (2.R128) 

 ROO

 + NO + M  RONO2 + M. (2.R129) 

 RCHO + OH  RC

O + H2O, (2.R130) 
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 RC

O + O2  RC(O)OO


, (2.R131) 

 RC(O)OO

 + NO2 + M  RC(O)OONO2 + M. (2.R132) 

Az R’ egy szénatommal rövidebb szénláncot tartalmaz, mint R. A fotokémiai mechanizmust a 

2.30. ábrán is szemléltetjük memotechnikai segédletként. A fotokémiai időszakban O3, alde-

hidek (RCHO), ketonok (R1R2CO), salétromsav gőz (HNO3), hidrogén-peroxid (H2O2), szer-

ves nitrátok (RONO2) és peroxi-acil-nitrátok [PAN, RC(O)OONO2; ha R = CH3, akkor 

peroxi-acetil-nitrát] keletkeznek. A kialakuló kiadós szennyezettséget összefoglaló néven fo-

tokémiai aeroszolnak hívjuk. Az aldehidek és a ketonok további reakciókban vesznek részt, 

amelyben további 3–5 O3 molekula keletkezhet a szénlánc hosszától függően. Hosszú időská-

lán tehát a keletkező O3 molekulák számának maximális értéke elérheti a 8–9-et (etán eseté-

ben: 6, propán: 8, bután: 9). A PAN a fotokémiai szmog igen fontos és veszélyes komponen-

se. Egyrészt rosszul oldódik vízben, másrészt a PAN fotodisszociációja  > 290 nm hullám-

hosszúságú sugárzással nem megy végbe. Bomlása termikus disszociációval valósul meg, 

amely csökken a hőmérséklettel. Ha a szennyezett levegő a magasba emelkedik, akkor a PAN 

tartózkodási ideje viszonylag hosszúvá válik, és a vegyület nagy távolságokra is eljuthat, fő-

leg azonos szélességi fokok mentén. 

 

2.30. ábra: A fotokémiai időszak (szmog) kialakulásának mechanizmusa 

[balról jobbra és fentről le: a durhami székesegyház (UK), chartres-i székesegyház (F), 

 párizsi Saint-Denis székesegyház (F), canterbury-i székesegyház (UK), strasbourgi székesegyház (F) 

és párizsi Notre-Dame székesegyház (F) gótikus ablakainak segítségével] 
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A fotokémiai szmog tünetei vagy jelei közé tartoznak: 

• szem és nyálkahártya irritáció, romló látásélesség, fejfájás, csökkenő koncentrálóképesség, 

• szöveti károsodás, a védekező mechanizmusok gyengülése (makrofágok száma és 

fagocitáló képessége csökken)  fertőzések, az immunrendszer gyengülése, 

• légzőszervi megbetegedések (köhögés, torokfájás, tüdőgyulladás, a tüdő vitálkapacitása 

csökken, bronchitis, tüdőödéma, emphysema, „COPD” betegség), 

• súlyosbodó légzőszervi panaszok (légzési nehézség, asztmás rohamok). 

A fotokémiai szmog a növények életét is befolyásolja, az ózon roncsolja a levelekben lévő, 

fotoszintézist végző klorofillt (közvetlen degradáció klorózis vagy nekrózis útján), a levelek 

felületén barna vagy sárga foltok jelennek meg, fodrosodnak, majd lehullanak. Mindez termés-

csökkenést is okoz. Károsodik az épített környezet: fémek korróziója, a gumik és polimerek 

degradációja is végbemegy. A gumi és a műkaucsuk elsősorban a kettős kötéseknek köszönheti 

rugalmas tulajdonságát. A makromolekuláikat első megközelítésben elképzelhetjük úgy, mint 

összegubancolódott fonalak kusza rendszererét, amelyben az egyes szálakat vulkanizálással 

időnként összekapcsoltuk. Az ózon a kettős kötéseknél szétválasztja a szálakat, melynek követ-

keztében az anyag elveszti rugalmasságát és töredezik. A telítetlen polimerek degradációját 

ózon hatására a 2.31. ábrán mutatjuk be: az ozonolízis első lépéseben molozonid (–COOOC–) 

keletkezik, amelyből Criegee-biradikálison keresztül ozonid képződik, végül a szénlánc felha-

sad karbonsavra és aldehidre. A fotokémiai aeroszol összetevői szinergizmusban fejtik ki hatá-

sukat, például az aeroszol részecskék fémtartalma vagy a PAH-ok katalitikus hatással lehetnek a 

műanyagok foto-szenzitizációjára. A PAN károsítja a szöveteket (oxidálja a fehérjékben találha-

tó –SH csoportokat), ezáltal csökken a növekedésük, és érzékenyebbé válnak más káros hatá-

sokkal szemben is. A kialakuló szürkés-barnás köd hatására a látótávolság is lecsökken. 

 

2.31. ábra: A transz-2-butén (kettős kötést tartalmazó szénhidrogének) ozonolízise 

A fotokémiai időszak kialakulásának kockázatát és a másodlagos levegőszennyezők kon-

centrációjának csökkentését csak komplex és összehangolt intézkedési tervvel valósíthatjuk 

meg. Szükség van az NOx és VOC emissziójának visszaszorítására, főleg a közlekedésből 

származó elővegyületek esetében (katalitikus konverterekkel, a gépjárművek műszaki állapotá-

nak és színvonalának javításával, a közösségi és alternatív közlekedési eszközök fejlesztésével, 

a közlekedés szervezettségének magasabb színvonalával). Az illékony oldószerek, festékek, 

ipari felhasználását csökkenteni kell, a zöldkémiai szemléletmód kialakítására van szükség. 

Továbbá városrészek tervezéskor fontos kihasználni a kedvező meteorológia adottságokat. 
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2.5. A légköri aeroszol 

Az aeroszol valamely gáznemű közegben finoman eloszlatott szilárd és/vagy cseppfolyós 

részecskék kolloid diszperz rendszere. A részecskék, a szuszpendáló gáz, a túltelített páratar-

talmú levegőben az oldatcseppek tulajdonságai, valamint a közöttük lévő dinamikus kölcsön-

hatások közösen alakítják a rendszer viselkedését. A légköri aeroszol mérete tág határok kö-

zött változhat, néhány nanométertől egészen 100 μm nagyságig. Az emberi egészség szem-

pontjából elsősorban a 10 μm-nél kisebb részecskék jelentősek (ezek alkotják a PM10 méret-

frakciót), mert a nagyobbak nem jutnak le a tüdőbe. A részecskék származhatnak természetes 

és antropogén forrásokból; közvetlenül is a levegőbe juthatnak (elsődleges részecskék), vala-

mint a kibocsátott gázfázisú elővegyületek fotokémiai reakcióját követő nukleációval, illetve 

kondenzációval a légkörben is képződhetnek (másodlagos részecskék). Természetes források-

ból származó, elsődleges aeroszol szárazföldi környezetben a talajerózió, a felszíni kőzetek 

mállása és a szél munkája által képződő por, a vulkáni hamu, de ide sorolhatóak az ún. 

bioaeroszol részecskék (pollenek, spórák, baktériumok, növényi és állati törmelékek), vala-

mint az óceáni környezetben a tengerisó részecskék is. Természetes eredetű másodlagos aero-

szol a növényzet által kibocsátott illékony szerves gázokból (izoprének, terpének) képződő 

szerves aeroszol, illetve óceáni környezetben az egyes algafajok által kibocsátott dimetil-

szulfid oxidációjával keletkező szulfát-aeroszol. A legjelentősebb antropogén források a fosz-

szilis tüzelőanyagok égetése (közlekedés, hőerőművek, háztartási tüzelés), a biomassza ége-

tés, a hulladékégetés és egyéb ipari tevékenységek. Ezen folyamatokból leginkább a másodla-

gos aeroszol képződéséhez szükséges elővegyületek, vagyis szervetlen gázok (SO2, NOx) és 

VOC-k szabadulnak fel, de tökéletlen égési folyamatok során jelentős mennyiségű koromré-

szecske is emittálódik a levegőbe. 

Aeroszol részecskék leginkább légzéssel jutnak a szervezetünkbe. Jótékony vagy káros 

egészségügyi hatásaikat a részecskék, valamint a légzőszervek fiziológiai, fizikai, kémiai és 

biológiai tulajdonságainak komplex rendszere, és kölcsönhatásaik mechanizmusa befolyásol-

ja. Az aeroszol részecskék koncentrációja, kémiai összetétele és mérete, valamint különböző 

egészségkárosodási mutatók között közvetlen összefüggést találtak az elmúlt években időso-

rok matematikai elemzése és csoportvizsgálatok révén. Kimutatható volt, hogy városi környe-

zetben egészségügyi szempontból valószínűleg a legfontosabb légszennyező anyag az aero-

szol. Az egészségkárosodás asztmát, krónikus légúti megbetegedéseket (például légcsőgyul-

ladást, emphysemát, tüdőhegesedést), daganatos légzőszervi betegségeket és koszorúér-

betegségeket okoz. A jelenlegi elképzelések szerint az aeroszol kettős mechanizmus útján fejti 

ki biológiai hatását. 1.: a tüdőben kiülepedett részecskék hatására aktiválódnak a környező 

sejtek, és oxidatív reaktív vegyületek (szabad gyökök és hidrogén-peroxid) keletkeznek. Min-

dez gyulladásos tüneteket eredményez a légzőszervekben. A folyamat a légutak és léghólyag-

ok epithel sejtjeinek, valamint a makrofágoknak a károsodását okozhatja, ami a szöveti véde-

lem csökkenését eredményezi. Az egyed érzékenyebbé válik a légúti vírusos vagy bakteriális 

fertőzésekre, illetve a légzési funkciók csökkenése révén az előrehaladott légzőszervi beteg-

ségek, például az asztma vagy bronchitis tünetei súlyosbodnak. 2.: az aeroszol expozíció után 

órákon belül általános gyulladásos reakciók keletkeznek, és keringési zavarok is fellépnek. A 

részecskékről leváló kisméretű vagy oldódó összetevők, illetve az ultrafinom méretű részecs-

kék bekerülhetnek a vérkeringésbe, és befolyásolhatják a vér bizonyos tulajdonságait és funk-

cióit. Megnövekedhet például a vérplazma viszkozitása, a vér alvadékonysága, a vérnyomás-

emelkedés vagy az érelmeszesedés kialakulásának, illetve instabilitásának veszélye. Egészsé-

ges egyénekben ezen hatások eredménye nem ismert, de feltehető, hogy szív- és keringési 
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problémákkal küzdők esetében súlyos következményekhez vezethetnek. Az érelmeszesedés-

ben szenvedők esetében a trombózis, szívaritmia, koszorúér vérellátási zavar vagy szívizom-

károsodás, sőt az infarktus rizikója is megnövekedhet az (egészségügyi határértékhez közeli) 

aeroszol expozíció hatására. A két mechanizmus eredményeként a légköri aeroszol akut és 

krónikus egészségkárosító hatást is fejthet ki. Feltételezzük, hogy az aeroszol részecskékben 

található fémek, elsősorban az átmenetifémek és a szerves vegyületek különös jelentőséggel 

bírnak, például az oxidatív stressz létrehozásában. A részecskeméret vonatkozásában nem 

mindig születtek maradéktalanul összeegyeztethető eredmények. Egészségkárosító hatást mu-

tattak ki mind az ultrafinom és/vagy finom, mind a durva részecskékkel kapcsolatban. Az 

egészségügyi hatás mértékének és jelentőségének tudatosításában segíthet az USA kilencven 

városára kiterjedő szisztematikus vizsgálat eredménye, amelyből – a hibás számolás korrigá-

lása után – megállapítható volt, hogy a PM10 méretfrakciójú aeroszol tömegkoncentrációjának 

10 g/m
3
-es növekedése átlagosan 0,3%-kal növeli meg a napi halálozások relatív rizikóját. 

Hasonlóképpen, ha a PM2,5 méretfrakciójú aeroszol tömegkoncentrációja 10 g/m
3
 értékkel 

megnövekszik, akkor ez átlagosan 4%-os többletet eredményez a napi halálozások várható 

számát illetően. A megállapításokat számos kritikai észrevétel érte, amelyek azonban várható-

an nem befolyásolják a dolog lényegét. A küszöbértékhez nem köthető egészségügyi hatáso-

kat az elvesztett egészséges évek számával fejezhetjük ki szemléletesen. Az Európai Unió 

„Tiszta Levegőt Európának” (Clean Air for Europe) elnevezésű, hosszú távú levegőkörnye-

zet-politikai stratégia kidolgozását szolgáló programja keretében végzett modellezés és köze-

lítések alapján az antropogén eredetű finom méretű részecskék átlagosan mintegy 8 hónappal 

csökkentik a várható élettartamot a 30 évnél idősebb lakosság körében Magyarországon a 

2000. évi adatok alapján. Budapesten a kilátások rosszabbak. A jelenleg előirányzott, nemzet-

közi levegőminőségi előírásokat maradéktalanul teljesítve a várható élettartam csökkenése 

Európában mintegy 6 hónap, míg hazánkban 8 hónap körül lesz 2020-ban. 

Az aeroszol légköri folyamatokban betöltött szerepét számos tulajdonsága befolyásolja, 

például a részecskék méreteloszlása, tömeg és szám szerinti koncentrációja, kémiai összetéte-

le és optikai tulajdonságai. Mindezek közül talán az egyik legfontosabb a részecskék mérete, 

mert ez nem csak a forrásuk, hanem a képződésük jellegére is utal, de jelentősen befolyásolja 

egészségügyi és éghajlati hatásaikat is. 

2.5.1. A részecskék méreteloszlásai 

Az aeroszol részecskék valamilyen tulajdonságának változását az átmérő (méret) függvényé-

ben méreteloszlásnak nevezzük. A részecskék méretének kifejezésére gyakran az aerodinami-

kai átmérőt használjuk. Az aerodinamikai átmérő annak az egységnyi sűrűségű, gömb alakú 

részecskének az átmérője, melynek a végső esési sebessége megegyezik a vizsgált részecské-

jével. A részecskeszám, a felület és a tömeg méreteloszlások tartoznak a legfontosabbak közé. 

A méreteloszlásokat a részecskék keletkezési, keveredési, szállítási és átalakulási folyamatai, 

valamint a nyelők jellege és erőssége alakítják ki. Az egyes folyamatok pillanatnyi hatékony-

sága a környezeti feltételek függvénye. A légköri aeroszol méreteloszlását általánosságban 

négy módussal jellemezhetjük, melyek logaritmikusan normális eloszlásfüggvényekkel írha-

tóak le (2.32. ábra). A részecskék átmérője (d) alapján a következő tartományokat, frakciókat 

különböztethetjük meg: durva tartomány d >1 μm, akkumulációs tartomány d ≈ 0,1–1 μm, 

Aitken-tartomány d ≈ 0,01–0,1 μm és nukleációs tartomány d < 0,01 μm. Az aprításelmélet, 

illetve a meteorológiai változók jellegzetes eloszlásai miatt a módusokat egyenként logaritmi-

kusan normális (lognormális) eloszlással írhatjuk le: 
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ahol N a részecskék száma, NT az összes részecskeszám, σg a mértani (geometrai) szórás, dgN 

a részecskék átmérőjének mértani középértéke, amely megegyezik a mediánnal. A logaritmi-

kusan normális eloszlás tulajdonsága, hogy a változó tetszőleges hatványa szintén lognormális 

eloszlású, ezért az aeroszol részecskék felülete (~d
 2

), térfogata (~d
 3

) és tömege (~d
 3

) szintén 

ilyen eloszlással jellemezhető. A lognormális eloszlás további fontos tulajdonsága, hogy min-

degyik típusú (részecskeszám, felület, térfogat, tömeg) méreteloszlást ugyanazon mértani szó-

rás (σg) jellemzi. A dg értéke attól függően változik, hogy melyik tulajdonságot vesszük figye-

lembe a méreteloszlásnál. A gyakorlatban ha aeroszol méreteloszlást mérünk, általában egy 

adott paramétert (például tömeget vagy részecskeszámot) kapunk meg az átmérő függvényé-

ben. A részecskeszámot mérve meghatározható a részecskeszám szerinti méreteloszlás átmé-

rőjének mértani középértéke (dgN), valamint mértani szórása (σg). Ezen értékek segítségével a 

többi típusú (felület, térfogat vagy tömeg) eloszlás dg értékei is kiszámolhatóak olyan gömb 

alakú részecskék esetén, amelyek sűrűsége független az átmérőtől. Az átszámítás az ún. 

Hatch-Choate egyenlettel végezhető el: 

  g

2

gN

g
lnexp b

d

d
 , (2.54) 

ahol b állandó, melynek értéke függ a meghatározandó átmérő (dg) fajtájától. A b értéke rend-

re 3, 2, 3 a tömeg, (dgM), a felszín (dgS) és a térfogat (dgV) méreteloszlásokra vonatkozó átmé-

rők esetén. 

A troposzferikus aeroszol méreteloszlása felírható több, additív, logaritmikusan normális 

eloszlással a különböző módusoknak megfelelően. A módusok relatív intenzitása attól is függ, 

hogy milyen aeroszol tulajdonságot vizsgálunk. Az akkumulációs módust két, további al-

módusra bonthatjuk bizonyos körülmények esetén: a kondenzációs módusra (ennek maximu-

ma általában ≈ 0,2 µm átmérőnél található) és a csepp módusra (ennek maximuma legtöbb-

ször ≈ 0,7 µm körüli). 

A görbék alatti területek megadják a teljes részecskeszámot, felületet, térfogatot és töme-

get a választott tartományban. A részecskeszámot tekintve az Aitken-módus részecskéi van-

nak jelen a legnagyobb számban a troposzférában. Városi levegőben tipikusan mintegy 10
4
–

10
5
 darab Aitken-részecske található 1 cm

3
 térfogatban, míg a durva részecskék száma általá-

ban csak 10
1
 nagyságrendű köbcentiméterenként. Ezzel szemben az aeroszol tömegkoncent-

rációjához a legnagyobb hozzájárulást a durva részecskék adják, vagyis a tömeg méretelosz-

lásban a durva módus dominál. Legnagyobb felülettel viszont az akkumulációs részecskék ren-

delkeznek, ami a felületen lejátszódó kémiai és szorpciós folyamatok szempontjából fontos. 

A méreteloszlások meghatározása kapcsán az a kísérleti probléma merül fel, hogy nem 

megoldható egyetlen adott módszer alkalmazása a teljes átmérőtartományban (amelyik egyéb-

ként 5 nagyságrendet fog át), illetve adott típusú méreteloszlás kísérleti meghatározása a teljes 

intervallumban. A 0,05–50 µm tartományban aerodinamikai elven alapuló szeparáció (kasz-

kád impaktor vagy ciklon) használatos, amely leggyakrabban tömeg méreteloszlást eredmé-

nyez. Ebben a tartományban lehetőség van még optikai módszerek alkalmazására is (egyrészt 

mikroszkópos meghatározások, másrészt a Mie-szóráson alapuló módszerek).  
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Az agglomerátumok szétválasztása és a méretek meghatározása további bonyodalmakat okoz. 

A 3–50 nm közötti tartományban viszont szinte kizárólag elektromosan töltött részecskék 

mobilitásának (mozgékonyságának) mérésén alapuló eljárásokat alkalmaznak. 

 

2.32. ábra: A légköri aeroszol részecskék klasszikus részecskeszám, felület és 

tömeg méreteloszlása Budapest belvárosában
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2.5.2. Keletkezési mechanizmusok 

Az egyes módusokba tartozó aeroszol legfontosabb forrásait és nyelőit a 2.33. ábrán mutatjuk 

be. A durva módusba tartozó részecskék többnyire közvetlenül kerülnek a levegőbe. Ide so-

rolható például az erózió, a szél által felkavart por, a pollen, a tengeri permet és a vulkanikus 

por. Szárazföldi környezetben a durva frakcióba tartozó részecskék általában mechanikai fo-

lyamatok (például felszíni aprózódás, szél, erózió) hatására keletkeznek. A szél a talajról és a 

kőzetekről kicsiny részecskéket szakít le. Ezek azonban nagyságuktól függően, hosszabb–

rövidebb ideig a levegőben maradnak. Az így képződött durva részecskék egy része a forrá-

sok közelében „visszahullik” a felszínre. Egyrészt méretükből adódó (száraz) ülepedéssel 

hagyják el a légkört, de kimosódhatnak a csapadékkal is (nedves ülepedés). Tengeri környe-

zetben a szél a hullámok tarajáról közvetlenül cseppeket ragad le. Ezek a részecskék azonban 

túlságosan nagyok ahhoz, hogy sokáig a levegőben maradjanak. Az aeroszol részecskék a 

felszínre érkező buborékok szétpattanásával keletkeznek inkább, majd az így létrejövő kis 

cseppecskék kerülnek a légkörbe. A keletkező részecskék száma a buborék nagyságának a 

függvénye, illetve a buborékképződés a szélsebesség növekedésével egyre valószínűbbé válik. 

 

2.33. ábra: A légköri aeroszol részecskék fő keletkezési folyamatai 
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A finom részecskék a fentiektől eltérő módon képződnek. A nukleációs módusba tartozó 

részecskék az atmoszférában keletkeznek prekurzor gázokból nukleációs folyamatok során. 

Nukleációnak nevezzük az olyan fázisváltást, amikor egy kevésbé rendezett fázisból (például 

gőz) a tér bizonyos pontjain rendezettebb fázis (például folyadék) keletkezik. Az egyensúlyi 

gőznyomás görbült felület felett a részecske görbületi sugarával csökken (Kelvin-hatás). Esze-

rint egy véletlenszerű ütközésekkel képződő molekulacsoport gőznyomása nagyobb, mint egy 

már létező felületen lévő folyadékfilm feletti gőznyomás. Így ahelyett, hogy a részecske to-

vább növekedne, elpárolog. Elegendően nagy számú molekulának kell tehát „összetapadnia” 

ahhoz, hogy ez a fokozott elpárologtató hatás már elhanyagolható legyen. Ekkora gócképző 

centrumok kialakulásának (homogén homomolekuláris nukleáció) vízgőz esetében kicsi az 

esélye. A folyamat energetikailag kedvezőbbé válhat több gőz együttes nukleációjával, ame-

lyet homogén heteromolekuláris nukleációnak nevezünk. Egy releváns légköri eset főbb fo-

lyamatát az 1. animációval szemléltetjük. További jelentős folyamat a már meglévő gócokon 

végbemenő ún. heterogén nukleáció. A nukleációt követően a részecskék kondenzációval 

vagy termikus koagulációval növekednek tovább, rendszerint legfeljebb az akkumulációs 

módusig. A kondenzációt befolyásolja a levegőbeli átlagos szabad úthossz és a részecskék 

átmérőjének aránya. Ha a részecskék kisebbek, mint az átlagos szabad úthossz, akkor a kon-

denzáció mértékét a felületi ütközések száma határozza meg, míg ha az átmérőjük eléri annak 

nagyságát, a kondenzáció diffúzióvezéreltté válik és lelassul. A kondenzációt általában kémiai 

reakciók előzik meg, ami azt jelenti, hogy a kondenzációra képes gőzök gázfázisú reakciók 

eredményeként jönnek létre. A vízgőzön kívül a troposzférában elsősorban a kénsav, a salét-

romsav és egyes szerves gőzök cseppfolyósodnak. A reakciók végbemehetnek más részecskék 

felületén is, különösen jelentősek ebből a szempontból a szénrészecskék (korom). A levegő-

ben lévő részecskék a Brown-mozgás hatására összeütköznek és különböző – hidrodinamikai 

és elektromos – erők hatására koagulálnak, agglomerátumokat képeznek. A koaguláció mér-

téke szintén csökken a részecskék számával; az akkumulációs részecskék egymás közötti ko-

agulációja már nagyon lassú folyamat, így durva részecskék ezen a módon nem keletkeznek. 

 

1. animáció: A homogén heteromolekuláris nukleáció főbb folyamatai 

Másodrendű akkumulációs részecskék képződhetnek a 0,1–1 µm átmérőtartományban 

emittálódó elsődleges részecskék felületére való kondenzációval. Szintén fontos szerepet játsza-

nak a részecskék növekedésében a nem csapadékképző felhőkben végbemenő kémiai folyama-

tok. Ennek kiinduló lépése az aeroszol vízfelvétellel való aktiválódása, mely akkor következik 

be, ha a levegő egy bizonyos páratartalmat meghaladva túltelítetté válik. Az aktivációhoz szük-

séges túltelítettség mértéke függ attól, hogy mennyi vízoldékony anyag található a részecské-

ben, és azok mennyire higroszkóposak (oldódás után milyen mértékben csökkentik az egyensú-

lyi gőznyomást az oldat felett). A kritikus túltelítettség, a kémiai összetételen túl, a részecske 

sugarának is függvénye. Minél nagyobb a sugár, annál kisebb az aktiválásához szükséges túlte-

lítettség, ezért ha nő a túltelítettség, akkor elsőként a „nagyobb” részecskék aktiválódnak. A víz 

gyors kondenzációja gátolja a túltelítettség növekedését (amely rendszerint nem haladja meg a 

3–5%-ot), így az aktiválódás csak a részecskék egy csoportját érinti. A cseppek létrejötte után 
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egyes gázhalmazállapotú anyagok a vizes fázisban oldódva kémiai reakciókban vehetnek részt. 

A végbemenő reakció eredményeként a csepp párolgása után a visszamaradó részecskék na-

gyobbak, mint a kiindulási kondenzációs gócok. Ilyen típusú reakciók végbemehetnek nem ak-

tivált oldatcseppekben vagy azok felületén is, de az oldatcsepp kisebb ionerőssége miatt ez ki-

sebb jelentőséggel bír. 

A 100 nm átmérőnél kisebb részecskék a légköri aeroszolok azon csoportját alkotják, 

amelyet ultrafinom aeroszol részecskéknek nevezünk. Természetes folyamatok és az emberi 

tevékenység egyaránt eredményeznek ilyen részecskéket, melyek a Föld légkörének alsó ré-

szében mindenütt megtalálhatóak. Elsősorban ammónium-szulfátból és -nitrátból, valamint 

szerves vegyületekből állnak. Városokban újabb kémiai anyagok, főleg korom és más szerves 

vegyületek kerülnek az említett összetevőkhöz. A nanorészecskék száma egy köbcentiméter 

levegőben óceánok felett néhány száz, vidéki levegőben néhány ezer, míg városok szennye-

zett területein a százezret is elérheti. Az ultrafinom részecskék megnőhetnek és fontos szere-

pet játszhatnak a felhők keletkezésében. A feláramló nedves levegő általában lehűl, ami a 

benne lévő vízgőz túltelítettségéhez vezet. Ilyenkor a levegő több vízgőzt tartalmaz, mint 

amennyit képes lenne magában tartani, és ezért felhőcseppek válnak ki benne. Ezt a fázisvál-

tást (amikor vízgőzből folyadék keletkezik) a víz nukleációjának nevezzük. Az átmenethez 

szükség van az ultrafinom aeroszol részecskékre (úgynevezett felhőkondenzációs magvakra), 

amelyeken a kicsapódási, kondenzációs folyamat lejátszódik. Bizonyos körülmények között a 

felhőcseppek tovább nőnek, és eső vagy más csapadék formájában hullnak a felszínre. Szára-

zabb levegőbe jutva viszont a cseppek újra elpárolognak. Ha nincsenek jelen aeroszol ré-

szecskék vagy ionok a levegőben, akkor a túltelítettség önmagában nem eredményez sem fel-

hőket, sem csapadékot. Ilyenkor a meteorológusok szükség esetén „esőágyúval” megfelelő 

aeroszol részecskéket juttatnak a levegőbe, és így esőt hoznak létre. Műholdfelvételeken is 

látható, hogy a Föld felszínének közel felét általában felhők borítják. A felhők jelentős mér-

tékben (kb. 30%-ban) visszaverik a napfényt az űrbe. A fényvisszaverés mértéke fontos sze-

repet játszik a Föld energiamérlegében. A Föld légkörében lévő vízgőz teljes mennyisége lé-

nyegében állandó, de az ultrafinom aeroszol részecskék száma jelentősen nőhet – például az 

emberi tevékenység hatására. Ilyenkor az állandó mennyiségű vízgőzből sokkal több felhő-

csepp alakul ki, ami azt jelenti, hogy a cseppek mérete kisebb, számuk pedig nagyobb lesz. 

Az ilyen felhők egyrészt jobban visszaverik a napsugárzást („fehérebbek”), másrészt az átla-

gos élettartamuk hosszabb, tehát a fényvisszaverő hatásukat is hosszabb ideig fejtik ki. A fel-

hők szerkezetének változását a tengeri hajózási útvonalak mentén jól meg lehet figyelni, mert 

ezek tágabb környezetében tiszta a levegő. A kisebb cseppeket tartalmazó felhőkből ráadásul 

ritkábban hullik csapadék, mert a sok csepp nem tud kellően nagyra nőni (a vízpára korláto-

zott mennyisége miatt) ahhoz, hogy távozzon a levegőből. Az aeroszol részecskék tehát a fel-

hőcseppek révén egyrészt befolyásolják a víz körforgását, másrészt a fényvisszaverés miatt 

„hűtik” a Földet. Ezzel komolyan ellensúlyozzák az üvegházhatású gázok melegítő hatását, és 

hozzájárulnak az élhető éghajlat fenntartásához és szabályozásához. Jelenlegi ismereteink 

meglehetősen hiányosak az ultrafinom aeroszolról, ami az éghajlati modellek egyik legna-

gyobb bizonytalanságát eredményezi. 

Az ultrafinom aeroszol részecskék (d < 100 nm) képződésének és növekedésének folya-

matát a 2.34. ábrán szemléltetjük. A részecskék számkoncentrációját színkóddal jelöltük; 

kékkel jeleztük a legalacsonyabb, pirossal pedig a legmagasabb koncentrációszintet.  
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2.34. ábra: Légköri aeroszol részecskék átmérőjének és számának alakulása 

Budapesten 2009. április 28-án (a) és június 3-án (b). 

A fekete pontok a medián átmérőt szemléltetik. 

A 2.34.a ábrán kirajzolódó, elnyúlt, piros alakzat a banángörbe. Ezt a jellemző formát a leve-

gőben lévő gőzökből nukleációval (gócképződéssel) kialakuló, tehát új, folyékony vagy szi-

lárd részecskék okozzák. Másodpercenként 2–12 darab új aeroszol részecske jön létre ilyen-

kor egy köbcentiméter levegőben, és a keletkezési folyamat akár egy óránál tovább is tarthat. 

Az újonnan kialakult részecskék 1–2 nanométer nagyságúak, és rendszerint tovább nőnek. A 

részecskék átmérője tipikusan 8 nanométert növekszik óránként, amelyet fekete pontokkal 

szemléltettünk az ábrán. A Duna felett minden negyedik napon észlelünk nukleációt éves 

szinten, de a gyakorisága jelentősen változik évszakonként. Új részecskék keletkezése télen a 

legritkább (7%), míg tavasszal a leggyakoribb (44%). A gépjárművek hatását a részecskék 
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koncentrációjára kitűnően követhetjük a 2.34.b ábrán. Az autók sok aeroszol részecskét emit-

tálnak közvetlenül. A reggeli és délutáni csúcsforgalom két, piros „szigetet” eredményezett. 

Ezen részecskék mérete 20 és 100 nanométer közötti, tehát az új részecskéknél nagyobb. Fo-

tokémiai reakciók termékeinek kondenzációja esetenként okozhatja e részecskék növekedését, 

amelyre leginkább napos délutánokon van esély. Ezt szemléltettük fekete pontokkal az ábrán. 

A növekedés sebessége hasonló az új részecskék növekedéséhez. A jelenséget azonban fontos 

megkülönböztetni az újrészecske-képződéstől és az utána következő növekedéstől, mert itt 

meglévő aeroszol részecskék növekedéséről van szó. A folyamat ilyenkor nem néhány nano-

métertől indul (mint a nukleáció esetében), hanem a közvetlenül emittált részecskék méreté-

nek alsó határától, tehát 20–30 nanométertől. A két esemény közösen alakítja a levegőminő-

séget a városokban. Az égési folyamatok (például erőművek, dízelmotorok működése) során 

keletkező elsődleges – Aitken- és akkumulációs – részecskék (korom) relatív aránya az égeté-

si folyamat jellegétől és a hígulás körülményeitől függ. Az ún. „piszkos” lángok (például 

gyertya vagy az acetonos lángja) égésük során akkumulációs részecskéket termelnek, míg a 

tisztább lángokból leginkább Aitken-részecskék képződnek. 

2.5.3. Kémiai összetétel 

Az előző fejezetben megfogalmaztuk, hogy a finom és a durva részecskék forrásai eltérőek. 

Ebből adódóan a kémiai összetételük is különböző. A légköri aeroszolt két, egymástól jól 

elkülöníthető, finom és durva méretfrakciójú osztályba is sorolhatjuk: a két méretfrakció 

között a vágási érték ~1–2 μm. Az egyes méretfrakciókba eső részecskék fő forrásaiban, 

képződési mechanizmusaiban, és ezáltal a kémiai összetételében jelentős eltérések vannak. 

Ennek következtében a durva és finom részecskék a légköri folyamatokban betöltött szere-

pük és az egészségügy hatásuk szempontjából is megkülönböztethetők. A durva részecskék 

általában mechanikai úton, szárazföldi környezetben elsősorban a felszíni kőzet  és a talaj 

aprózódásával képződnek, így főként kőzetalkotó elemeket (Si, Al, Fe, Mn, Ca, Mg, K, O) 

tartalmaznak, szervesanyag-tartalmuk elsősorban a bioaeroszol és talajeredetű részecskék-

ből származik. Az óceáni területeken a durva méretű részecskék leginkább sókból (NaCl, 

MgSO4 és KCl) és azok oldataikból állnak. A finom részecskék természetes és antropogén 

forrásokból közvetlenül is származhatnak, vagy a kibocsátott elővegyületekből légköri, ké-

miai reakciók során keletkező, kis gőznyomású gázok, valamint az égési folyamatok során 

levegőbe kerülő magas hőmérsékletű gőzök nukleációjával és kondenzációjával képződhet-

nek. A vízgőzön kívül a troposzférában elsősorban a kénsav, a salétromsav és egyes szerves 

gőzök cseppfolyósodnak. A gáz-részecske fázisátmenet végbemehet homogén nukleációval, 

csak a kondenzálódó komponensek részvételével, illetve heterogén nukleációval, amikor a kon-

denzáció már meglévő részecske felületére, ún. kondenzációs magra történik. A nukleációt kö-

vetően a nukleációs és Aitken-részecskék termikus koagulációval gyorsan növekednek rendsze-

rint az akkumulációs tartományig, ahol kinetikai okok miatt ez a folyamat már nem jelentős. Az 

akkumulációs részecskék egyrészt gőzök kondenzációjával is növekednek, másrészt a ré-

szecskék vízfelvétellel való aktiválódását követően a vizes fázisban abszorbeálódott gázok 

reakciójának termékei a víz elpárolgását követően növelik a részecske eredeti méretét. A 

finom részecskék elsősorban másodlagos aeroszol komponenseket, szervetlen ionokat (szul-

fátot, nitrátot és ammóniumot) és szerves vegyületeket (például telített és telítetlen alifás és 

aromás vegyületeket és azok származékait, karbonsavakat, aldehideket, szerves nitrátokat és 

szulfátokat, valamint humuszszerű anyagokat) tartalmaznak. Különböző égési folyamatok 

során – városi környezetben például a dízelüzemű gépjárművek kipufogógázával – emittá-

lódó koromrészecskék méretüket tekintve az Aitken-tartományba tartoznak. Mindezek mel-



2.5. Légköri aeroszol 99 

© Salma Imre, ELTE TTK www.tankonyvtar.hu 

lett a finom részecskék tartalmazzák a potenciálisan veszélyes, káros elemek (például átme-

netifémek, Zn, V, Ni, Cr, vagy Pb, Cd és As) nagy részét is. 

Az aeroszol légköri transzportja során „öregedési” folyamatok játszódnak le, melynek 

következtében fizikai állapota és kémiai tulajdonságai folyamatosan változnak. Ezeket a 

folyamatokat befolyásolják a meteorológiai körülmények (a hőmérséklet, a relatív páratarta-

lom és a napsugárzás), továbbá a levegő összetétele, beleértve a vízgőz és más kondenzáció-

ra képes gőzök/gázok, illetve reaktív oxidálószerek (például O3, OH-gyök) koncentrációját. 

A részecskék kémiai átalakulását a vizes fázisban és a heterogén vagy multifázisú rendszer-

ben végbemenő reakcióik, valamint illékony vegyületek ad-/abszorpciója eredményezi. A 

részecske fizikai állapota változhat keveredési folyamatok (például koaguláció), szerkezeti 

átalakulás és fázisváltás révén, valamint a nem csapadékképző felhőkben végbemenő (eset-

leg ismétlődő) aktiválódása majd a víz ismételt elpárolgása következtében. 

A részecskék mérete befolyásolja a levegőben való tartózkodási időt. A 0,1 μm-nél ki-

sebb aerodinamikai átmérőjű részecskék koncentrációja egyrészt a koaguláció, másrészt a 

turbulens diffúzió miatt száraz ülepedés hatására gyorsan csökken. Az 1  μm-nél nagyobb 

aerodinamikai átmérőjű részecskék számát a gravitációs ülepedés csökkenti; ezek többnyire 

már a források közelében távoznak a levegőből, és légköri tartózkodási idejük csupán né-

hány óra. A 0,1 és 1 μm közötti akkumulációs módus maximumának megfelelő mérettarto-

mányban a nyelő folyamatok sebessége kicsi, így ezeknek a részecskéknek a légköri tartóz-

kodási ideje a legnagyobb. A felhőcseppekbe bekerülve a csapadékkal együtt, nedves üle-

pedéssel távoznak a levegőből, és légköri tartózkodási idejük a víz tartózkodási idejével 

összemérhető, ~5–7 nap. A viszonylag rövid tartózkodási idő miatt az aeroszol térbeli és 

időbeli eloszlása nem egyenletes a légkörben. 

Egyes elemek és vegyületek tanulmányozása lehetővé teszi az aeroszol részecskék for-

rásainak megkülönböztetését. Általánosan elfogadott, hogy az Al, Si, Mn, Sr, Fe közös je-

lenléte az aeroszolban talajeredetű anyagra utal, a Pb többnyire ólmozott üzemanyagból, 

hulladékégetőkből vagy kohókból származik, a V és Ni a nehéz gázolaj, az As és Se pedig a 

szén égetéséből származik. A szerves vegyületek közül különösen a biomassza égése során 

keletkező vegyületek utalnak forrásukra. A növényi eredetű n-alkánok (C23–C35) közül a 

páratlan szénatomszámúak, az n-zsíralkoholok (C24–C32) és n-zsírsavak (C20–C32) közül a 

párosak a dominánsak. A gyanták pirolitikus bomlásából származó biopolimerek (di- vagy 

triterpének), illetve lignin prekurzorok (fenolos termékek) szintén jelzővegyületekként szol-

gálhatnak. Az emberi tevékenységből származó részecskék esetében az alkánokra nézve 

szénatomszám szerinti különbség nem figyelhető meg. A kőolajszármazékok égéséből 

származó aeroszolban a 15-ös és a 30-as szénszám között számos bonyolult, elágazó és cik-

likus vegyület fordul elő. Az ipari eredetű, fosszilis tűzelőanyagok égéséből származó aero-

szol legjobb jelzői a PAH-ok (például a benzantracén a gépjárművek kipufogógázából 

származik). 

Elsődleges bioaeroszolnak nevezhető a különböző élő szervezetekből (beleértve a mikro-

organizmusokat és az élő szervezetek maradványait is) származó mindenféle lebegő szilárd 

(élő vagy elhalt) részecske. Ide sorolhatóak a vírusok (0,005 < d < 0,25 µm), baktériumok 

(d ≥ 0,2 µm), algák, spórák (d ≥ 0,5 µm), virágpor, pollen (d ≥ 5 µm), valamint a növényi 

törmelék, mint például lehullott levelek, rovarrészek törmelékei, emberi és állati szövetma-

radványok (d > 1 µm). 
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2.5.4. Budapest levegőminősége 

Az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb érdeklődést vált ki környezetünk állapotának 

megbecsülése és megóvása. A városok különleges helyet foglalnak el a levegőszennyezettség 

szempontjából a nagyszámú lakos, az értékes épített környezet és kulturális örökség, illetve az 

iparosodás és a közlekedés jelentős intenzitása miatt. A városok levegőjének védelme ezért 

kiemelt feladatnak számít. Magyarország legnagyobb városa Budapest. Területe 525 km
2
, 

lakosainak száma 1,8 millió körüli. Pest belvárosi területe kb. 100 km
2
, míg Buda belvárosi 

területe kb. 50 km
2
. A 4 256 kilométer hosszúságú fővárosi közúthálózatból 506 km hosszú-

ságú a főúthálózat, amelyen 38 000 jármű/nap, a mellékutakon 12 000 jármű/nap, a dunai 

hidakon 60 000 jármű/nap áltagos forgalommal lehet számolni. A főváros területén található a 

Világörökség részét képező Budai vár, az Andrássy út, a Hősök tere, illetve Buda és Pest vé-

dett épületei, amely mintegy 837 műemléket jelent. Budapest területén és szomszédságában is 

több védett terület helyezkedik el, mint például a Budai Tájvédelmi Körzet és a Sas-hegy 

Természetvédelmi Terület, valamint mintegy 80 ásvány- és gyógyvízforrás, 10 gyógyfürdő, és 

több, mint 400 keserűvízforrás lelőhelye. 

Budapesten a 20. század eléjén a koromszennyezettség dominált. Az 1950-es években a 

kén-dioxid nagy koncentrációja okozott gondot; az 1960-as évek pedig a savas esők időszakát 

jelentették. A nemzetközi és hazai környezetvédelem egyik sikertörténete a kén-dioxid emisz-

szió visszaszorítása különféle egyezmények nyomán. A szénről mint fő energiaforrásról az 

olaj és a földgáz felhasználására történő áttérés, valamint az energiahordozó-válságok hatása a 

légszennyezettségre az 1970-es években jelentkezett. Az ipari és háztartási tevékenység leve-

gőszennyezésének dominanciája fokozatosan megszűnt, helyette a közúti közlekedés vált 

meghatározóvá Budapesten is. A politikai és gazdasági rendszerváltás időszakában az 1990-es 

évek legelején a város levegője tisztább lett, elsősorban az ipari recesszió és szerkezetátalaku-

lás jótékony hatása miatt, ugyanakkor a megnövekedett gépjárműforgalom, valamint a gép-

járműpark szerkezete és kora újabb problémákat eredményezett. A kialakult helyzetre később 

kedvezően hatott a katalitikus konverterek elterjedése. A város kémiai levegőminősége szem-

pontjából jelenleg az aeroszolnak (szálló pornak) és a nitrogén-oxidoknak (amelyek összefüg-

genek a troposzferikus ózonnal) van kiemelkedő szerepe a szennyező anyagok közül. Az em-

beri egészségre elsősorban a 10 μm-nél kisebb aeroszol részecskék fejtenek ki lényeges ha-

tást, mert a nagyobbak nem jutnak be a tüdőbe. A mérettartományon belül megkülönbözte-

tünk durva (például 10–2,5 μm közötti), illetve finom (például kisebb, mint 2,5 μm) méretű 

részecskéket, amelyek eredete és ennek megfelelően kémiai összetétele, továbbá egészségi 

hatásai is eltérőek. A 2.35. ábrán modellszámítás alapján bemutatjuk a NO2 koncentrációjának 

eloszlását Budapesten. Az ábrán jól kirajzolódnak a belváros területe, valamint a forgalmas 

útvonalak.  

1996-ban és 1999-ben az Alagútban, a Széna téren és a Csillebércen végzett légköri aero-

szol mérések keretében lehetőség nyílt az ólom koncentrációjában bekövetkezett változások 

tanulmányozására is. Ha a Csillebércen mint városi háttérhelyen 1996-ban mért Pb-

koncentrációt a durva és finom frakcióban 1 egységnek vesszük, akkor az ólom koncentráció-

ja a Széna téren a durva frakcióban 10, a finom frakcióban 3 egységnek, az Alagútban rendre 

280, illetve 17 egységnek felelt meg. 1999-ben az ólmozott benzin kereskedelmi forgalomból 

történő kivonása után végzett mérések alapján Csillebércen az ólom koncentrációja csak kis-

mértékben váltott, és a Széna téren mért értékek pedig mindkét frakcióban 3 egységnek felel-

tek meg. A Várhegy-alagútban a csökkenés sokkal nagyobb volt, ugyanis ott az ólom mennyi-

sége a durva frakcióban 75, míg a finom frakcióban 4 egységnyire esett vissza. Az aeroszol 
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mérésekkel egyidejűleg sor került a korom koncentrációjának mérésére is, és mivel ennek 

mennyisége az adott időszakban jelentősen nem változott, a légköri ólom koncentrációjában 

tapasztalt csökkenés főként az ólmozott benzin forgalomból való kivonásával magyarázható. 

A 2002-ben végzett mérések már azt mutatták, hogy a Pb és Br koncentrációja közötti korre-

lációs kapcsolat jelentéktelenné vált az összes mintagyűjtési helyen, illetve koncentrációjuk 

aránya eltér az etil-aránytól, amelyek alátámasztják, hogy fő emissziós forrásuk már nem te-

kinthető közösnek, illetve már nem a közúti gépjárműforgalom. 

 

2.35. ábra: A NO2 koncentrációjának eloszlása Budapesten 

(Forrás: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) 

Az EU-val történő jogharmonizáció keretében a fővárosi levegőtisztaság-védelmi auto-

mata monitorhálózat 2002-ben korszerűsödött és bővült, amikor például a szálló por (aero-

szol) esetében koncepcionális jelentőségű változtatásként áttértek a PM10 méretfrakció (lásd 

később) mérésére a teljes portartalom mérése helyett, illetve a szabályozás is változott, továb-

bá kiépítették a közönség-tájékoztatási rendszert (URL: http://www.kvvm.hu/olm/). 

A 2.6. táblázatban bemutatjuk a finom méretű aeroszol összetételét Budapesten. Ezen lát-

ható, hogy valamennyi mintavevő hely (Csillebérc, Lágymányosi Egyetemi Központ, Széna 

tér, Várhegy-alagút) esetében a szerves vegyületek mennyisége a legjelentősebb, továbbá, 

hogy az aeroszol széntartalmának nagy része oldódik vízben. A vízoldható szerves anyag 

tömege a városi háttérlevegőben nagyobb, mint a jóval forgalmasabb belvárosban. A máso-

dik legjelentősebb összetevő (az Alagutat kivéve) az ammónium-szulfát. A talajeredetű 

anyag és a korom/elemi szén (EC, elemental carbon) hozzájárulása az aeroszol tömegéhez  

http://www.kvvm.hu/olm/
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többé-kevésbé megegyezett valamennyi mintavevő hely esetében. Az EC mennyiségére néz-

ve az Alagút ismét kivételt képez, itt az EC több, mint kétszeres mennyiségben van jelen, ami 

a gépjárműforgalom intenzitásával és a fotokémiai átalakulások hiányával kapcsolatos. Csak 

húsz elemnek (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Sr, Sb, Ba és Pb) a 

tömege haladta meg a 0,01%-ot a belvárosban, míg 1%-nál nagyobb járulékkal a PM10–2,0 

méretfrakcióban csak a Si, Ca, Fe, Al, S, Mg és K elemek, illetve a PM2,0 méretfrakcióban a 

S, Si és Fe elemek rendelkeztek. 

 

Aeroszol 

komponens 
Csillebérc Lágymányos Széna tér 

Várhegy-

alagút 

Szerves anyag 43 54 61 74 

Földkéreg anyag 7 5 7 5 

Elemi szén  8 4 6 12 

Ammónium-

szulfát 
33 24 19 2 

Nitrát 6 3 6 < 1 

Vízoldható szer-

ves szén 49 34 27 20 

2.6. táblázat: Az aeroszol fő komponenseinek átlagos járuléka a finom méretfrakció tömegéhez képest 

%-ban Budapesten. A vízoldható szerves szenet az összes szerves szén %-ában adtuk meg. 

A budapesti városi aeroszol kémiai összetétele és időtrendje alapján megállapítható, hogy 

a Cu és Sb, illetve a Zn medián légköri koncentrációja és medián dúsulási tényezője jelentő-

sen megnőtt a belvárosban 1996 és 2002 között (2.36. ábra). A 2002. év tavaszára vonatkozó 

koncentrációk korrelációs analízise alapján megállapítható, hogy a PM10–2,0 méretfrakcióban 

az említett elemek (továbbá a Ca és a Ba) emissziós forrástípusa közös. Mindkét elem korre-

lált a geogén elemekkel és az aeroszol tömeggel is, de mégsem származhatnak felszíni kőzet-

ből, mert dúsulási tényezőjük nagy: rendre 76 és 5 100. Emissziós forrásukhoz tehát a felszíni 

por diszperziója és reszuszpenziója csak társult járulék. A Cu és Sb elemek átlagos koncentrá-

cióaránya és szórása a finom és durva méretfrakciókban rendre 0,45  0,14 és 0,52  0,18 

értékű, ami azt jelenti, hogy főleg aprítással vagy mechanikus folyamatok eredményeként 

kerülnek a levegőbe. A Cu, illetve az Sb átlagos koncentrációja a PM10–2,0 méretfrakcióban 

35-ször, illetve 50-szer volt nagyobb a belvárosban, mint a városi háttérhelyen, ráadásul még 

növekedett is az elmúlt években. Mindez azt mutatja, hogy ezen fémek fő forrása a városban 

található, és nem kívülről kerülnek a város levegőjébe. A két elem koncentrációjának jelentős 

napszakos változékonysága jelzi, hogy emissziós forrásuk elsősorban nappali tevékenységhez 

kapcsolódik. A Cu/Sb koncentrációarány átlaga és szórása 4,6  1,0 volt a PM10–2,0 méretfrak-

cióban nappal. Az arány hibahatáron belül megegyezik a más városokban mért koncentráció-

aránnyal, és mivel az átlagos felszíni kőzet esetében számított arány 275, tehát két nagyság-

renddel nagyobb, a Cu és Sb emissziója a városokban végzett általános tevékenységgel függ 

össze. Különböző, azbesztmentes fékbetétek közvetlen mérésével kapott átlagos Cu/Sb arány 

(szignatúra) 4,6  1,2. Mindezek alapján a PM10–2,0 méretfrakcióban a nem felszínikőzet ere-

detű Cu és Sb mennyiségét a fékbetétek kopásának emissziós forrásához rendelhetjük, amely 

a Cu, illetve Sb PM10 méretfrakciójú tömegének átlagosan (69  7)%-át, illetve (66  9)%-át 
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emittálta. A fentiekhez hasonló megfontolásokkal a légköri koncentrációk és további alapvető 

aeroszol tulajdonságok, a tömeg méreteloszlás és a korrelációs mátrix segítségével megálla-

pítható, hogy a PM10–2,0 méretfrakciójú Zn egyik fő forrása a gépjárművek gumi futófelületei-

nek kopása. Nem zárható azonban ki a galvanizált fémtárgyak korróziója, a Zn-tartalmú fes-

tékek diszperziója és a felszínre kiülepedett Zn-tartalmú finom méretű aeroszol részecskék 

durva részecskékkel való asszociációját követő reszuszpenziója sem. Emiatt a Zn-re vonatko-

zó következtetéseket felső közelítésként kell tekinteni. A nem felszínikőzet eredetű PM10–2,0 

méretfrakciójú Zn mennyisége (67  12)% járulékot jelent a PM10 méretfrakcióban mért Zn 

tömegéhez. Feltételezve továbbá, hogy a gumikopás során keletkezett aeroszol részecskék 

kémiai összetétele megegyezik a gumi tömbösszetételével (amely mintegy 2% Zn-et és 58% 

szerves vegyületeket tartalmaz; megbecsülhető a gumikopásból származó aeroszolnak a teljes 

aeroszol tömeghez való járuléka. Az átlagos járulék a PM10 méretfrakcióban a tömeg esetében 

5–6%, illetve a szerves aeroszol tekintetében 15–20%.  

 

2.36. ábra: Az aeroszol tömeg és néhány összetevő medián légköri koncentrációjának aránya 

az 1996 és 2002 évek tavaszára vonatkozóan a PM10–2,0 méretfrakcióban Budapest belvárosában.  

Az aeroszol tömeg arányát szaggatott vonallal jelöltük. 

Az általunk kapott tömegjárulék valamivel nagyobb, mint az irodalomban közölt értékek. 

Ennek egyszerű magyarázata lehet a Budapesten tapasztalt (és a tanulmányozott városokhoz 

vagy a tesztberendezéshez viszonyítva) minden bizonnyal rosszabb állapotú úttest. A fent 

említett aeroszol-összetevők egészségügyi és biológiai hatásai potenciálisan veszélyesek és 

kevéssé ismertek. Az Sb például a nemesszenciális elemek közé tartozik, toxikus hatásai ha-

sonlók az arzénéhoz, és elsődlegesen belélegzéssel kerül szervezetünkbe. Az egészségügyi 

hatások nagymértékben függenek az elemek kémiai módosulataitól (speciációjától) és fiziko-

kémiai állapotától, amelyekről egyelőre kevés megalapozott ismerettel rendelkezünk. 

A platinafémek iránti fokozott környezeti érdeklődés miatt megvizsgáltuk a Ce – mint a 

gépjármű-katalizátorban az aktív fémek egyik fő hordozója – koncentrációjának változását 

1996–2002 között. A PM10–2,0 méretfrakcióban a Ce koncentrációja csökkent ugyan, és bár 
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valamivel kisebb mértékben, mint az aeroszoltömeg vagy a tipikusan geogén elemek koncent-

rációja, de ennek valószínű oka az adott helyszín összetételének eltérése az átlagos felszíni 

kőzettől. Emellett a dúsulási tényezője sem változott szignifikánsan (átlaga és szórása 1996., 

illetve 2002. években: 1,7  0,2, illetve 1,8  0,5 volt; mediánja rendre 1,6, illetve 1,7 volt). A 

PM2,0 méretfrakcióban lévő Ce koncentrációja mindegyik évben a kimutatási határértéknél 

kisebb volt. 

Jelenleg a levegőszennyezés jelentős hányada a városban történik, és gyakran a közúti 

gépjárművekkel hozható kapcsolatba. Becslések szerint a szálló por akár 60%-a is a közúti 

közlekedés révén kerülhet a levegőbe, de jelentős a regionális-kontinentális légköri transz-

portfolyamatok által, a városon kívülről szállított szennyezők mennyisége is. A környezetvé-

delmi intézkedések és jogszabályok általában kedvezően befolyásolják a légszennyezettség 

alakulását Budapesten is, de a levegőminőség alakulását döntő módon a gazdasági körülmé-

nyek alakítják. A jövőben a tömegközlekedés jobb kihasználását forgalomirányítási intézke-

désekkel, a vasút- és elővárosi vasúthálózat fejlesztésével, valamint kerékpárutak építésével is 

segíteni kell. A levegőszennyezettség összefoglaló értéke szerint Budapest az EU nagyvárosai 

között a középmezőnybe sorolható. Szeles és/vagy csapadékos időben az egészségügyi határ-

értékeknél sokkal tisztább a levegő, szélcsendes időben és (téli) hőmérsékleti inverziók esetén 

viszont sokkal nagyobb koncentrációk is előfordulnak. A levegőminőségnek napszakos és 

évszakos változékonysága is van, illetve a városrészek/útvonalak között lényeges különbsé-

gek alakulhatnak ki. Egyes összetevők légköri koncentrációja gyakran az egészségügyi határ-

érték körül ingadozik, ami még talán elviselhető a város egészét tekintve. Ez azonban nem a 

lakosok környezettudatos magatartásával, vagy a város és kerületei vezetésének hathatós és 

elhivatott tevékenységével magyarázható leginkább, hanem a kedvező földrajzi elhelyezke-

désnek és a meteorológiai viszonyoknak köszönhető. A friss légtömeg az északnyugati, ural-

kodó szélirányból a Budai-hegységen keresztül éri el a város belsejét, a Duna fölötti szabad 

légtérben felhígítja a városi, szennyezett levegőt, majd a délkeleti irányba akadály nélkül tá-

vozhat. A levegő minőségének és tisztaságának javítása azonban elengedhetetlen, ami egy 

komplex intézkedési terv következetes megvalósítását igényli, és ebben a folyamatban a ható-

sági, monitorozás jellegű mérések és a kutatói céllal végzett vizsgálatok eredményei kitűnően 

kiegészítik egymást. 
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3. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS (Bartholy Judit és Pongrácz Rita) 

Nemcsak a Föld lakóinak száma nő robbanásszerűen, hanem az egy főre jutó felhasznált 

energia, és a légkörbe juttatott szennyező anyagok mennyisége is. Vajon visszavezethető-e 

az elmúlt másfél évszázadban zajló kismértékű globális léptékű melegedés az ember mind 

intenzívebb földi jelenlétére? Okolható-e az egyre növekvő szennyezőanyag-kibocsátás, és 

az így erősödő üvegházhatás az éghajlat változásáért? A szélsőséges időjárási események 

gyakorisága növekszik, vagy csak gyorsabb és szenzációéhesebb a hírközlés globalizálódó 

világunkban? Lehetséges-e az éghajlat modellezése, előrejelzése? Mára a fenti kérdések 

legtöbbjére létezik tudományos alapokon nyugvó válasz. A 19. század közepétől végzett 

rendszeres műszeres mérések idősorai alapján a Föld légkörének melegedése mutatható ki. 

Az éghajlatváltozás súlyos problémáit felismerve az 1988-ban létrehozott nemzetközi 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) eddigi négy helyzetértékelő jelentése (1990., 1996., 2001. és 2007.) tudományosan 

megalapozott információkat biztosít a klímaváltozás várható hatásairól, segítséget nyújt a 

kihívásokhoz való alkalmazkodásban. A legutóbbi jelentés (IPCC, 2007) rávilágít arra, hogy 

Közép-Európában a 21. században szárazabb és forróbb nyarak várhatók. Különböző üveg-

házhatású gázkoncentrációk melletti szimulációk eredményei alapján Európa a globális fe l-

melegedésre legérzékenyebb területek közé sorolható (Giorgi, 2006). Ezek a tények indo-

kolják, hogy térségünkben különös figyelmet fordítsunk a globális melegedés regionális 

következményeinek elemzésére. 

3.1. Az éghajlati rendszer 

A 3.1. ábra az éghajlati rendszer elemeit, vagyis azokat a fontosabb tényezőket, folyamato-

kat mutatja be, melyek a múlt és jelen éghajlatát meghatározzák. Ugyancsak e rendszeren 

keresztül érthetjük meg az elkövetkező évtizedek, évszázadok éghajlatváltozását. Az égha j-

lati rendszer öt alapeleme: a légkör, az óceán, a krioszféra, a bioszféra és a talajfelszín. Az 

éghajlati rendszert vezérlő két alapvető hatás: (1) a légkör felmelegedése a bejövő rövidhu l-

lámú (látható tartományú) napsugárzás révén, (2) a hűtő hatás a világűrbe történő hosszú-

hullámú (infravörös) kisugárzás által. Míg a melegítő hatás a kisebb szélességeken, a trópu-

sokon a legerősebb, addig a hűtés a sarki térségek téli időszakában a legintenzívebb. A föld-

rajzi szélességek között meglévő jelentős hőmérsékleti gradiens – mely egyben az adott 

térségek markáns légnyomáskülönbségét is jelenti – vezérli a légköri és óceáni cirkulációt. 

A légköri és óceáni kiegyenlítő áramlások hajtják végre a teljes rendszer egyensúlyba jutá-

sához szükséges energia- és hőátvitelt. 
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3.1. ábra: Az éghajlati rendszer vázlatos szerkezete 

3.1.1. A légkör 

A bejövő napsugárzás jelentős hányada nem a légkörben nyelődik el, hanem a Föld felszínén 

(talaj, óceán, jégtakaró). A párolgás és a földfelszínt érő direkt hősugárzás alakítja ki a felszín 

és a légkör között kialakuló hőátvitelt, melynek ehhez kapcsolódó két megjelenési formája 

rendre a látens és a szenzibilis hő. Az energiacsere leggyakoribb közvetítői az ún. tranziens 

időjárási rendszerek (például: ciklonok, anticiklonok), melyek átlagos élettartama mindössze 

néhány naptól egy-két hétig terjed. 

Az éghajlati rendszer egyik legfontosabb összetevőjének, a légkörnek az állapotát főként 

a következő paraméterek és folyamatok határozzák meg: 

 ún. turbulens jellegű hőátvitel, mely kifejezés a légköri átkeveredés örvényes jellegére utal, 

 a felszín nedvességtartalma, 

 a felszín típusa, illetve annak albedója, mely meghatározza a bejövő és a visszavert nap-

sugárzás arányát, 

 a vízgőz kondenzálódása révén felszabaduló, ún. látens hő, 

 felhőzet, melynek fontos szerep jut a bejövő rövidhullámú napsugárzás visszaverődésénél 

és a kimenő hosszúhullámú földsugárzás abszorpciójánál, illetve emittálásánál, 

 a szén-dioxid, vízgőz, ózon és egyéb nyomgázok légköri hűtő és melegítő hatása, 

 a Föld keringési pályaelemeinek ciklikus változásai, 

 orográfiai akadályok, szárazföldek és óceánok területi eloszlása, inhomogenitása, 

 a légkör és az éghajlati rendszer más elemei között fellépő visszacsatolási mechanizmusok. 

A légkört jellemző globális mozgásrendszert az ún. háromcellás cirkulációs modellel ír-

hatjuk le, melyet már az 1920-as években kidolgoztak, majd a magaslégköri megfigyelések 
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eredményeinek felhasználásával a későbbi évtizedekben még finomították. A 3.2. ábra mutat-

ja be a forgó Föld idealizált, átlagos viszonyokat tükröző háromcellás cirkulációs modelljét. 

Ebben a Hadley által feltételezett cirkuláció mint az Egyenlítőhöz legközelebbi cellapár jele-

nik meg, Hadley-cella néven. Ezen kívül még megjelenik a mérsékelt öv nyugatias áramlásait 

lefedő Ferrel-cella, valamint az északi és déli sarkvidékeken a keleties áramlások által uralt 

poláris cella. A szomszédos cellákban a levegő egymással ellentétes irányban áramlik, így 

alakul ki a két Hadley-cella érintkezésénél az Egyenlítő térségében a talajon az ún. trópusi 

összeáramlási zóna (ITCZ), és a tropopauza magasságában egy szétáramlási zóna. Ehhez ha-

sonlóan a Hadley- és a Ferrel-cella találkozásánál süllyedő száraz, hűvös levegőt találunk, és a 

felszínen kialakul a szubtrópusi nagy nyomású zóna. 

 

3.2. ábra: A Föld idealizált háromcellás cirkulációs modellje 

Kicsit részletesebben tekintsük át az Egyenlítőhöz legközelebb lévő, északra és délre kö-

zel szimmetrikusan elhelyezkedő Hadley-féle konvektív cellákat! Itt az intenzív besugárzás 

hatására heves feláramlás indul meg, mely a trópusokra jellemző erős felhősödést eredménye-

zi. A feláramló meleg levegő és a gomolyos szerkezetű (Cumulus) toronyfelhők kialakulása 

felszabadítja a látens hőt a légtömegből, és elméleti megfontolások szerint ez a folyamat biz-

tosítja a Hadley-cellában zajló áramlásokhoz szükséges mozgási energiát. A felhőkből hulló 

bő csapadék táplálja a trópusokon fejlődő dús növényzetet, nevezetesen Délkelet-Ázsia, Afri-
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ka Egyenlítői régiója és Dél-Amerika (az Amazonas-medence) esőerdőit. A cirkulációs cel-

lában a troposzféra tetejére a tropopauzához már száraz és jelentős mértékben lehűlt légtö-

meg érkezik. Az áramlás kettéválva a sarkok irányába indul, és a lehűlési folyamat tovább 

folytatódik. Az északi és déli 30° szélességeket elérve lefelé indul a légáram és (az adiaba-

tikus süllyedés miatt) meleg száraz légtömegként éri el a talajt. Ez jól összecseng a szubtró-

pusi régió éghajlati sajátosságaival, mely zónába például az afrikai Szahara, és az ausztrál 

sivatagok is tartoznak. Ebben a leszálló légáramlatok által uralt térségben a felszín közelé-

ben gyenge légmozgás uralkodik, gyakori a szélcsend. Spanyol hajósok ló szélességnek 

(spanyolul latitudes de los caballos, angolul horse latitudes) nevezték ezt az övezetet, mivel 

a legendák szerint a hosszú szélmentes időszakok során nem egyszer kényszerültek az óceá-

non átkelő hódító harcosok lovaikat a tengerbe ölni, mikor már elfogyott a hajón az eteté-

sükhöz, itatásukhoz szükséges abrak és víz. 

A Hadley-cella felszíni áramlási ága a passzát szelek öve, mely mindkét féltekén keleti-

es szélösszetevőket tartalmaz. Angol nyelvterületen kereskedelmi szeleknek (trade winds) 

hívják e szélövet, arra utalva, hogy az óceánt átszelő kereskedelmi utakat ebben az övben 

volt érdemes tervezni, hiszen sem a szélcsendes ló szélesség, sem pedig a sarkok felé azt 

követő, nyugatias szelek öve nem adott a hajózáshoz biztonságos szélviszonyokat. 

A két Hadley-cella közötti hely, sáv a talajon az év során nem állandó, mellyel együtt 

nyilván a két cirkulációs cella is vándorol. A trópusi összeáramlási zóna aktuális helyzete 

egyrészt az évszakok, másrészt a földrajzi hosszúság szerint is változik. Az összeáramlási 

zóna földrajzi helyzete általában jól egybeesik a termikus egyenlítővel (mely a klimatikusan 

legnagyobb felmelegedés területe, és követi a Nap látszólagos évi járását). Kontinensek ese-

tén sokkal nagyobb az Egyenlítőtől való eltávolodás, mint óceánok esetén.  

3.1.2. Az óceán 

Az óceánok is meghatározó szerepet játszanak a globális éghajlati rendszerben. A légkörbe 

lépő sugárzásnak több mint a fele érkezik le a földfelszínre. Az óceán elnyeli, illetve tárolja 

ezt az energiát, és a tengeráramlások révén újra elosztja. Az energia nagyobbrészt páro lgási 

folyamatokon keresztül jut ki újra a légkörbe látens hő formájában, kisebb részben pedig 

hosszúhullámú földsugárzásként. A tengeráramlásokat az impulzusmomentum, a hő és a 

víztömeg kicserélődési folyamatai vezérlik. Bonyolult vertikális és horizontális összetevő-

ket tartalmazó pályákon haladnak ezek az áramlatok, melyeket a tenger felett fújó szél irá-

nya és erőssége, a tengervíz hőmérséklete és sókoncentrációja, a kontinensek partvonalai, 

valamint a tengerfenéken húzódó hegyvonulatok, árokrendszerek határoznak meg.  

A felszíni áramlások csak az – átlagosan több km mélységű – óceántömeg felső néhány 

száz méterét érintik. A mélytengerek is mozgásban vannak, melyek iránya és sebessége 

gyakran jelentősen eltér a felszíni áramlásoktól. Az óceán vertikális, azaz lefelé és felfelé 

irányuló mozgásait termohalin cirkulációnak nevezzük, mivel ezeket az óceán sűrűségvál-

tozásai irányítják (a víz akkor a legsűrűbb, ha hideg és sós). A nagy sűrűségű víz olyan 

mélységekig süllyed le, hogy az egyensúlyi állapot létrejöjjön.  
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3.3. ábra: A termohalin cirkuláció mélytengeri és felszínközeli áramai 

(Forrás: ACIA, 2005) 

A termohalin mélytengeri cirkuláció áttekintő képét láthatjuk a 3.3. ábrán, mely sugallja, hogy 

ez az ún. óceáni szállítószalag (angol nevén conveyor belt) a Föld óceánjait egybefüggő 

rendszerbe fogja össze. Ezen áramlás szerepe az egymástól földrajzilag távol fekvő óceáni 

medencék közötti hőmérsékleti és sókoncentrációbeli különbségek kiegyenlítése. 

A termohalin cirkulációnak a horizontális víztömegszállítás mellett vertikális le- és fel-

szálló komponensei is vannak. Az Észak-Atlantikumban jellemző száraz arktikus légtömegek 

elvonják a hőt és intenzív párolgást indukálnak az óceán felszínközeli rétegeiben, mely meg-

növeli a sótartalmat és a vízsűrűséget. E sűrű, nehéz víztömegek néhány ezer méter mélység-

be leszállva olyan déli irányba haladó mélytengeri folyammá állnak össze, melynek össztö-

mege hússzorosa a világ összes folyójának. Ez a mélytengeri áramlás az Atlanti-óceán északi 

peremétől Dél-Afrika felé folyik, majd áthalad az Indiai-óceánon, délről megkerüli Ausztráli-

át, és megérkezik a Csendes-óceánba, eközben mindvégig nagy mélységben halad. Ez az óce-

áni szállítószalag juttatja el az Atlanti-óceáni intenzív vízgőz kipárolgás miatt visszamaradt 

sómennyiséget a Csendes-óceánba. Jég- és üledékminták bizonyítják, hogy ez a nagy szállító-

szalag-rendszer a glaciális és interglaciális időkben többször összeroppant, illetve áthelyező-

dött, így az elkövetkezendő klímaváltozásoknak szintén fontos meghatározója lehet. 

3.1.3. A krioszféra 

Krioszférának a földfelszínen található alábbi hó- és jégformációkat nevezzük: 

 Időszakos szárazföldi hótakaró, amely a leggyorsabban reagál a néhány naptól néhány 

hétig terjedő időskálán a légkörben lejátszódó dinamikai folyamatokra. A téli időszakban 

megjelenő kontinentális hótakaróban tárolt hőmennyiség a teljes Földet tekintve nem je-

lentős. A krioszféra legfontosabb hatása a hóval fedett felszínek nagy albedójából ered 

(vagyis hogy a beérkező napsugárzás nagy részét visszaveri). 

 Tengeri jég, melynek hatása az éghajlatra az évszakos és annál nagyobb időskálán érvé-

nyesül. Az óceánon lévő jégnek és a szárazföldet borító hónak a hőegyenlegre gyakorolt 

hatása hasonló. Az óceánok és szárazföldek elkülönülését is erősíti a tengeri jég. Jelen-
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léte megakadályozza az impulzusmomentum és a nedvesség cserefolyamatait. Bizonyos 

térségekben szerepe van a mélytengeri víztömegek elkülönülésében, például a 

sókoncentráció növekedésekor, a fagyási periódusokban, illetve édesvízi rétegek kele t-

kezésekor az olvadási időszakokban. 

 Grönland és Antarktika jégtáblái, melyek szinte állandóan jelen lévő felszíni formáci-

óknak tekinthetők. Talán meglepőnek tűnik, de ezen jégtömegek tartalmazzák a Föld 

édesvízkészletének 80%-át. Ez indokolja a hidrológiai ciklusban betöltött hosszú idő-

skálán ható tározó szerepüket. A jégtáblák méreteiben bekövetkező bármely változás a 

tengerszint megváltozását vonná maga után. 

 Hegyi gleccserek, melyek a krioszférának csak egy nagyon kis hányadát teszik ki. Szin-

tén édesvízi tározóknak tekinthetők, és így ugyancsak hatással lehetnek a tengerszint 

alakulására. Az éghajlat megváltozása szempontjából fontos diagnosztikai jelentőségük 

van, hiszen a környezeti feltételek megváltozására nagyon gyorsan reagálnak.  

 Az örök fagy birodalma, mely hatással van a felszíni ökoszisztémákra és a tengerbe 

ömlő folyók vízhozamára. Ez befolyásolja az óceánok termohalin cirkulációját. 

3.1.4. A bioszféra 

A bioszféra vezérli, illetve kontrollálja néhány fontos üvegházgáznak az óceán, a légkör, 

valamint a különféle felszínformák közötti kicserélődési folyamatait. A legfontosabb ilyen 

gázok a szén-dioxid és a metán. Ezek a folyamatok nagyon érzékenyek az éghajlat ingado-

zására, módosulására, illetve a környezeti hatásokra. A legkisebb változás egy adott térség 

légköri összetevőiben, állapotjelzőiben, vagy a környezetben (például a szén-dioxid gáz 

többlete, azaz koncentrációjának növekedése a légkörben) az egyensúly megbomlásához 

vezethet. Ekkor az adott elemek, gázok többletként, feleslegként jelennek meg a légkörben. 

Ez magyarázza a légköri visszacsatolási mechanizmusok jelentőségét, és azt, hogy e folya-

matoknak a klímaváltozásokat leíró modellekben kitüntetett szerep jut. 

3.1.5. A talajfelszín 

A hidrológiai ciklusban jelentős szerepet játszanak a talajban, valamint annak felszínén já t-

szódó folyamatok is. Fontos komponensek: a talaj felszínközeli rétegében talajnedvesség-

ként tárolt édesvíz mennyisége; a talaj anyagi tulajdonságaitól nagy mértékben függő föld-

alatti víztározók elhelyezkedése, védettsége. A talaj kölcsönhatásban áll a légkörrel a gázok, 

az aeroszolok és a légnedvesség cserefolyamatai révén. Ezeket a történéseket nagymérték-

ben befolyásolja a talaj típusa és a felszín növényi borítottsága, amit természetesen ismét 

nagyon erősen determinál a talaj nedvessége. Bár jól látható e folyamatok szoros és több-

szörös kölcsönhatása, mégis a pontos összefüggések nem ismertek kellő pontossággal. Az 

utóbbi évtizedben sok kutatás foglalkozik e témakörrel. 
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3.2. A Föld sugárzási egyenlege és az üvegházhatás 

Annak ellenére, hogy egy helyszínen a hőmérséklet jelentős mértékben változik évről évre, ha 

az egész földi légkört tekintjük sugárzási szempontból, a beérkező és a Földet elhagyó sugár-

zás hosszú idő átlagában egyensúlyban van. Ennek az egyensúlynak a komponenseit mutatja a 

3.4. ábra, melyen a bal oldalon a Napból származó rövidhullámú sugárzási egyenleg elemeit, 

a jobb oldalon pedig a hosszúhullámú sugárzási egyenleg részleteit láthatjuk. Becslések sze-

rint a földi légkör felső határán belépő rövidhullámú 342 W/m
2
 energiamennyiségből 

77 W/m
2
 visszaverődik a légköri részecskékről (gázrészecskékről, aeroszolokról, felhőkről), 

30 W/m
2
 pedig a felszínről. Így összesen 107 W/m

2
 energia távozik rövidhullámú sugárzás 

formájában a Földről, mely a teljes beérkező rövidhullámú napsugárzás kb. 31%-a. Ez az ér-

ték adja meg a Föld bolygó planetáris albedóját, azaz a visszavert és a beérkező sugárzás há-

nyadosát. A rövidhullámú sugárzásból a maradék 235 W/m
2
 energia elnyelődik a föld-légkör 

rendszerben: a légkörben 67 W/m
2
, a felszínen pedig 168 W/m

2
. A teljes elnyelt energia hosz-

szú hullámhosszú sugárzás formájában hagyja el a földi légkört, melynek mennyisége az 

energiaegyensúly miatt szintén 235 W/m
2
. A felszín 102 W/m

2
 energiát ad át a légkörnek az 

ún. szenzibilis és látens hő formájában. Míg a szenzibilis hőáram a konvektív feláramlási fo-

lyamatokon keresztül halad felfelé a légkörben, addig az ennek mintegy háromszorosát kitevő 

látens hő szolgáltatja a víz párolgásához szükséges energiát. A felszín felfelé irányuló hosszú-

hullámú kisugárzása 390 W/m
2
, a légköré 165 W/m

2
, s a felhőké 30 W/m

2
. A légkör nem csak 

felfelé, hanem lefelé, a felszín felé irányuló sugárzást is kibocsát, melynek mértéke 

324 W/m
2
. Így mind a teljes Föld bolygó, a felszín, s a légkör sugárzási egyenlege több éves 

időskálán egyensúlyban van. Természetesen egy-egy földrajzi helyen ez az egyensúly nem 

teljesül, a kis földrajzi szélességeken állandó energiatöbblet, a nagy földrajzi szélességeken 

energiahiány keletkezik. Ennek kiegyenlítésére indul meg a nagy energiákat szállító globális 

óceáni és légköri cirkuláció. 

 

3.4. ábra: A földi légkör sugárzási egyenlege, az ábrán feltüntetett értékek W/m
2
 egységben értendők. 

(Forrás: IPCC, 2007) 
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A légköri üvegházhatás kifejezés arra a hasonlóságra utal, mely számos légköri gáz és a 

kertészetek melegházait lefedő üveglapok funkciója között van. A légkörben jelen lévő ún. 

üvegházgázok a kertészetekben használt üveglapokhoz hasonlóan áteresztik a rövid hullám-

hosszú, Napból érkező elektromágneses sugárzást. A másik irányban pedig útját állják a Föld 

felől érkező, az infravörös (hőmérsékleti) tartományba eső földi sugárzásnak. Ettől meleg az 

üvegház, és ettől nagyobb a földfelszín közeli hőmérséklete 33°C-kal (mint lenne e gázok 

légköri jelenléte nélkül). A melegházban a Nap sugárzása átjutva az átlátszó üveglapon, rész-

legesen elnyelődik a felszínközeli tárgyakon, melyek azt hővé konvertálják, és így emelkedik 

a melegház belső hőmérséklete. A másik fontos melegítő hatás a termőtalajra lejutott, elnyelt, 

és a hosszúhullámú hőmérsékleti tartományban újból kisugárzott energiából származik: ez az 

energia alulról eljut az üveglaphoz, melyet az nem ereszt át, hanem visszasugároz a melegház 

belsejébe. 

A vitathatatlan hasonlóságok ellenére a légköri folyamatok a fent ismertetett mintától je-

lentősen eltérő módon zajlanak le. A lényegi különbségek: 

 a levegő- és felhőrészecskék a napsugárzás egy nagy hányadát elnyelik,  

 a légkörön át a világűr irányába haladó földsugárzást bizonyos tartományban (az ún. „lég-

köri ablak”-ban) nem nyelik el az üvegházgázok, 

 a szabad légkörben a légtömegeket szállító szeleknek is nagy szerep jut. 

Sok szakember a fenti okok miatt tiltakozik a légköri üvegházhatás elnevezés használata 

ellen, mondván, több az eltérő, mint a hasonló elem. Ennek ellenére széles körben elterjedt ez 

a szóhasználat.  

Az üvegházhatás mechanizmusának feltárása nem az elmúlt évtizedek érdeme, közel más-

fél évszázados múltra tekint vissza. A légkörrel foglalkozó tudósok már az 1860-as években 

felismerték a nyomgázok jelentős szerepét abban, hogy a Föld bolygó éghajlata ilyen kelle-

mes. 1863-ban, az angol Philosophical Magazine hasábjain jelent meg az első cikk – John 

Tyndall tollából – mely a vízgőz légkört melegítő szerepével foglalkozik. Svante Arrhenius 

1896-os tanulmánya pedig a kőszén elégetése révén megemelkedő szén-dioxid-koncentráció 

várható légköri következményeit taglalja. 

Az üvegházhatás leírásának egyik kulcsszava a „szelektív abszorpció”. Néhány légköri 

gáz – az ún. üvegházgázok – szelektíven elnyelőek, azaz elnyelnek az infravörös hőmérsékleti 

tartományban, viszont áteresztenek az ultraibolya, és a látható fény tartományában. A legfon-

tosabb üvegházgázok a vízgőz és a szén-dioxid. A 3.5. ábráról leolvasható, hogy e két gáz 

légköri jelenléte együttesen 27,8°C-kal (20,6, illetve 7,2°C-kal) emeli a felszínközeli léghő-

mérsékletet. További üvegházgázok az ózon (mely főleg a sztratoszférában található meg na-

gyobb mennyiségben), a dinitrogén-oxid és a metán, melyek rendre 2,4°C, 1,4°C és 0,8°C-kal 

járulnak hozzá a globális üvegházhatáshoz. Ezen gázok az infravörös tartományba eső energia 

elnyelése révén kinetikus (mozgási) energiához jutnak, melyet ütközésekkel megosztanak a 

többi (főként oxigén- és nitrogén-) molekulával. E folyamat révén megemelkedik az alsó lég-

rétegek energiaszintje, ami a felszíni léghőmérséklet növekedéséhez vezet. 
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3.5. ábra: A légkör természetes üvegházhatásának hőmérsékleti összetevői 

A hőmérsékleti sugárzási tartomány egy részén, a 8–11 µm-es intervallumban sem a víz-

gőz, sem a szén-dioxid nem nyeli el, hanem átereszti a sugárzást. Ezt a tartományt nevezzük 

az ún. „légköri ablak”-nak, jelképesen utalva arra, hogy itt „szökhet” a hőenergia a légkörből 

az űrbe. Éjszakánként a felhők felerősíthetik az üvegházhatást: az apró vízcseppekből álló 

alacsony szintű, nagy tömörségű, vastag felhők még a 8–11 µm-es intervallumban is képesek 

energiát elnyelni, így mintegy „becsukni a légköri ablakot”. 

A természetes üvegházhatás összetett folyamatai révén egy finom és nagyon sérülékeny 

egyensúly alakult ki a földi légkör sugárzási egyenlegében az elmúlt évmilliók során. Kérdés, 

hogy a 21. század elején a Földet lakó emberiség képes-e megőrizni ezt az egyensúlyt. Csak a 

légköri folyamatok mechanizmusának mind jobb megismerése, megértése, és a felelősségteli 

önkorlátozó fogyasztás ad esélyt az ipari és gazdasági fejlődés jelenlegi üteme mellett arra, 

hogy az ember ne veszélyeztesse saját jövőbeni életterét. 
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3.3. Az üvegházhatású gázok és a légköri aeroszol koncentrációjának 

változása 

Az iparosodás és a robbanásszerű népességnövekedés révén az emberi jelenlét a Földön egyre 

intenzívebbé válik, mely folyamat megváltoztatja az üvegházgázok és aeroszolok légköri el-

oszlását és koncentrációját. Ezeknek a változásoknak következtében jön létre a korábbi fejeze-

tekben már említett sugárzásikényszer-változás, melyet a napsugárzás eltérő mértékű elnyelése 

és visszaverődése, illetve a földsugárzás eltérő mértékű emissziója és elnyelése magyaráz. 

Az elmúlt 250 évben az alsó légkörben bekövetkezett sugárzási viszonyok megváltozásá-

ért számos folyamat felelős, melyeket a 3.6. ábra foglal össze. A legnagyobb hatású, és egyér-

telműen a globális melegedés irányába mutat ezen összetevők közül az üvegházhatás, ponto-

sabban az üvegházgázok antropogén eredetű koncentrációnövekedése. További légkört „me-

legítő” komponensek: a troposzférikus ózonkoncentráció növekedése, a fosszilis tüzelőanyag-

ok égetéséből származó aeroszolok mennyiségének növekedése, a repülőgépekből a légkörbe 

kerülő égéstermékek hatása, valamint a Nap sugárzásának ingadozása. A sugárzási kényszer 

növekedését részben kompenzálják a légkört „hűtő” folyamatok: a sztratoszférikus ózonkon-

centráció csökkenése, a szulfát aeroszolok és a szerves anyagok égetéséből származó aeroszo-

lok mennyiségének növekedése, valamint a földhasználatban bekövetkezett változások. Az 

ábra alján szürke árnyalatokkal feltüntettük a különböző folyamatokra vonatkozó tudományos 

ismereteink bizonytalanságát. 

 

3.6. ábra: A sugárzási viszonyok megváltozásának összetevői és mértéke 

az 1750–2000 közötti időszakban (Forrás: IPCC) 

Ha összehasonlítjuk a legfontosabb üvegházgázok koncentrációinak a jelenlegi és az iparosodá-

si folyamatot megelőző értékeit, a légköri koncentráció növekedésének ténye vitathatatlan. A 

szén-dioxid légköri koncentrációja 280 ppm-ről 379 ppm-re növekedett az ipari forradalom 

kezdete óta, a metáné 715 ppb-ről 1 774 ppb-re, a dinitrogén-oxidé pedig 270 ppb-ről 319 ppb-

re. Ha az ipari forradalmat megelőző évezredek (tízezer év) során bekövetkezett változásokat is 
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elemezzük, a fenti koncentrációnövekedésekhez képest csak minimális ingadozás figyelhető 

meg mindhárom gáz esetén. 

A koncentráció mellett még egy nagyon fontos paramétere az üvegházgázoknak az ún. 

tartózkodási idő, mely megadja, hogy a légkörbe kerülés után a gáz várhatóan átlagosan 

mennyi idő múlva kerül ki a légkörből. A szén-dioxid esetén ez 50–200 év, a metánnál 12 év, 

a dinitrogén-oxidnál 114 év. Új üvegházhatású gázként jelentek meg az 1950-es évek közepé-

től a halogénezett szénhidrogének (CFC-gázok), melyek természetes forrásból nem kerülnek a 

légkörbe. Ezen gázok kizárólag emberi tevékenység következtében kerülnek a légkörbe, és a 

légkör alsó részében rendkívül stabilak, átlagos tartózkodási idejük 65–130 év. 

Lényeges tényező, hogy a szén-dioxid, a dinitrogén-oxid, és némely halogénezett szén-

hidrogén gáz légköri tartózkodási ideje a 100 (esetenként akár többezer) évet is meghaladja, 

ami a mai generáció felelősségét csak még jobban kiemeli. Ahhoz, hogy megbecsülhessük a 

növekvő légköri üvegházhatás következtében esetlegesen bekövetkező globális melegedéshez 

az üvegházgázok egyenkénti hozzájárulását, három tényezőt kell figyelembe venni: 

1. a molekulák egyedi aktivitását az abszorpciós és az újra kisugárzó mechanizmusokban, 

2. az adott gáz légköri koncentrációját, 

3. a gáz tartózkodási idejét. 

Az üvegházgázok közül a szén-dioxid a legkevésbé aktív gáz. Nála 21-szer hatékonyabb a 

metán, 206-szor aktívabb a dinitrogén-oxid, és átlagosan mintegy 15 000-szer aktívabbak a 

CFC-gázok a sugárzási energia elnyelésében és újra kisugárzásában. Ennek ellenére a CO2 

gáz a legjelentősebb komponense a globális melegedési folyamatnak, ahogy ezt a 3.7. ábrán 

bemutatott kördiagramon láthatjuk. A szén-dioxid domináns szerepe nagy légköri koncentrá-

ciójával és tartózkodási idejével magyarázható. 

 

3.7. ábra: Az üvegházgázok hozzájárulása a sugárzási kényszer megváltozásához 

1980 és 1990 között. Az ózon járuléka is jelentős, de ma még nem számszerűsíthető. 

(Forrás: IPCC) 

Az elmúlt évtizedekben kutatások sora foglalkozott az üvegházgázok légköri folyamatai-

val, koncentrációváltozási tendenciáik pontosabb megértésével. Mindkét hemiszférát lefedő 

monitoring hálózatok segítik ezeket a vizsgálatokat, és mérik e gázok koncentrációjának tér-

beli és időbeni alakulását. A következőkben sorra vesszük a fontosabb légköri üvegházgázo-

kat, és összefoglaljuk jelenlegi tudásunkat a globális melegedésben betöltött szerepükről.
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3.3.1. Szén-dioxid 

Annak megértése, hogy a légkörben térben és időben hogyan változik a szén-dioxid koncent-

rációja, nem könnyű feladat. A 3.8. ábrán a földi szénciklus fontosabb komponenseit, és a 

közöttük lejátszódó folyamatokat mutatjuk be vázlatosan. A zárójelekben látható, illetve a 

nyilak mellé írt számok az adott részfolyamatban részt vevő szén becsült összmennyiségét 

adják meg milliárd tonna egységekben. A földi ökoszisztéma legaktívabb széntározói a szá-

razföldi bioszféra, a légkör és az óceán, melyek rendre 550, 750 és 38 000 milliárd tonna sze-

net tárolnak. Az éves óceán és légkör közötti szén-dioxid-forgalom körülbelül 90, míg az élő 

növények által közvetített, szárazföldek feletti forgalom 60 és 120 milliárd tonna között inga-

dozik. Évtizedes szinten a természetes folyamatok hatására elnyelt és felszabaduló szén-dioxid 

nettó mennyisége közelítően megegyezik, tehát ezek a folyamatok egyensúlyban vannak. 

 

3.8. ábra: A globális szénciklus. A feltüntetett mennyiségek, illetve anyagáramok egysége rendre 

milliárd tonna, illetve milliárd tonna évente. (Forrás: IPCC) 

E természetes egyensúly került veszélybe, hiszen a 19. század elejétől kezdődően a szén-

dioxid koncentrációjának jelentős növekedése figyelhető meg, mely feltételezések szerint az 

egyre intenzívebb emberi jelenléttel, és az egyre fokozódó iparosodással magyarázható. Az 

elmúlt száz évben az erdővel borított térségek mezőgazdasági területekké való átalakítása 

önmagában 100 milliárd tonna szenet juttatott a légkörbe. Azóta tovább gyorsult az erdőirtási 

folyamat, főként a dél-amerikai, afrikai és délkelet-ázsiai őserdők intenzív kitermelése, égeté-

se miatt. Másik és jelentősebb (3.9. ábra) forrása a légkörbe jutó szén-dioxidnak az üzem-

anyagok (szén, kőolaj, földgáz) égetése, mely nagyrészben a gyorsuló ütemben iparosodó 

világunk állandóan növekvő energiaigényét hivatott fedezni. A tüzelőanyagok égetése során a 

szén oxidálódik és szén-dioxiddá alakul: minden elégetett tonna szénből 3,7 tonna szén-dioxid 
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gáz keletkezik. Becsült értékek alapján jelenleg e forrásból évi 22 milliárd tonna szén-dioxid 

jut a légkörbe, mely több, mint tízszerese az ezredfordulón keletkezett mennyiségnek. A for-

rások régiónként változó sűrűsége miatt nagyon egyenlőtlen a tüzelőanyagok égetése révén a 

légkörbe jutó szén-dioxid mennyiségének területi eloszlása. Az északi félgömb fejlődő orszá-

gainak részesedése egyre jelentősebb, például Kínában és Indiában különösen figyelemre mél-

tó a kibocsátás mértékének növekedése az elmúlt néhány évtizedben.  

 

3.9. ábra: A szén-dioxid és a metán emberi tevékenységből származó forrásai 

(IPCC adatai alapján) 

Talán meglepő a fenti számértékek ismeretében, hogy az antropogén eredetű szén-dioxid-

kibocsátás csupán 1/25-öd részét adja a teljes légköri szén-dioxid-forgalomnak, és a maradék 

24/25-öd rész természetes felszíni folyamatok következtében jut a légkörbe. E kis hányad 

ellenére a fenti folyamatok fenyegető következménye – jelentős CO2-koncentrációnövekedés 

formájában – már napjainkban is jól mérhető. Ennek hátterében egyrészt a légköri szén-

dioxid-forgalom egyensúlyi állapotának szignifikáns megbillenése, másrészt a koncentráció-

többlet évről évre kumulálódó jellege áll. Ez egyben a légköri egyensúlyi állapot nagyfokú 

érzékenységét is jelzi. 

A légköri szén-dioxid jövőbeni koncentrációjára előrejelzést adni nagyon nehéz feladat. A 

nagy bizonytalanságot az emberi eredetű szén-dioxid-emisszió sok tényezőtől való függése 

magyarázza. Fontos összetevők többek között, hogy mennyi lesz a Föld lakóinak száma az 

elkövetkezendő időszakban, milyen energiahordozókat fogunk használni, milyen hatékony 

lesz az energiafelhasználás, milyen szinten áll majd a fejlődő országok életszínvonala, és 

mennyi lesz energiaigényük? Ezek a kérdések sok társadalmi, szociológiai, ökológiai, techno-

lógiai, gazdasági és politikai tényezőtől függnek, ebből adódik ezen folyamatok előrejelzésé-

nek, modellezésének nehézsége. 

3.3.2. Metán 

A metángáz természetes úton a szerves anyagok lebomlásánál keletkezik, amennyiben nincs 

jelen elegendő oxigéngáz. Bár a metán koncentrációját nem mérik olyan régóta, és időben 

olyan folyamatosan, mint a szén-dioxidét, mégis az elmúlt évtizedekben született tanulmá-

nyokból egyértelműen kiderül, hogy átlagos évi koncentrációnövekedése közelítően 1%. Már 

jelenleg is túllépett az iparosodási folyamatot megelőző koncentrációs szint kétszeresén. 



3.3. Az üvegházhatású gázok és légköri aeroszol koncentrációjának változása 119 

© Bartholy Judit, Pongrácz Rita, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

A szén-dioxidhoz hasonlóan, a metán esetén is megfigyelhetjük a földfelszín és a légkör 

közötti természetes cserefolyamatokat. A metán légkörbe kerülésének legfontosabb forrása a 

mocsárvidékek kigőzölgései, közismert néven az ún. „mocsárgáz”. A metán egyben rovarok 

(termeszek) és kérődző állatok (kecskék, birkák, szarvasmarhák) által kibocsátott emésztési 

termék is. Érthető a gyors koncentrációnövekedés, ha figyelembe vesszük, hogy például a 

háziasított formában tartott marhaállomány megnégyszereződött az elmúlt évszázadban a Föl-

dön. Az utóbbi évtizedekben ugyan csökkent a mocsárvidékek területe, de a népesedéssel 

arányosan, ugrásszerűen megnövekedett a rizsültetvények területe, széles körben elterjedt a 

műtrágyák alkalmazása, valamint megnövekedett az elégetett biomassza mennyisége, melyek 

további fontos metánforrások. A 3.9. ábra alsó részén az antropogén metánemisszió fontosabb 

összetevőinek százalékos részesedését mutatjuk be. A metánemisszió elsődleges forrásainak 

nagy része a gyorsan átalakuló földfelhasználás következménye, amely az ugrásszerűen növe-

kedő lélekszámmal van összefüggésben. Így könnyű belátni, hogy a 21. században is várható-

an folytatódni fog a már 200 éve nyomon követhető tendencia, a CH4 gáz légköri koncentrá-

ciójának növekedése. 

3.3.3. Dinitrogén-oxid 

A dinitrogén-oxid nyomgáz, melynek légköri koncentrációja szintén növekszik. Fontosabb 

nyelői a sztratoszféra, ahol lebomlása fotokémiai reakciók révén történik, valamint a troposz-

féra, ahol lebomlása a vízfelszínen, illetve a talajban megy végbe, de ez a folyamat az előbbi-

nél lényegesen kisebb jelentőségű. Két legfontosabb forrása az óceán és a talaj. Néhány éve a 

koncentrációnövekedés fő okának az ammónia alapú (mind a háziállatok trágyájával, mind a 

műtrágyákkal való) trágyázás elterjedését, valamint a nagymértékben növekvő biomassza 

égetést tekintették, ez a teória azonban nem bizonyult helytállónak. A dinitrogén-oxid termé-

szetes körforgásáról, cserefolyamatairól még mindig nagyon keveset tudunk. Néhány tény 

azonban ismeretes: a dinitrogén-oxid koncentrációnövekedésének évi átlagos mértéke 0,3%, 

jelenlegi szintje mintegy 8–10%-kal haladja meg az iparosodás előtti légköri koncentráció-

szintet. A gáz légköri tartózkodási ideje 114 év. A sok bizonytalanság ellenére is létezik a 

szakemberek által általánosan elfogadott álláspont, mely szerint a dinitrogén-oxid koncentrá-

ciónövekedésének is a növekvő intenzitású emberi tevékenység az oka. 

3.3.4. Halogénezett szénhidrogének 

A halogénezett szénhidrogének az üvegházgázok közül a legaktívabbak. Jelentős a szerepük a 

sztratoszférikus ózon bontásában is (lásd a 2.3.2. fejezetet). A természetes emissziójuk kicsi, 

de iparilag nagy mennyiségben állították elő őket. A legismertebb csoportjuk a CFC-gázok. 

Használatuk a II. világháború után széles körben elterjedt: hűtőgépekben, légkondicionáló 

berendezésekben, hajtógázokként, habosító anyagként, stb. Az 1980-as évek végén megkötött 

nemzetközi egyezmények szabályozták a két, legnagyobb mértékben ózonbontó CFC-gáz 

gyártását, és ezeknek köszönhetően ma már jelentősen lecsökkent a CFC-11 és a CFC-12 gáz 

kibocsátása (3.10. ábra). Ezen gázoknak azonban hosszú a légköri tartózkodási ideje, és emi-

att a légköri koncentráció csökkenésében később várható kedvező változás. 
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3.10. ábra: A két legnagyobb koncentrációjú CFC-gáz kibocsátási tendenciáinak változása 

1940–1995 között (Forrás: AFEAS, 2000) 

3.3.5. Ózon 

A légköri ózon összmennyiségének 10%-a a troposzférában, 90%-a a sztratoszférában találha-

tó. Fotokémiai reakciók révén mindkét tározóban folyamatosan bomlik és újra termelődik. A 

két rétegben egymással ellentétesen változik az ózon koncentrációja, de szerencsétlen módon 

mindkettő az ember és a földi élővilág számára kedvezőtlen következményekkel jár. Az el-

múlt évtizedek mérési sorai alapján egyértelműen bebizonyosodott a sztratoszférikus ózon-

koncentráció csökkenő, míg a troposzférikus ózonkoncentráció növekvő tendenciája. Az ózon 

keletkezési és bomlási mechanizmusainak tárgyalása a 2.3. és 2.4.3. fejezetekben található. A 

sztratoszférikus ózonkoncentráció csökkenése nem egyenletesen jelentkezik a különböző 

földrajzi régiókban. Jelentős negatív anomáliákat figyelhetünk meg a nagy földrajzi szélessé-

geken: a déli félgömbön az Antarktika felett, az északi félgömbön pedig Grönland térségében. 

Az Antarktika feletti ózonlyuk kiterjedése, amely definíció szerint a 220 DU-nál kisebb ózon-

koncentrációjú térséget jelent, vitathatatlanul növekedett az elmúlt két évtizedben. Míg az 

1980-as évek közepén az ózonlyuk kiterjedése elérte az Antarktisz területét, addig napjainkra 

csaknem megduplázódott, és maximális kiterjedése már az Észak-Amerikai kontinens terüle-

tét is meghaladta. A déli félgömbön különösen a szeptember-október hónapokban jelentkezik 

az erőteljes ózoncsökkenés. 

A 3.11. ábrán az ózonkoncentráció vertikális profilját mutatjuk be a légkörben. Külön lát-

ható az ózonsűrűség görbéje (folytonos vonal) és a keverési arány görbéje (szaggatott vonal). 

A két görbe maximumhelye nem esik egybe. Látható, hogy mintegy 70–80 km magasságig 

számottevő mennyiségben van O3 gáz a légkörben, és hogy a troposzférában lévő ózon meny-

nyisége sem elhanyagolható.  
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3.11. ábra: A vertikális ózonkoncentráció változása a légkörben 

A 3.12. ábrán az emberi szervezet DNS-molekuláinak, és bőrszöveteinek érzékenységi 

görbéjét mutatjuk be az UV-A és az UV-B tartományban. Statisztikai adatok állnak rendelke-

zésre a bőrrákban elhunytak számáról a földrajzi szélesség függvényében. Egyértelmű trend 

figyelhető meg az emberi szervezet által kapott besugárzás és a rákos halálesetek között, 

amely ismét csak hangsúlyozza a sztratoszférikus ózonréteg elvékonyodásának kérdéskörét. 
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3.12. ábra: Az emberi szervezet DNS-molekuláinak és bőrszöveteinek érzékenységi görbéje 

az UV-A és az UV-B tartományban 

3.3.6. Légköri aeroszol 

Az éghajlat és az aeroszolok közötti kapcsolat nagyon összetett. Annak ellenére, hogy a ter-

mészetes eredetű aeroszolok mintegy 86%-át teszik ki az összesnek, mégis gyakran – például 

városi környezetben – az antropogén forrású részecskék szerepe domináns lehet. A természe-

tes eredetű aeroszolok fontosabb forrásai a talajerózió (sivatagi porviharok), a tengeri permet 

és a vulkáni tevékenység. Az antropogén eredetű aeroszolok néhány fontosabb megjelenési 

formája a por, korom és hamu, amelyek évi becsült kibocsátása 120 Tg. Kémiai reakciók so-

rán ipari tevékenységekből szulfát- és nitráttartalmú aeroszol másodlagos részecskék képződ-

nek, melyek évi összmennyisége 180 Tg-ra tehető. Végül a biomassza égetéséből és a szén-

hidrogének égetéséből (a metán kivételével) származó szerves aeroszol részecskék évi emisz-

sziója 90 Tg értékre becsülhető. 

A különböző típusú aeroszol részecskék mérettartományát a 3.13. ábrán foglaljuk össze. 

A legkisebb méretű aeroszol részecskék közé tartoznak a szmogot alkotó anyagok, valamint 

az égéstermékekben (például: a dohányfüstben vagy az erdők égetésekor keletkező füstben) 

lévő részecskék, melyek jellemző lineáris mérete 0,01–1 µm-es nagyságrendű. Ezeknél kb. 

egy nagyságrenddel nagyobbak a tengeri sórészecskék, és még ennél is nagyobbak a talajeró-

zióból származó por- és homokszemcsék, melyek elérhetik akár a 100 µm-es méretet is. 
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3.13. ábra: Néhány aeroszol típus jellemző mérettartománya (Forrás: NSDL) 

Európa és Észak-Amerika felett állandó „aeroszolfelhő” lebeg, és a 20. század első felé-

ben az antropogén eredetű kén-dioxid-kibocsátás az ötszörösére emelkedett az északi fél-

gömbön. Gyakran az éghajlati feltételek befolyásolják a légköri aeroszolok koncentrációját, a 

légköri szennyező anyagok terjedési folyamatait, máskor meg az éghajlat módosulását vált-

hatja ki az aeroszol jelenléte és koncentrációváltozása. Az aeroszol részecskék sugárzásmódo-

sító hatásuk révén közvetlenül befolyásolják az éghajlatot. Az időről időre bekövetkező vul-

kánkitörések időszakos klímamódosító hatása is bizonyított. Példaként megemlíthetjük a 

Pinatubo vulkán 1991-es kitörését, melynek következtében az egész földi átlaghőmérséklet 

közel egy éven keresztül néhány fokkal alacsonyabb volt. Egy kiterjedt nukleáris háborút kö-

vető ún. nukleáris télnek szintén jelentős éghajlatmódosító hatása lenne. 
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3.4. A globális éghajlatváltozás jelei és várható következményei  

Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy a 20. század során a 

földfelszín-közeli léghőmérséklet emelkedett? Vegyünk sorra ezek közül néhányat! A 19. 

század közepétől induló teljes meteorológiai mérési idősor legmelegebb 12 éve közül 11 az 

1995 és 2006 közötti időintervallumba esett (IPCC, 2007). A globális átlaghőmérséklet az 

utóbbi száz évben (1906 és 2005 között) 0,74°C-kal emelkedett. Ez a melegedés mind terüle-

tileg, mind évszakosan nagy eltéréseket mutat. 

 

3.14. ábra: A globális éves átlaghőmérséklet (fekete pöttyök) alakulása 1850–2005 között és 

az illesztett lineáris trendfüggvények (színes egyenesek) (Forrás: IPCC, 2007) 

A 3.14. ábrán az 1850–2005 közötti 155 éves időszakra vonatkozóan láthatjuk a földfel-

színi meteorológiai mérések alapján a globális átlaghőmérsékletek értékeit (fekete pöttyökkel 

jelölve). A jobb oldali tengelyen °C-ban a felszínközeli hőmérsékleti értékek, míg a bal oldali 

tengelyen az anomáliaértékek szerepelnek az 1961–1990 közötti referencia időszakhoz viszo-

nyítva. A pontokra egy simított görbét illesztettek (sötétszürke görbe), és egy 5–95%-os bi-

zonytalansági sávot (világosszürke sáv). Ez a bizonytalansági sáv többek között a mérőmű-

szer-váltásból, illetve az állomások áthelyezéséből adódó hibát foglalja magába. Jól látható, 

hogy az idősor bizonytalansága a múlt felé haladva egyre nő. A jelentől számítva 25, 50, 100, 

illetve 150 évre visszamenőleg meghatározták a lineáris trendfüggvényt (melyeket rendre 

citromsárga, narancssárga, sötétkék, illetve piros színnel láthatunk a grafikonon). Ahogy a 

jelenhez közeledünk, úgy a trendegyüttható értékei egyre nagyobbak, a trendfüggvények me-

redeksége egyre nő, azaz a melegedés üteme egyre gyorsul. Az utolsó negyedévszázadban 

már 0,18°C/évtized volt a melegedés sebessége, mely közel négyszerese a teljes másfél év-

századra vonatkozó melegedési sebességnek.  

Az éves átlaghőmérséklet növekedésének területi eloszlása látható a 3.15. ábrán, mely az 

1979–2005 közötti időszak műholdas mérései alapján készült. A térképen °C/évtized egység-

ben kifejezve a piros, illetve a kék színárnyalatok rendre a melegedés, illetve a hűlés mértékét 
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jelenítik meg. A szürke színnel jelölt területekről (a pólusok környezetében) nem áll rendelke-

zésre megfelelő mennyiségű adat a hosszantartó éjszakai időszakok miatt. Általában melege-

dés történt, mely a kontinensek területén a legnagyobb mértékű, különösen a nagyobb földraj-

zi szélességeken (ahol meghaladja a 0,45°C/évtized mértéket). Nagyon kismértékű hűlés csak 

a déli félgömbön, az óceáni területek felett figyelhető meg. 

 

3.15. ábra: Az éves átlaghőmérséklet évtizedes trendegyütthatóinak (°C/évtized) térképe műholdas 

megfigyelések alapján az 1979–2005 időszakra. A szürke színnel jelölt területek adathiány miatt nem 

értékelhetőek. (Forrás: IPCC, 2007) 

Nemcsak az éves átlaghőmérsékletek emelkedtek az elmúlt időszakban, hanem például az 

extrém meleg hőmérsékletek gyakorisága is növekedett. Ezzel párhuzamosan a hideg napok 

és éjszakák gyakoriságának csökkenése figyelhető meg világszerte (Alexander et al., 2006), 

mely szintén a globális melegedő tendenciát támasztja alá. 

A közepes és kis földrajzi szélességeken detektálható hőmérséklet-növekedést jóval meg-

haladó mértékű melegedést tapasztalhatunk az északi félgömb sarkvidéki területein (a 65° 

szélességi körtől északra). A 3.16. ábra az elmúlt 45 év (1960–2005) hőmérsékletre és 

jég/hóborítottságra vonatkozó idősorait mutatja be. Az Antarktisz térségében az átlagos hő-

mérséklet-növekedés a globális átlaghőmérséklet-emelkedésével megegyező mértékű, és a jég 

kiterjedésének kismértékű növekedése figyelhető meg. Az északi félgömb sarkvidékén az 

átlaghőmérséklet növekedése mintegy 1,5°C-os volt az 1960-as évek közepétől napjainkig, 

mely jelentős mértékben meghaladja a globális átlaghőmérséklet ezen időszakban detektált 

növekedésének ütemét. Szintén nagy mértékű (mintegy 1 000 000 km
2
) csökkenés detektálha-

tó a tengeri jég kiterjedésében az utóbbi negyedévszázadban, az 1980–2005 közötti időszak-

ban, mely mintegy évtizedenkénti 3%-os csökkenésnek felel meg. Nyáron még erőteljesebb 

volt a csökkenés mértéke, évtizedenként mintegy 7,5%. Ugyancsak jelentős mértékben csök-

kent az északi félgömbön a fagyott földfelszínek és a hóborítottság kiterjedése. A gleccserek 

visszahúzódása az egész Földre kiterjedően megfigyelhető, melynek mértéke az elmúlt 45 

évben összességében eléri a gleccserjég tömegének 7 000 Gt-val történő csökkenését. A leg-

utolsó évtizedben különösen felgyorsult a gleccserek jégtömegének globális fogyása.  
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3.16. ábra: A poláris hőmérséklet (A, G) és jégborítottság kiterjedésének (B, F) változása, az északi 

félgömb fagyott felszínének (C) és hóval borított területei (D) kiterjedésének változása, 

valamint a globális gleccsertömeg idősora (E). (Forrás: IPCC, 2007) 
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A 3.17. ábrán szemléletes példát láthatunk a gleccserek visszahúzódására: az Alaszkában 

található McCall-gleccser két fotóját összehasonlítva egyértelmű a jelentős mértékű hátrálás 

1958 és 2003 között. 

 

3.17. ábra: Az alaszkai McCall-gleccser visszahúzódása 1958 és 2003 között 

(Fotók: Austin Post, 1958; Matt Nolan, 2003) 

Az északi sarkvidéken a tengeri jég éves, valamint évszakos kiterjedésének változásait mutat-

juk be a 3.18. ábrán 1900 és 2003 között. Jól látható, hogy mind az éves átlagban, mind az 

évszakos átlagokban jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg. Különösen a nyári és a tava-

szi időszakban detektálhatunk nagy arányú változást, mely az utóbbi fél évszázadban eléri a 

40%-os, illetve a 20%-os mértéket. 

 

3.18. ábra: Az északi sarkvidék éves és évszakos tengeri jég kiterjedésének változásai 

1900–2003 között (Forrás: ACIA, 2005) 
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A szárazföldi hótakaró jellemző paraméterei többek között a hóidény kezdete és vége, a 

hóval fedett területek maximális kiterjedése, a maximális hóvastagság, stb. Ezek közül a 

hóidény végében, azaz az utolsó havazás elolvadása időpontjában detektálható változásokat 

illusztráljuk a 3.19. ábrán, ahol az Alaszkában tapasztalható egyértelmű rövidülést figyelhet-

jük meg. Míg az 1950-es évek elején a hóidény még június második felében fejeződött be, 

addig napjainkra mintegy egy hónappal korábbra tolódott ez az időpont, és a 20. század végén 

már a május közepén véget érő hóidények is egyre gyakoribbá váltak. 

 

3.19. ábra: A hóidény végének változása Alaszkában 1949–2001 között (Forrás: ACIA, 2005) 

Egyértelműen a globális melegedésre utalnak a hőmérséklet növekedésével és a krioszférával 

kapcsolatos megfigyelések, melyek közül csupán néhány példát soroltunk itt fel. Az elmúlt 

évtizedekben mért átlaghőmérsékleti idősor éghajlati modellekkel történő szimulációi segít-

hetnek annak eldöntésében, hogy milyen mértékben tehető felelőssé az emberi tevékenység az 

itt bemutatott melegedő éghajlati tendenciák miatt. A 3.20. ábrán látható grafikonokon a kék 

sáv jelöli az emberi tevékenység hatását figyelmen kívül hagyó 19 éghajlati szimuláció ered-

ményét. E modellfuttatások csak a vulkáni tevékenységet és a napsugárzás ingadozásait tekin-

tik, ezek alapján határozzák meg az éghajlat természetes változásait. A rózsaszín sávok az 

előbb említett természetes éghajlati kényszereken kívül az üvegházhatású gázok antropogén 

hatású koncentrációnövekedését is figyelembe vevő 58 szimuláció eredményeit foglalják ösz-

sze. Akár a globális átlagot, akár a földrészenként számított átlaghőmérsékleti idősorokat vet-

jük össze az elmúlt 100 év klímaszimulációival, egyértelmű a 20. század utolsó negyedében 

az antropogén melegítő hatás. 

Egy-egy régió éghajlata sok szálon kapcsolódik a térség gazdaságához: a mezőgazdaság, 

az energiagazdálkodás, a halászat, az erdőgazdaság mind nagyon érzékenyek a klímaváltozás-

ra és az éghajlati szélsőségekre. Az éghajlati rendszer globális és regionális folyamatainak 

megismerése, megértése és a jövő modellezésének egyik fő célja a társadalom számára felké-

szülési időt biztosítani a jövőben várható klímaváltozás következményeire. A klímamodellek 

nem kevesebbre vállalkoznak, mint az éghajlati rendszer folyamatainak, kölcsönhatásainak 

leírására. Hiszen az éghajlati modellek az egyedüli eszközeink, melyekkel becsléseket készít-

hetünk akár több évtizedre előre. Ezek a földi légkört mint fizikai rendszert matematikai for-

mulákkal írják le. Az éghajlati rendszer numerikus modellezése az alapvető fizikai törvénysze-

rűségeken alapszik, melyek közül a legfontosabbak a tömeg-, az energia- és az impulzusmo-

mentum megmaradásának elve. E modellek szimulálják a légkör és az óceánok mozgásait, becs-

lést adnak a hőmérséklet, a sűrűség és a légnyomás várható alakulására. Leírják a hidrológiai 
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ciklus elemeit, a sarki jégsapkák, gleccserek olvadását, terjeszkedését. Közelítik a felhő- és csa-

padékképződési folyamatokat. Mind több egyenlet beiktatásával lehetőség van egyre több – a 

légkörre, az óceánra, a bioszférára vonatkozó – fizikai folyamat és kölcsönhatás figyelembe-

vételére. A leírni kívánt rendszer komplexitásának elméleti határt szab a modellek futtatásá-

hoz szükséges idő és a számítógépek kapacitása. 

 

3.20. ábra: A kontinentális és globális felszínközeli átlaghőmérséklet szimulációinak 

összehasonlítása a mért értékekkel 1906–2005 között (Forrás: IPCC, 2007) 

Az általános cirkulációs modellek (GCM) a háromdimenziós térben zajló légköri mozgá-

sokra fókuszálnak. Szimulálják, követik a Napból érkező sugárzási energia áthaladását az 

éghajlati rendszeren, a légkör felső határán való belépéstől egészen az űr felé való kilépésig, 

mely már hosszúhullámú, infravörös tartományú sugárzásként történik. A GCM-ek leírják a 

Napból érkező energia hatását az éghajlati rendszer elemeire, és kiszámítják a hőmérséklet, a 

csapadék, a légnedvesség és más fontos éghajlati változók aktuális értékeit a légkör teljes ver-

tikumában. Az általános cirkulációs modellek a legkomplexebbek, de egyben a legnehezebb 

az alkalmazásuk is. Az éghajlati rendszer belső fizikai folyamatainak leírásához több ezer 

egyenlet matematikai megoldása szükséges iterációnként, melyek időlépcsője általában 20 

perc. Azaz 20 percenkénti előrejelzésekkel lépegetünk előre az időben, míg eljutunk a több 

évtizedre előre adott prognózisunkhoz. Az iteráció során minden időlépcső minden egyes 
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rácspontjára külön-külön történik a számítás. Mindmáig a számítógépes programok számítás-

igénye és futási ideje a finomabb térbeli felbontás legfőbb akadálya. 

A modellek lehetőséget adnak a természetes és antropogén okok hatására bekövetkező 

globális hőmérséklet-változások külön-külön és együttesen történő szimulálására. Minőségi-

leg jelentős javulást hozott a szimulációk pontosságában az ún. csatolt modellek alkalmazása, 

ahol a GCM-ekhez felszín, óceán és tengerjég modelleket is csatolnak. A 3.21. ábra szemlél-

teti e globális modellek fejlődését az 1970-es évektől napjainkig. 

 

3.21. ábra: A globális klímamodellek fizikájának fejlődése az 1970-es évektől napjainkig 

(Forrás: IPCC, 2007) 

Az elemzésekben mindig éghajlati forgatókönyvek szerepelnek klímaelőrejelzések he-

lyett. Miért van erre szükség? Ahhoz, hogy a modellek bemenő paramétereiként megadhassuk 

50–100 évre előre az üvegházgázok emisszió-, illetve koncentrációértékeit, ismernünk kellene 

a gazdasági és társadalmi folyamatok jövőbeni alakulását. Ilyenek például: a népesség válto-

zása, a globalizációs folyamat térhódításának mértéke és sebessége, a megújuló energiahordo-

zók felhasználásának elterjedése, a környezetkímélő technológiák fejlődési üteme, a globális 

és regionális gazdaságpolitika iránya, a nemzetgazdaságok regionális fejlődési tendenciái, 

területi és elemenkénti emisszióértékek, stb.). Azonban ilyen nagy időtávra előre ezeket a fo-

lyamatokat nem ismerhetjük. Ezért csak éghajlati forgatókönyvekben, ún. klímaszcenáriókban 
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gondolkodhatunk, azaz „ha…, akkor…” jellegű folyamatokban. Az 1988-ban alakult IPCC 

feladata 5–6 évente átfogó Helyzetértékelő Jelentést készíteni a globális klíma állapotáról, a 

klímaváltozás következményeinek alakulásáról és az adaptáció lehetőségeiről. Ezen IPCC 

jelentések négy alap-szcenárióban (forgatókönyv szerint) vázolják a várható társadalmi és 

gazdasági változásokat. Az A1, B1 és A2, B2 szcenáriópárok rendre a globalizációs folyama-

tok felgyorsulása, illetve a régiónkénti fejlődés mentén prognosztizálják a jövőt. Az A1, A2 

forgatókönyvek esetén a gyors gazdasági fejlődésé, míg a B1, B2 esetben a környezettudatos 

technológiai fejlesztéseké a prioritás. Ezek tükrében az emissziók (és egyben a klímaváltozás 

mértéke) szempontjából az A2 a legpesszimistább és a B1 a legoptimistább forgatókönyv. Az 

A1 forgatókönyvön belül 3 alszcenáriót különítünk el: (1) A1FI, melyet a fosszilis energia-

hordozók intenzív felhasználása jellemez, (2) A1T, melyet a megújuló energiaforrások hasz-

nálatának jelentős mértékű elterjedése jellemez, (3) A1B, mely a fosszilis és a megújuló ener-

giaforrások kiegyenlített használatát feltételezi. 

A világ nyolc legnagyobb nemzeti kutatóközpontjában közel húsz globális éghajlati mo-

dell képes megközelítőleg jó fizikai leírást adni a légköri és az óceáni folyamatokra különbö-

ző jövőbeli emissziós szcenáriókból kiindulva. Értelemszerűen ezen modellek csak hipoteti-

kus éghajlatokat jelezhetnek előre. Éghajlati kísérleti laboratóriumok nem létezhetnek, így az 

eredmények kontrollálására nincs közvetlen lehetőség. A modellek validációja úgy történhet, 

hogy megvizsgáljuk, mennyire képesek a múltbeli klíma detektált változásait reprodukálni. 

A legfrissebb IPCC Helyzetértékelő Jelentés 2007-ben jelent meg, melynek összefoglaló 

eredményét a 3.22. ábrán mutatjuk be.  

 

3.22. ábra: Az üvegházhatású gázok várható kibocsátása a 21. században és a várható globális 

átlaghőmérséklet-változás a különböző szcenáriók esetén. (Forrás: IPCC, 2007) 

Az ábra bal oldalán a 21. század emisszió szcenáriói láthatók, azaz hogy milyen mennyiségű 

üvegházgáz-kibocsátást feltételezünk a század végéig. Az ábra jobb oldalán található sávok az 

egyes emisszió szcenáriókhoz tartozó 21. század végére várható globális átlaghőmérséklet-

emelkedés intervallumát illusztrálják, melyek a különböző modellfuttatásokból származó 

eredményeket foglalják össze. A középső grafikon részletesen mutatja három alapszcenárió 

(B1, A1B, A2) esetén a század során várható hőmérséklet-változások ütemét. Az ábra alapján 
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jól látszik, hogy a legnagyobb hőmérséklet-növekedés az A1FI alszcenárió esetén várható 

(azaz ha a század végéig a fosszilis energiahordozók intenzív felhasználását feltételezzük). A 

melegedés mértéke ebben az esetben várhatóan 2,4–6,4°C az 1980–1999 időszak átlagához 

viszonyítva. A legkisebb melegedésre a B1 szcenárió esetén számíthatunk, melynek várható 

mértéke a 21. század végére csupán 1,1–2,9°C. 

A várható hőmérséklet-változás területi eloszlását három időszakra (2011–2030, 2046–

2065, illetve 2080–2099) vizsgálva levonható az a következtetés, hogy a 21. század elején és 

közepén még nem különülnek el egymástól jelentős mértékben a különböző szcenáriók adta 

előrejelzések (3.23. ábra). Ezzel szemben a század utolsó két évtizedére már markáns különb-

ségek jelentkeznek, különösen a sarkvidéki területeken. Az Északi-sark környékén a legjelen-

tősebb a melegedés mindhárom időszakban. Az 1980–1999 referencia időszakhoz viszonyítva 

átlagosan 1–2°C közötti, illetve 3–4°C közötti hőmérséklet-növekedés várható 2011–2030-ra, 

illetve 2046–2065-re, majd 2100-ig rendre mintegy 5°C, 6°C, 7°C hőmérséklet-emelkedés 

prognosztizálható a B1, A1B, illetve A2 szcenárió esetén. A modellek megközelítőleg két-

háromszoros melegedést prognosztizálnak az arktikus régióra a globális átlaghoz viszonyítva. 

A szimulációkat összegző térképekről jól látható az is, hogy a szárazföldi területeken nagyobb 

mértékű a várható melegedés, mint az óceáni területeken, továbbá az északi félgömb melege-

dése jelentősen meghaladja a déli félgömbét. 

 

3.23. ábra: Az éves átlagos felszínközeli hőmérséklet-változás területi eloszlása a B1 (fent), A1B 

(középen), A2 (lent) szcenárió esetén a 2011–2030 (bal oldali oszlop), a 2046–2065 (középső oszlop) 

és a 2080–2099 (jobb oldali oszlop) közötti időszakra, referencia időszak: 1980–1999 

(Forrás: IPCC, 2007) 

A 21. század első felében kontinensenként várható hőmérséklet-változás szimulációs 

eredményeit összegzi a 3.24. ábra. Az előző alfejezet 3.20. ábráján látható 20. századra vonat-

kozó szimulációkat kiterjesztették a 2001–2050 időszakra, a zöld sáv (a kék sáv folytatása-

ként) azokat a modelleredményeket tartalmazza, melyek csak a természetes okokra (napsu-

gárzás változására, vulkáni tevékenységre) visszavezethető kényszereket veszik figyelembe, 

míg a sárga sáv (a rózsaszín folytatásaként) ezeken felül az emberi tevékenység hatására tör-

ténő üvegházgáz-koncentráció növekedését is számításba veszik. A zöld és a sárga sávok  
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egyre jelentősebb mértékű szétválása előrevetíti a többfokos melegedést egyöntetűen minden 

kontinensen, és illusztrálja az antropogén hatások várható következményét. 

 

3.24. ábra: A kontinensek éves átlagos felszínközeli hőmérsékletének 1906–2005 között detektált és 

2001–2050 között várható változása az A1B szcenárió esetén, referencia időszak: 1980–1999. 

(Forrás: IPCC, 2007) 

Az arktikus területek várható melegedése következtében várhatóan jelentős mértékű lesz 

a tengeri jég kiterjedésének csökkenése. A 3.25. ábrán világoskék vonal jelzi a tengeri jég 

2002 szeptemberében detektált határait, a különböző szürke árnyalatok pedig a 2010–2030, 

2040–2060 és 2070–2090 időszakra az éves minimális kiterjedésben várható változásokat. A 

sárga-piros színek a kontinentális területeken várható hőmérséklet-növekedést jelzik 1990–

1999 és 2090–2099 között. 
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3.25. ábra: A tengeri jég évi minimális kiterjedésének várható változása 2010–2030, 2040–2060 és 

2070–2090 időszakra az 1981–2000 referencia időszakhoz viszonyítva. A sárga-piros színárnyalatok a 

1990-es és 2090-es évek között várhatóan bekövetkező melegedés mértékét mutatják 

(Forrás: ACIA, 2005) 

A csapadék 21. század végére várható alakulását a 3.26. ábra szemlélteti az A1B szcená-

rió esetén. A jelentős éves menet miatt nem az éves összegben várható változást mutatjuk be, 

hanem elkülönítve a téli (december-január-február) és a nyári (június-július-augusztus) csapa-

dékösszeg várható változásának területi eloszlását. Az egyik legjelentősebb szárazodásra a 

Földközi-tenger térségében számíthatunk mindkét évszakban, télen ez a szárazodás inkább a 

déli részre és Észak-Afrikára terjed ki, míg nyáron északabbra húzódik, és így egészen Kö-

zép-Európáig felhúzódik. A nagyobb földrajzi szélességeken mindkét félgömbön csapadék-

növekedés várható. 

 

3.26. ábra: A téli és nyári átlagos csapadékváltozás várható mértéke az A1B szcenárió esetén 

a 2090–2099 közötti időszakban, referencia időszak: 1980–1999. (Forrás: IPCC, 2007) 
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A globális hőmérséklet jelentős növekedése természetesen érinti a szélsőséges hőmérsékle-

tek gyakoriságát. A 3.27. ábra illusztrálja a melegedő klíma hatására eltolódó hőmérsékleti el-

oszlásokat: míg a hideg szélsőértékek várhatóan ritkábban fordulnak majd elő, addig a meleg 

extrémumok gyakrabban. A 21. század közepére és végére adott klímaszimulációk alapján a 

globális melegedés következtében az időjárási és éghajlati szélsőségekben is jelentős változások 

várhatóak. Többek között például a forró napok és éjszakák, a hőhullámok, a heves csapadékte-

vékenység, az aszály, az intenzív trópusiciklon-aktivitás, a heves óceáni hullámzás valószínűsé-

ge várhatóan növekszik. Ezen változások természetesen közvetve érintik a mezőgazdasági, er-

dőgazdasági, vízgazdálkodási, egészségügyi, ipari és társadalmi tevékenységeket. 

 

3.27. ábra: A hőmérséklet-növekedéssel várható eloszlásbeli eltolódás hatására 

az extrém melegek gyakorisága növekszik (Forrás: IPCC) 
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3.5. Várható éghajlatváltozás a Kárpát-medencében 

Az 1990-es évek elejére egyértelművé vált, hogy a globális éghajlati modellekkel nem lehet-

séges regionális térskálára megfelelő pontosságú éghajlati becsléseket készíteni. Éppen ezért 

Giorgi (1990) és munkatársai javasoltak egy új módszert, az ún. beágyazott modellekkel való 

regionális klímaszimulációt. Ennek során a globális modellek eredményeit bemenő paramé-

terként felhasználva korlátos tartományú beágyazott modellek írják le a finomabb skálájú lég-

köri folyamatokat. A ma használatos regionális modellek felbontása akár már 10–20 km is 

lehet. A regionális klímamodellezés témakörében a 21. század elején az V. és VI. EU-

keretprogramban számos, az egész kontinenst átfogó program indult (PRUDENCE, 

STARDEX, ENSEMBLES, CECILIA, CLAVIER). E projektek sorában a legelső a 

PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk) volt, mely a további kutatásokhoz már 2005-től rendel-

kezésre bocsátotta a regionális éghajlati szimulációk eredményeit. 

A PRUDENCE projektben kilenc Európai Uniós országból összesen 21 egyetem, nemzeti 

meteorológiai szolgálat és kutatóintézet vett részt. A projekt vezetője Jens Hesselbjerg 

Christensen volt, a Dán Meteorológiai Intézet neves kutatója,. A regionális modellszimulációk 

kiindulási és peremfeltételeihez három globális éghajlati modell (a brit HadAM3, a hamburgi 

ECHAM5 és a francia ARPEGE) outputjait használták fel. A szimulációk során mindösszesen 

10 regionális éghajlati modell került alkalmazásra (Christensen és Christensen, 2007). A futta-

tásokban a teljes európai térségre egységesen 50 km-es horizontális felbontást alkalmaztak. 

Az éghajlati szimulációk referencia időszaka minden esetben 1961–1990 volt, az éghajlati 

projekciók célidőszaka pedig 2071–2100. A regionális modellek mindegyike az IPCC-

jelentésekben szereplő A2 forgatókönyvre készített szimulációt, és ahol csak lehetőség volt rá, 

a B2 forgatókönyvre is. Az A2 forgatókönyv a világ sokféleségének megmaradásával, vala-

mint az emberiség lélekszámának állandó, de lassú növekedésével számol. A gazdasági és 

technikai fejlődés várhatóan minden földrajzi régióban érvényesül, de az összes forgatókönyv 

közül ez esetben a leglassabban. Ezt tartják az IPCC-forgatókönyvek közül az egyik legpesz-

szimistábbnak, mert 2100-ra a CO2-koncentrációt 856 ppm értékűnek becsüli (Nakicenovic és 

Swart, 2000). A B2 forgatókönyv a felmerülő környezeti és társadalmi problémák regionális 

szintű megoldását helyezi előtérbe. A földi népességszám várhatóan növekszik, de az A2 fel-

tételezésénél lassabban. A gazdasági növekedés közepes ütemű, a technológiai változások 

visszafogottabbak, ugyanakkor szerteágazóbbak, mint a másik három alapszcenárió esetén. A 

2100-ra várható CO2-koncentráció 621 ppm. 

A továbbiakban összegezzük a Kárpát-medence térségében a 21. század végére várható 

regionális éghajlatváltozási szcenáriókat a PRUDENCE modellszimulációk felhasználásával. 

Először az évszakos átlaghőmérséklet várható alakulását elemezzük, majd bemutatjuk az év-

szakos csapadék valószínűsíthető változását. 

3.5.1. Várható hőmérsékletváltozás 

A 3.28. ábra kompozittérképein mutatjuk be a 2071–2100 időszakra várható évszakos 

hőmérséklet-növekedést az A2 (balra), illetve a B2 (jobbra) forgatókönyvek esetén (melyek-

nek kiszámításához rendre 16, illetve 8 modellfuttatást használtunk fel). Hasonlóan a globális 

és európai eredményekhez, a Kárpát-medencére is az A2 forgatókönyv esetén nagyobb mele-

gedés várható, mint a B2 esetén. 
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3.28. ábra: A várható évszakos hőmérséklet-változás mértéke (°C) a Kárpát-medence térségére 16, 

illetve 8 európai regionális éghajlati modellszimuláció eredményei alapján a 2071–2100 időszakra, 

A2 (bal oldalon), illetve B2 (jobb oldalon) forgatókönyv esetére, referencia időszak: 1961–1990 

A 3.1. táblázatban a Magyarország területére várható melegedés mértékét összegezzük. A 

melegedés mindkét szcenárió esetén nyáron a legnagyobb (4,5–5,1°C, illetve 3,7–4,2°C), s 

tavasszal a legkisebb (2,9–3,2°C, illetve 2,4–2,7°C). A hőmérséklet-emelkedés mértéke nyá-

ron északról dél felé, míg télen és tavasszal nyugatról kelet felé haladva növekszik. A model-

lek eredményeiből adódó bizonytalanságot az előrejelzett hőmérséklet-változás szórásértékei-

vel jellemezve a legnagyobb szórás nyáron (0,9–1,1°C) jelentkezik mindkét szcenárió esetén 

(Bartholy et al., 2007). 

Forgatókönyv Tavasz (M-Á-M) Nyár (J-J-A) Ősz (Sz-O-N) Tél (D-J-F) 

A2 2,9–3,2°C 4,5–5,1°C 4,1–4,3°C 3,7–4,3°C 
B2 2,4–2,7°C 3,7–4,2°C 3,2–3,4°C 2,9–3,2°C 

3.1. táblázat: A 2071–2100 időszakban várható átlaghőmérséklet-változás értékei Magyarországon 

(az A2 forgatókönyv esetén 16, a B2 forgatókönyv esetén 8 modellszimuláció eredményei 

álltak rendelkezésre), referencia időszak: 1961–1990 
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A 3.29. ábra összegezi az A2 és B2 forgatókönyvek esetén várható évszakos hőmérsék-

letváltozásokat Magyarországon. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a 2071–2100 időszak-

ra a melegedés mértéke mindkét forgatókönyv esetében és minden évszakra meghaladja a 

2,5°C-ot, de kisebb mint 4,8°C. A legkisebb eltérés az A2 és B2 forgatókönyvek között ta-

vasszal várható (0,6°C), míg legnagyobb télen (1,0°C). A melegedés a legnagyobb mértékű 

várhatóan nyáron lesz, 4,8°C az A2 forgatókönyv esetén, és 4,0°C a B2 forgatókönyv szerint. 

A legkisebb hőmérséklet-növekedés tavasszal várható: 3,1°C (A2), illetve 2,5°C (B2). 

 

3.29. ábra: A 21. század végére Magyarországra várható átlaghőmérséklet-változás 

évszakos értékei (az 1961–1990 közötti referencia-időszak hőmérsékletei 

a Budapesten mért értékeket jelzik) 

Hasonlóan az átlaghőmérséklethez, a Kárpát-medence térségére várható évszakos mele-

gedés mértékét a napi maximum és minimum hőmérsékletekre is ábrázoltuk. A 3.2. táblázat-

ban és a 3.30. ábrán összegezzük a Magyarország területére várható változásokat. A legna-

gyobb melegedés mindkét szcenárió esetén nyáron várható: (1) a maximum hőmérsékletek 

várható növekedése 4,9–5,3°C (A2), illetve 4,0–4,4°C (B2), (2) a minimum hőmérsékletek 

várható növekedése 4,2–4,8°C (A2), illetve 3,5–4,0°C (B2). Amint a számértékekből kitűnik, 

a minimum hőmérsékletek valószínűsíthető növekedése általában (tél kivételével) kisebb, 

mint a maximum hőmérsékleteké. 

 

 Szcenárió Tavasz (M-Á-M) Nyár (J-J-A) Ősz (Sz-O-N) Tél (D-J-F) 

MAXIMUM A2 2,8–3,3°C 4,9–5,3°C 4,3–4,6°C 3,7–4,2°C 
 B2 2,4–2,6°C 4,0–4,4°C 3,3–3,5°C 2,6–3,0°C 

MINIMUM A2 3,0–3,2°C 4,2–4,8°C 4,0–4,2°C 3,8–4,6°C 

 B2 2,3–2,7°C 3,5–4,0°C 3,0–3,2°C 2,8–3,5°C 

3.2. táblázat: A 2071–2100 időszakban várható évszakos növekedés értékei Magyarországon 

a maximum és minimum hőmérsékletek esetén (az A2 forgatókönyv esetén 16, a B2 forgatókönyv 

esetén 8 modellszimuláció eredményei álltak rendelkezésre), referencia időszak: 1961–1990 
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3.30. ábra: A 21. század végére várható maximum és minimum hőmérséklet-változás 

évszakos értékei Magyarországon (az 1961–1990 közötti referencia-időszak hőmérsékletei a 

Budapesten mért értékeket jelzik) 

3.5.2. Várható csapadékváltozás 

A hőmérséklettel ellentétben a csapadék évszakos várható változásai nem egyirányúak. Ennek 

következményeképpen mind az A2, mind a B2 szcenárió esetén az éves csapadékösszegben 

nem várható jelentős mértékű változás (Bartholy et al., 2004). A regionális klímamodellek 

által a Kárpát-medence térségére 2071–2100-ra becsült várható csapadékváltozások évszakos 

kompozittérképeit a 3.31. ábrán mutatjuk be, balra az A2, jobbra a B2 szcenáriót figyelembe 

véve. Jól látható, hogy a csapadékösszegek változásának várható tendenciája nem minden 

évszakban azonos előjelű. Nyáron (és kisebb mértékben ősszel) a teljes vizsgált térségben a 

csapadék csökkenésére, míg télen (és kisebb mértékben tavasszal) a csapadék növekedésére 

számíthatunk. 

A 3.3. táblázatban foglaljuk össze az évszakos csapadékváltozások várható értékeit Ma-

gyarországon a két vizsgált forgatókönyv szerint. A hőmérséklethez hasonlóan az A2 forgató-

könyv esetén nagyobb mértékű csapadékváltozások valószínűsíthetők, mint a B2 forgató-

könyv szerint. Az előrejelzett csapadékcsökkenés mértéke nyáron 24–33% (A2 forgató-

könyv), illetve 10–20% (B2 forgatókönyv), míg a téli csapadéknövekedés mértéke 23–37% 

(A2 forgatókönyv), illetve 20–27% (B2 forgatókönyv). A modelleredményekből adódó bi-

zonytalanságot reprezentáló évszakos szórástérképek alapján a modellek előrejelzésében a 

legnagyobb eltérések az A2 forgatókönyv esetén nyáron mutatkoznak (amikor a szórásértékek 

akár a 20%-ot is elérhetik), míg a B2 forgatókönyv esetén tavasszal (amikor a szórásértékek 

elérik a 16%-ot). A többi évszakban viszonylag jó egyezés mutatkozik a modelleredmények 

között (Bartholy et al., 2007). 

Forgatókönyv Tavasz (M-Á-M) Nyár (J-J-A) Ősz (Sz-O-N) Tél (D-J-F) 

A2 0 – (+10)% (-24) – (-33)% (-3) – (-10)% (+23) – (+37)% 
B2 (+3) – (+12)% (-10) – (-20)% (-5) – 0% (+20) – (+27)% 

3.3. táblázat: A 2071–2100-ra várható évszakos csapadékváltozás értékei Magyarországon 

(az A2 forgatókönyv esetén 16, a B2 forgatókönyv esetén 8 modellszimuláció eredményei álltak 

rendelkezésre), referencia időszak: 1961–1990 



140 3. Éghajlatváltozás 

www.tankonyvtar.hu © Bartholy Judit, Pongrácz Rita, ELTE TTK  

 

3.31. ábra: A 2071–2100 időszakra várható évszakos csapadékváltozás mértéke (%) 

a Kárpát-medence térségében az A2 (bal oldalon), illetve a B2 (jobb oldalon) forgatókönyvek 

szerint, melyhez rendre 16, illetve 8 európai regionális éghajlati modellszimuláció 

eredményeit használtuk fel, referencia időszak: 1961–1990 

A 3.32. ábrán illusztráljuk a magyarországi csapadék éves eloszlásában várható változást 

az A2 és a B2 forgatókönyvek szerint. Az évszakos csapadékcsökkenést sárga, míg a csapa-

déknövekedést zöld nyilak jelölik. Az 1961–1990 közötti referencia időszakban az átlagos 

évszakos csapadékmennyiség csökkenő sorrendben: nyár, tavasz, ősz, tél. A modelleredmé-

nyek valószínűsítik e sorrend teljes átrendeződését a 21. század végére. A modellek azt jelzik, 

hogy mindkét forgatókönyv esetén a legcsapadékosabb két évszak a tél és a tavasz lesz (ebben 

a sorrendben). A legszárazabb évszak az A2 forgatókönyvet figyelembe véve várhatóan a 

nyár, míg a B2 forgatókönyv esetén az ősz lesz. A klímaprojekciók alapján a B2 forgatókönyv 
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szerint az évszakos csapadékmennyiségek közötti különbségek szignifikáns csökkenése vár-

ható (felére csökken), amely azt eredményezi, hogy az éves csapadékeloszlás kiegyenlítetteb-

bé válik a 21. század végére. Nem mondható el ugyanez az A2 forgatókönyv esetén, ahol vár-

hatóan továbbra is jelentős mértékben eltér egymástól a téli és a nyári csapadékösszeg, csupán 

felcserélődik a legszárazabb és a legcsapadékosabb évszak. 

 

3.32. ábra: A 21. század végére várható csapadékváltozás évszakos értékei Magyarországon 

(az 1961–1990 közötti referencia-időszak értékei a Budapesten mért csapadékösszegeket jelzik) 
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4. VÍZKÉMIA (Barkács Katalin) 

A víz a létfontosságú természeti javak egyike, a bioszféra leggyakoribb vegyülete, az élet ke-

letkezése és fennmaradása szempontjából nélkülözhetetlen. A vizet nyersanyagként, energia-

forrásként, közlekedést, szállítást, anyagok előállítását, átalakítását lehetővé tevő közegként, 

valamint üdülési és gyógyító célokra egyaránt használjuk, hőmérséklet-szabályozóként, az élő 

és élettelen anyagok összetevőjeként, a biokémiai folyamatok közegeként is lényeges a szere-

pe. A víz az 1995. évi LIII., a Környezet Védelmének Általános Szabályairól szóló, hatályos 

törvény meghatározása szerint az egyik legfontosabb környezeti elem. A vizet természeti erő-

forrásnak tekintjük az ember léte, gazdasági-társadalmi tevékenysége szempontjából. A piac-

gazdasági szemlélet terjedése is erősíti, hogy a vízvagyon védelme a víztípusok mindegyikére 

kiterjedjen. A megfelelő minőségű víz éppúgy piaci áru, mint bármilyen más termék, folya-

matos megléte igen fontos. Az élet igen sok területén van vízre szükség, méghozzá gyakran 

ivóvíz minőségű vízre. Ezért igénybevétele és terhelése (szennyvízbevezetések) csak a vizek 

megfelelő kezelésével, a természetes folyamatok veszélyeztetése, megzavarása nélkül tehető 

meg. Bár megújuló erőforrás, a fenntartható fejlődés elveit is figyelembe véve belátható, hogy 

csak akkor tud a víz regenerálódni és a jövő nemzedékek számára is megfelelő mennyiségben 

és minőségben rendelkezésre állni, ha felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyezik a 

víz természetes megújuló képességével. 

A víz jelentőségét az Európa Tanács 1948. május 6-án Strasbourgban az ún. „Európai Víz 

Charta” megalkotásával fogalmazta meg és egyúttal meghatározta az ember és a környezete 

kapcsolatát és feladatait. A 12 pontban összefoglalt Charta így fogalmaz: 

1. Víz nélkül nincs élet. A víz érték és létfontosságú környezeti elem. 

2. Az édesvízkészletek nem kimeríthetetlenek. Ezért ezeket meg kell őrizni, illetve védeni 

kell. 

3. A víz szennyezése veszélyes az ember és más vízfüggő élőlények számára.  

4. A víz minőségének ki kell elégítenie a különböző használati igényeket, különösen az em-

beri egészség szempontjából lényeges követelményeket. 

5. A használt vizek vízfolyásokba vezetésével a víz minősége nem akadályozhatja a vizek 

további termelési, illetve személyes célú használatát. 

6. A vízkészletek megőrzése szempontjából a növényvilág és különösen az erdők szerepe 

igen nagy.  

7. A vízforrásokat meg kell őrizni.  

8. A vízügyi hatóságoknak meg kell tervezniük a helyes vízgazdálkodást.  

9. A vízvédelem szükségessé teszi a szakoktatás, a tudományos kutatás és a nyilvánosság 

tájékoztatásának folyamatos fejlesztését.  

10. A víz közös tulajdon, melynek értékét mindenkinek fel kell ismernie. Az egyének köte-

lessége a víz célszerű és gazdaságos felhasználása.  

11. A vízgazdálkodást a természetes vízgyűjtőterületek és nem politikai, illetve adminisztra-

tív határok keretében kell megvalósítani.  

12. A víz nem ismer semmiféle határt, ezért mint közös forrás védelme nemzetközi együtt-

működést tesz szükségessé. 
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Az ENSZ 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferenciáján a vízzel kapcsolatban 

az alábbi határozatot hozta: „A Föld természeti készleteit, beleértve a levegőt, a vizet, a szá-

razföldet, a flórát és a faunát, meg kell őrizni a jelen és jövő nemzedékek számára, előrelátó 

tervezés és megfelelő kezelés, gondozás útján.” 

Bolygónkon a víz nagyrészt folyadék halmazállapotban fordul elő. Jó oldószerként szállítja a 

tápanyagokat, fenntartja és összekapcsolja a földi ökoszisztéma elemeit. Az elemek, azaz az 

élő anyagok és környezetük komplex rendszere, vagy másképp fogalmazva a bioszféra, a Föld 

átmérőjéhez és az atmoszféra vastagságához képest igen csekély. A környezetünkbe kerülő 

szennyező anyagok ebben térben és időben nem egyenletes eloszlásban, helyenként igen je-

lentős mennyiségben, koncentráltan jelennek meg. Az utóbbi időben az életszínvonal emelke-

dése, a technológiák fejlesztése egyre többféle és mennyiségében is egyre több káros anyag 

kibocsátásával jár együtt. A vízszennyeződést előidéző anyagok régóta gondot okoznak, az 

ember léte ugyanis mindig együtt jár olyan hulladékokkal, amelyeket az ivóvíztől gondosan 

távol kell tartani. Ezért a tiszta ivóvíz fontossága már évszázadok óta közismert. A környeze-

tünkbe kikerülő szennyező anyagok többnyire ugyanis – halmazállapotuktól függetlenül – 

megjelennek vizeinkben. A légszennyező anyagok gáz, szilárd és cseppfolyós halmazállapotú 

komponensei a csapadék, vagy közvetlenül a kiülepedés következtében a föld felszínére ke-

rülnek, a felszíni vizeket, illetve bemosódásukat követően a felszín alatti vizeket is terhelik. A 

talaj szennyező anyagai is – a körülményektől függő mennyiségben és formában, a fizikai-

kémiai, valamint biokémiai folyamatok hatására – belekerülnek a vizekbe. A szilárd hulladé-

kok lerakása ugyancsak sok esetben vízkészleteink szennyezését eredményezi. Napjainkban 

az emberiség 50%-a nem talál egészséges ivóvizet otthona környezetében, és évente több mil-

lió gyermek hal meg a fertőzött víz által terjesztett betegségekben. Magyarországon a lakos-

ság 98−99%-a részesül vezetékes ivóvízellátásban, de emellett szinte lehetetlen sok helyen az 

ásott kutakból szennyezésmentes ivóvizet nyerni. Magyarországon évente még jelenleg is 

jelentős mennyiségű szennyvíz jut tisztítatlanul a vízkörforgásba. Környezetünk, így vizeink 

minőségének ismerete, a szennyezőanyag-kibocsátás megengedhető mértékének (a környezeti 

elemek terhelhetőségének) meghatározása, a vízminőség megőrzése és javítása, valamint a 

károk megelőzése miatt egyaránt fontos. Tekintve, hogy napjainkban a hulladékmentes életvi-

tel- és technológiák bevezetésére csak igen korlátozottan kerül még sor, a szennyezőanyag-

kibocsátási határértékek megválasztása mind a tényleges megvalósíthatóság (gazdasági, mű-

szaki szempontok), mind a környezetterhelés mértéke (az egészséges környezet fenntartása) 

szempontjából vizeink esetében döntő jelentőségű. A vízfelhasználáskor a feladat általában 

az, hogy egyrészt meg kell határozni az igényeinknek megfelelő víznyerés módját, másrészt a 

készleteket a legcélszerűbben kell elosztani a különböző, így a kommunális, ipari és mező-

gazdasági fogyasztók között. Ez a feladat minden esetben megfelelő minőségű és megfelelő 

mennyiségű víz biztosítását jelenti az adott vízhasználó számára a környezetvédelem szem-

pontjainak figyelembevétele mellett. A használatkor igénybe vett, továbbá a használatot köve-

tően kibocsátott, vagyis szennyezett vizek által érintett környezeti elemek, tehát a vízadók és 

befogadók (utóbbiak például élő vizek) minőségének fenntartását, megőrzését és javítását 

egyaránt biztosítanunk kell. Mindennek a megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen vízke-

zelési, víztisztítási eljárások alkalmazása nélkül. A megfelelő vízellátás és a környezetállapot 

fenntartása tehát mennyiségi, és egyben fontos vízminőségi kérdés. Ennek megfelelően azt 

tekintjük át a továbbiakban összefoglaló jelleggel, hogy milyen módon jellemezhető a víz 

minősége, mit is jelent a megfelelő vízminőség, és példákat ismertetünk arra vonatkozóan, 

hogy melyek azok az általános, főbb víz- és szennyvízkezelési eljárások, amelyek alkalmazá-

sával ez biztosítható. 
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4.1. A víz tulajdonságai 

A víz tiszta állapotban átlátszó, színtelen, szagtalan és íztelen. Bolygónkon mindhárom hal-

mazállapotban előfordul. Folyékony állapotban a természetes víz oldott, szuszpendált vagy 

emulgeált formában szilárd, gáznemű és folyékony halmazállapotú anyagokat tartalmaz. A 

víz az élő szervezetek egyik lényeges alkotóeleme. A fajtól, szervtől, illetve fejlettségi álla-

pottól függően a növényi, illetve állati szervezetek 55–90%-át alkotja víz. Az emberi test pél-

dául embrionális korban 80–90%-ban, idős korban 55–60%-ban tartalmaz vizet. Fontos a víz 

anyagcsere folyamatokban szállítóközegként betöltött szerepe. A vízben, illetve a víz közvetí-

tésével játszódnak le az életfunkciók biofizikai, illetve biokémiai folyamatai. Például a 

fitomassza (növényi biomassza) 1 kg-jának előállításához szükséges víz mennyiségét a 

transzspirációs együttható fejezi ki, melynek értéke hazai viszonyok között a növényfajtától 

függően 250–1 000 L/kg szárazanyag. A víz szerepe sokrétű; nyersanyagot szolgáltat, káros 

anyagokat felvevő közeg és egyben közvetlen fogyasztást is szolgál. A napi szükséglet egy 

főre nemzetközi átlagban: 10−20 m
3
 (15 kg) levegő, 1,55 kg élelmiszer és 2,5 L víz (utóbbi 

különböző formában). Alapvető szerepeit betöltve a víz nem fogy el, de szennyezőanyag-

tartalma változhat. 

Jellegzetes tulajdonságai közé tartozik az anomális sűrűség (maximális sűrűség 4°C-on), 

emellett kis hőtágulási együtthatóval, nagy moláris hőkapacitással és párolgási entalpiával, 

egyéb folyékony halmazállapotú anyagokhoz képest nagy felületi feszültséggel (72 mN/m 

20°C hőmérsékleten), nagy dipólusmomentummal és nagy dielektromos állandóval rendelke-

zik. A poláros vegyületek jó oldószere. Hőszabályzó és puffer szerepe jelentős. Optikai tulaj-

donságai közül lényeges, hogy a látható és az UV-tartományban csekély fényabszorpciós ké-

pességgel rendelkezve a fotoszintézist 100 m vízmélységig lehetővé teszi, az infravörös tar-

tományban viszont nagy a moláris abszorpciója. 

A víz jól oldja a poláris és ionos vegyületek többségét. Az oldás során kiemelkedő szere-

pet tölt be a hidratáció, a kölcsönhatás az oldódó vegyület molekulái vagy ionjai és a vízmo-

lekulák közt. Az oldódás folyamata lehet csak fizikai, illetve összetett fizikai-kémiai folya-

mat. Előbbire példa az oxigén, utóbbira pedig a szén-dioxid vízben való oldódása. Ha az ol-

dott só kémiai reakcióba lép a vízzel, hidrolízisről beszélünk. A fizikai-kémiai folyamat során 

a vegyületek sajátságai meghatározzák a hidrolízis jellegét.  

Lúgos hidrolízis során OH
-
-ionok válnak szabaddá: 

 X
–
 + H2O  HX + OH

–
, (4.R1) 

 S
2–

 + H2O  HS
–
 + OH

–
. (4.R2) 

A folyamat lejátszódásának feltétele, hogy ilyenkor az anion erősebb bázis, mint a víz (példá-

ul karbonát-, hidrogén-karbonát-, szulfid-, cianid-, ortofoszfát-, acetátionok). 

Savas hidrolízis esetében a H3O
+
-ionok válnak szabaddá. 

 X
+
 + 2H2O→ XOH + H3O

+
, (4.R3) 

 NH4
+
 + H2O → NH3 + H3O

+
. (4.R4) 
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Hidratált kationok hidrolízise 

 [Me(H2O)x ]
n+

 + H2O→ [Me(OH)(H2O)x-1]
(n-1)+

 + H3O
+
. (4.R5) 

A vízközegben a kémiai folyamatok közül a hidrolízis mellett a csapadékképzés, a komplex-

képzés, a redoxi- és sav-bázis reakciók is jellemzőek. A vízben zajló folyamatok igen össze-

tettek; minden újabb hatás a vízben újabb egyensúlyi állapot létrehozását idézheti elő. A víz 

mozgása, áramlása közben is változtatja összes és oldottanyag-tartalmát. Ennek során nem 

csupán az oldódási egyensúlyoknak, hanem az oxidációs-redukciós folyamatoknak, valamint 

a bioszféra makro- és mikroorganizmusai tevékenységének, továbbá az ily módon keletkezett, 

illetve átalakult vegyületeknek is szerep jut. 

4.1.1. A vizek előfordulási formái  

A vizeket feloszthatjuk természetes vagy mesterséges, felszíni, vagy felszín alatti vízformákra 

(4.1. táblázat). A felszíni víz fő kategóriába édes és sós vizek, az édes vizekhez álló- és folyó-

vizek, a sós vizekhez kontinentális vizek és tengerek, valamint az óceánok tartoznak. Speciá-

lis szerepet töltenek be emellett a természetes víztípusokhoz tartozóan a csapadékvíz, a mes-

terséges víztípusok közül a szennyvizek (folyékony halmazállapotú hulladékok) és az újra-

hasznosított vizek.  

VÍZTÍPUSOK 

FELSZÍNI VIZEK FELSZÍN ALATTI VIZEK 

 

TERMÉSZETES 

Sós vizek: 

tengerek, óceánok, kontinentális tavak 

Édes vizek: 

csapadékvíz, patakok, folyók, tavak, 

mocsarak 

 

TERMÉSZETES 

Talajvíz, forrásvíz, parti szűrésű víz, 

rétegvíz 

(karsztvíz, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz) 

 

MESTERSÉGES 

Édes vizek: 

tározók, bányatavak, csatornák 

Szennyvíz 

Újrahasznosított víz 

 

MESTERSÉGES 

Tározók 

 

4.1. táblázat: A víz előfordulási formái 

A felszíni vizek 

A felszíni vizek édesvíz csoportját alkotó folyó- vagy álló vizeken belül természetes és mes-

terséges típusok egyaránt találhatók. Természetes típusaikhoz soroljuk például a patakokat, a 

holtágakat, mesterséges típusként említhetők például a kavicsbányák, kiépített öntöző- és csa-

tornarendszerek, tározók vizei. A felszíni vizekhez tartozó vizek közt speciális típust képvi-

selnek a brakkvizek (kevert típusú, édes-sós vizek).  

A 4.2. táblázat a jellemző ionok minősége és mennyisége szerint hasonlítja össze az átlagos 

édesvíz és a tengervíz összetételét. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a koncentrációadatokat az 
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édesvízre vonatkozóan, a tengervízénél nagyságrendekkel kisebb koncentrációértékek miatt, a 

táblázatban három nagyságrenddel kisebb egységekben tüntettük fel.) A táblázat adatai is mu-

tatják, hogy a tengervíz nem egyszerűen koncentrált édesvíz, ionösszetétele és az ionok ará-

nyaiban jelentősen eltér az édesvíztől (például Na
+
/K

+
 arány édesvízre 3–10, míg tengervízre 

46, az anionok közül a tengervízben a kloridion, míg az édesvízben a hidrogén-karbonát ion 

az uralkodó).  

Az édesvizek közepes ionkoncentrációi 

0,05% sótartalom 

A tengervíz közepes ionkoncentrációi 

3,5% sótartalom 

Ion koncentráció intervallum 

10
–3

 g/dm
3
 

 

Ion g/dm
3
 

Na
+
 0,1–1,0 Na

+
 10,8 

K
+
 0,01–0,1 K

+
 0,39 

Mg
2+

 0,01–1,0 Ca
2+

 0,40 

Ca
2+

 0,1–1,5 Mg
2+

 1,25 

HCO3
− 

0,3–6,0 CO3
2−

 0,15 

Cl
− 

0,003–0,3 Cl
− 

19,4 

SO4
2− 

0,025–0,3 SO4
2− 

2,70 

  Br
−
 0,07 

pH 6–8  7,5–8,2 

4.2. táblázat: A felszíni édes- és sós víztípusok összetétele 

A Föld vízkészletének jelentős részét adó tengervíz felhasználása a nagy sótartalom miatt 

korlátozott. A kontinentális vizek összetételét nagymértékben meghatározza eredetük, és az, 

hogy a vizet milyen természetes és antropogén eredetű hatások érik. A folyóvizek a kútvizek-

nél (felszín alatti vizek) rendszerint kevesebb oldott sót tartalmaznak, viszont sokkal nagyobb 

a lebegőanyag-, szervesanyag-tartalmuk és lényegesen nagyobb az oldottoxigén-tartalmuk. E 

víztípus kémhatása rendszerint gyengén lúgos, pufferkapacitása nagy, így a vízbe kerülő savas 

anyagok semlegesítésére is képes. A folyók vizét ipari célokra – az ipari vízminőségigény 

függvényében – esetenként közvetlenül, többnyire azonban csak megfelelő előkezelés közbe-

iktatásával lehet felhasználni. 

A tavak között megkülönböztetünk átfolyásos tavakat, mint például a Balaton és lefolyás-

talan tavakat, mint például a Kaszpi-tó. Az átfolyásos tavak vize a folyóvizekéhez hasonló, 

míg a lefolyástalan tavaknál jelentős lehet a sófelhalmozódás (lásd 4.4.2. fejezet). 

Hazai viszonyaink között akkor kerül sor a felszíni víz ivóvíz célú hasznosítására, ha a 

felszín alól nem, vagy csak nagyon drágán nyerhető ki. Ezekre a vizekre ugyanis a hidrológiai 
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tényezők közvetlenül hatnak, így védtelenek a szennyező hatásokkal szemben. A felszíni vi-

zek általában nagy mennyiségű ivóvíz termelésére, így a közepesnél nagyobb, illetve regioná-

lis vízművek létesítésére alkalmasak. Hátrányt jelent azonban, hogy a felszíni vizeket ivóvíz 

használati célra mindig tisztítani kell. A felszíni vizek közül a mesterséges felszíni tározók 

biztosítanak kedvezőbb vízellátást. 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek közé tartoznak a talajvizek, rétegvizek, karsztvizek, forrásvizek. A fel-

szín alatti, de felszín közeli vizek alapcsoportját alkotják a talajvizek. A talajvíz a felszín alatti 

vízkészlet azon része, amely az első vízzáró réteg felett található. Általában a felső talajréteg 

alatti mállási törmelékben, vagy a laza üledékekben található víztömeg. Származhat a felszín-

ről leszivárgott csapadékvízből, vagy a felszíni vizek vízáteresztő rétegben tovahaladó részé-

ből. A talajvíz tározóterét felülről nem zárja le vízzáró réteg, vízminőség szempontjából tehát 

az egyik legveszélyeztetettebb víztípus. A talajvíz ivóvízként való felhasználását is az nehezí-

ti, hogy fokozottan ki van téve a szennyező hatásoknak. Mivel a hidrológiai tényezők erősen 

befolyásolják (például a csapadékvíz utánpótlás, párolgás, beszivárgás), a víztermelést érintő 

sajátosságok (mint például a termelhető vízmennyiség) talajvíz felhasználás esetén változóak. 

A talajvizek további három alcsoportba; a kapilláris vizek, a szabad szintű vizek és a nyomás 

alatti talajvizek csoportjába sorolhatók. 

Két vízzáró réteg között elhelyezkedő víz a rétegvíz. Amennyiben ez nagyobb mélység-

ben található, akkor mélységi vízről beszélhetünk. A rétegvíz általában 20 métertől több ki-

lométerig terjedő mélységben, esetleg több egymástól független rétegben elhelyezkedő víz. A 

felszíni szennyezések kevésbé veszélyeztetik. A rétegvíz a porózus kőzetek hézagaiban, póru-

saiban helyezkedik el, jellegzetessége a talajvízhez hasonlóan, hogy a kőzetek összefüggő 

pórusrendszerét víztömeggel tölti ki. A rétegvizeket osztályozhatjuk fő hasznosításuk szerint, 

így beszélhetünk termálvízről, ásványvízről, valamint gyógyvízről. Ezek minősége általában 

állandó, ezért védettebbnek tekinthetők. A termálvíz az a mélységi víz, amelynek hőmérsékle-

te 30C-nál nagyobb. 

Karsztvíznek a karbonátos kőzetek; mészkő (CaCO3), dolomit (Ca/MgCO3) hasadékaiban 

található vizeket nevezzük. Ezek a kőzetek az oldódó kőzetek között jelentős szerepet töltenek 

be. A dolomitokban a karsztosodás mértéke a mészkőhöz képest kisebb. 

Az oldódás a leszivárgó szénsavas csapadékvíz hatására következik be az alábbi reakciók 

szerint: 

 CO2 + H2O ↔ H2CO3, (4.R6) 

 H2CO3 + CaCO3 ↔ Ca(HCO3)2. (4.R7) 

Ezek a kémiai reakciók egyensúlyi folyamatok, amelyek mészkőoldáskor az egyenlet jobb olda-

la irányába, mészkőkiváláskor (azaz cseppkőképződéskor) a baloldal irányába tolódnak el. 

A szén-dioxiddal dúsított csapadékvíz oldó hatásának következtében a hegység repedés-

hálózatai üregekké bővülnek és nagy mennyiségű vizet képesek befogadni. A kőzetek vízjárta 

repedései és elsősorban törési hézagai mindig tágulnak, a vízmozgás iránya szerint függőleges 

vagy vízszintes járatrendszerré, majd akár barlangok sorozatává alakulnak át. A karsztosodás-

ra hajlamos kőzetek felszínére hulló és a kőzet repedéseibe beszivárgó víz egyes helyeken 

víznyelőket, majd felül szélesedő dolinákat alakít ki, amelyeket sok ezer év alatt függőleges 

barlangokká, zsombolyokká bővíthet. A víznyelőkben lefelé szivárgó víz, ha valamilyen 
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vízzáró kőzetet talál és megreked, oldalirányban fogja a vizet elvezető repedéseket és hézago-

kat megkeresni. Ezért a karsztosodásra hajlamos kőzetekből álló hegységekben, mint például 

a Vértes, mindig kialakulnak közel vízszintes vízjáratok, kisebb-nagyobb barlangok. Ezeken 

keresztül a víz aztán valahol a hegy lábánál, igen nagy vízhozamú karsztforrások formájában 

a felszínre törhet. A karsztos területeken a vízutánpótlást esetenként távoli területeken beszi-

várgó csapadékvíz adja. A karsztvizek általában sok kalcium- és magnéziumsót tartalmaznak, 

így a keménységük nagy. A karsztvíz minőségére a nagy keménység mellett a kis szerves 

anyag-, valamint vas- és mangántartalom jellemző. Vízellátás szempontjából jelentős karsztvíz 

nyerő területünk a Dunántúli-középhegység és a Bükk térsége, valamint Aggtelek környéke. 

A forrásvizet, amely a talajvizek, rétegvizek és karsztvizek koncentrált, természetes fel-

színre bukkanása, a felszín alatti víztípusokhoz sorolják. Fogalmához bizonyos állandóságot 

kapcsolunk; feltételezzük, hogy csaknem egész évben folyamatosan szolgáltat vizet. Forrá-

sokkal általában hegyvidéken, egyenetlen felszínű területeken találkozhatunk. A közműves 

vízellátásban nincs számottevő szerepük. 

A parti szűrésű víztípus átmenetet képez a felszíni és felszín alatti víz között, besorolása 

szerint sajátos felszín alatti vízforma. Jellemzője, hogy a rétegvíz egy vízfolyással hidraulikus 

kapcsolatban van, és az utánpótlás több mint 50%-ban a vízfolyásból is származhat. Partszű-

résű vízről tehát a folyók mentén beszélhetünk, ahol (10–30 m vastagságban) vízáteresztő 

kavicságy található. A kitermelt vizet a folyók partjára, a folyómeder menti vízszűrő kavics-

homok rétegre települt kutak adják. Ezen vizek vízminőségét a nyersvíz minősége, a parti 

réteg víztisztító képessége, valamint a természetes úton pótlódó talajvíz minősége együttesen 

befolyásolja. A parti réteg tisztító képessége a valóságban nemcsak egyszerű mechanikai szű-

rést jelent, mivel a fizikai szűrőhatás mellett a parti mederrészben lejátszódó összetett fizikai-

kémiai és biokémiai folyamatoknak is jelentős szerepük van a vízminőség alakításában. Ha a 

partszűrésű vízbázisokat túlterhelik, vízminőségük a felszíni vizekéhez fog jobban hasonlítani. 

A felszín alatt a víz a víztartó kőzet folytonossági hiányaiban helyezkedik el. Alapvetően 

az elhelyezkedés módja szerint kétféle típusát különböztetjük meg: kapilláris-, valamint sza-

bad vizet. A kapillárisvíz a törmelékes kőzetek szemcséi közötti végtelen változatos térben 

található, a folyadék halmazállapotra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. A szabad víz 

pedig az a vízrész, amely semmilyen kölcsönhatásban nincs a kőzet szemcséivel, gravitációs 

hatásra elmozdul, ezért gravitációs víznek is nevezik. A szabad víz a felszín alatti régióban 

szivárog, kivételes esetekben barlangokban, karsztjáratokban áramlik is. 

A talaj-, illetve kőzetszemcsék felületéhez való kötődés alapján a vízburok lehet erősen 

és gyengén kötött. Az ásványi szemcsék felületi töltése legtöbbször negatív, ezért képesek 

adszorbeálni a különböző kationokat és poláros molekulákat, így a vízmolekulákat is. Az 

első vízmolekularéteg adszorpciójánál az ún. erősen kötött vízburokban az exoterm folya-

mat eredményeképp közelítőleg 1 kJ/g, a külső rétegnél a szorpció során csak kb. 30 J/g hő 

keletkezik. Ennek megfelelően az első molekularéteg kötődése kb. 50–60 GPa, vagyis igen 

nagy nyomással jár együtt. Az erősen kötött vízburok sűrűsége ezért az átlagos vízsűrűség-

nél nagyobb, a növényi gyökerek sem tudják felszívni az ilyen vizet. Gyengén kötött víz 

esetén a vízmolekulák még irányított helyzetben vannak a szemcse körül, de a vízburok 

sűrűsége a vízsűrűséget nem haladja meg. E vízburok kialakulása nem jár hőfejlődéssel. Az 

ilyen molekularéteg kötődése 10–20 MPa közötti nyomásértékű. A gyengén kötött vizet a 

gyökerek szívó hatása már meg tudja mozdítani, gravitációs hatásra azonban ez a vízburok 

meg nem mozdul el. 
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A felszín alatti vizekre jellemző, hogy kisebb a mozgáskészségük, így kisebb az 

utánpótlódás mértéke. E víztípusok közt élő szervezeteket nagyobb mennyiségben elsősorban 

az első vízzáró réteg fölött elhelyezkedő talajvíz tartalmaz. A mélyebb rétegekből származó 

felszín alatti vizek oldottgáz-, illetve ásványianyag-tartalma lehet jelentős, hőmérséklete lehet 

nagy is, így ennek megfelelően ezek ásvány-, gyógy-, illetve hévízként hasznosíthatók. 

A vízellátás céljait szolgáló víz alapvetően kétféle eredetű lehet: felszín alatti, illetve fel-

színi víz. A csapadékvíz vezetékes vízellátásra nem alkalmas, de az egyedi vízellátásban se-

gíthet összegyűjtése. Az újrahasznosított vizeknek pedig jelenleg az ipari vízhasználatban nő 

egyre inkább a szerepe. 
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4.2. A víz körforgása 

A víz anyag- és energiaáramlás révén kölcsönhatásban van a légkörrel, litoszférával és biosz-

férával. A víz az atmoszférába a talajnedvesség, a tengerek, tavak és folyók, továbbá a vege-

táció párologtatása, az élőlények; növények és állatok légzése során kerül és abból csapadék-

képződéssel (eső, hó) távozik. A csapadék egy része a légkörbe visszakerül, más része táplálja 

a talajfelszín, így a folyók, tavak és óceánok vizét, illetve a felszín alatti vízvezető rétegek 

vizét. A víznek csak kis része az, amely az élő szervezetekbe kerül. Az elpárolgott víz e fo-

lyamatok során vagy közvetlenül ott hullik vissza, ahol a párolgás lejátszódott, vagy – a lég-

mozgások függvényében – attól esetleg több ezer kilométer távolságban. A számítások szerint 

a víz átlagos tartózkodási ideje a légkörben 9–10 napnak tekinthető. A párolgás és lecsapódás 

globális méretekben kiegyenlíti egymást. 

4.2.1. A Föld vízkészlete 

A szárazföldek felülete Földünkön jelentősen kisebb, mint az óceánoké. A víz a Föld felületé-

nek 71%-át borítja, mennyisége a Földön óceánok és tengerek, sarkvidéki jég és gleccserek, 

talajvíz, tavak, folyók, légköri vízpára együttesét tekintetbe véve, azaz a hidroszféra térfogata 

a földtörténet kezdetétől állandó, közel 1,4  10
9
 km

3
 (a Föld tömegének 0,03%-a). Ha a teljes 

vízkészlet a Föld felszínén egyenletesen oszlana el, akkor ennek a vízrétegnek a vastagsága 

2 765 métert tenne ki.  

 

4.1. ábra: Víztípusok megoszlása a Földön 
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A vízmennyiségek előfordulás (víztípusok) szerinti megoszlása az egyes előfordulási helyek 

közt kifejezetten aránytalanságokat mutat. A Föld vízkészletének százalékos megoszlását a 

4.1. ábra is szemlélteti. Látható, hogy a hidroszféra tömegét alkotó roppant vízmennyiségből a 

tengerekben és az óceánokban található az összes víz mintegy 97%-a, a gleccserekben a víz-

mennyiség 2%-a, és 1%-nál is kevesebbet tesz ki a fogyasztható édesvíz mennyisége. A 4.1. 

ábráról leolvasható az is, hogy az összes édesvízkészlet a teljes földi vízkészlet 2,8%-át teszi 

ki. A légköri vízgőz ennek 0,6%-a, a használat számára hozzáférhető 22%-ot jelentő édesvíz 

hányad pedig csak alig haladja meg a 8  10
6
 km

3
-t.  

A vízmennyiségen belül az egyes víztípusok arányát a 4.3. táblázatban is összefoglaljuk a 

Föld egészére, ezen belül Európára és hazánkra vonatkozóan. Az összes vízkészleten belül 

Európa vízkészlete mintegy 606 000 km
3
, ezen belül hazánk vízkészlete 5 054 km

3
-re tehető. 

A mennyiségi adatok mellett a 4.4. táblázat a statisztikai adatok alapján az egyes víztípusokra 

jellemző tartózkodási időket is feltünteti. 

 

Víztípus 
Föld Európa Magyarország 

10
3
 km

3
 % 10

3
 km

3
 km

3
 

Óceánok és tengerek 1 320 000 97,2 - - 

Sós vizű tavak 104 0,008 3 - 

Sós víz összesen 1 320 104 97,2 3 - 

Sarki jégtakarók és gleccserek 30 000 2,21 - - 

Vízfolyások 1  0,80 2 

Édesvizű tavak 125 0,009 1,0 3 

Felszíni víz összesen 1 350 230 99,4 1,80 5 

Talajvíz 67 0,005 5 47 

Felszín alatti réteg- és mélységi 

víz 
8 400 0,618 600 5 000 

Felszín alatti víz összesen 8 467 0,623 605 5 047 

Vízpára a légkörben 13 0,000 95 0,27 24 

Édesvíz összesen 38 605 2,84 606,4 5 054,4 

Teljes vízkészlet 1 358 710 100,0 609,4 5 054,4 

4.3. táblázat: A Föld vízkészletei 
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Víztípus Tartózkodási idő 

óceánok, tengerek 3 000 év 

felületi réteg 80 év 

sarkvidéki jég és gleccserek 12−15 ezer év 

felszín alatti víz 0,1−10 ezer év 

talajnedvesség 2−50 hét 

tavak és folyók 7 év 

tavak 10 év 

folyók 2 hét 

légkör 10 nap 

4.4. táblázat: A víz tartózkodási ideje különböző tározókban 

A hidroszféra nyitott rendszer, amely tehát kölcsönhatásban van anyag- és energiaáramlás 

révén a litoszférával és légkörrel. Ebben a rendszerben a víz globális körforgása úgy tekinthe-

tő, mint egy napenergia által működtetett óriási méretű desztillációs folyamat. Számítások 

szerint az anyagforgalom 423 000 km
3
. A felhasználható víztartalékok így állandóan meg-

újulnak. Évente nagyságrendben 37 000 km
3
 víz kerül a szárazföldre az óceánokból. A 

vízkörfolyamatra jellemző párolgási és lecsapódási adatokat a 4.5. táblázat, a körfolyamat 

energiamérlegét a 4.6. táblázat mutatja be. 

Víztranszport 
Mennyiség 

[10
6
 km

3
] 

óceán→szárazföld 0,037 

óceán: lecsapódás 0,386 

óceán: párolgás 0,423 

jég: párolgás 0,073 

jég: lecsapódás 0,110 

4.5. táblázat: A vízkörfolyamat részét képező párolgás és lecsapódás mennyiségi jellemzői 

Napból származó teljes energia 
(kJ/év) 

5,44x10
21

 

a visszaverődött része, 30% 1,63x10
21

 

a Földfelszín melegítése, 49% 2,56x10
21

 

elpárologtatás, 23% 1,25x10
21

 

szél, hullámok létrehozása, 0,2% 1,00x10
19

 

fotoszintézisre, 0,0023% 1,25x10
17

 

4.6. táblázat: A vízkörfolyamat energiamérlege 
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A körfolyamatban nagy szerepe van az életnek is. A víz körforgásán belül az emberiség 

számára az a legdöntőbb, hogy élelmiszer-termeléshez mennyi a rendelkezésre álló víz. A 

Földön kifejlődött élet minden formája – kevés kivételtől eltekintve – a növények fotoszinté-

zisétől függ. E folyamat során a növényi klorofill napenergia segítségével vízből és szén-

dioxidból növényi szöveteket állít elő, miközben oxigén szabadul fel. A fotoszintézis és a 

légzés biokémiai folyamatai tehát kapcsolatban vannak a légkörrel és a hidroszféra oxigén-

mérlegével. 

A folyamatot egyszerűsítve a következő reakcióegyenlettel jellemezhetjük: 

 6 CO2 + 6 H2O + h  C6H12O6 + 6 O2. (4.R8) 

Egy algaprotoplazma elemi összetételének ismeretében a fotoszintézis egyenletét részleteseb-

ben így írhatjuk fel: 

 106 CO2 + 16 NO3
-
 + HPO4

2-
 + 18 H

+
 + 122 H2O + h  

  C106H263N16P + 193 O2. (4.R9) 

Ezt a folyamatot légzési láncnak hívjuk, melyhez klorofill jelenléte szükséges. A fotoszin-

tézis folyamatában a víznek csupán kis hányada vesz közvetlenül részt, épül be a sejtekbe. 

Egy szárazföldi növény esetén például a víz nagyobb része a tápanyagokat szállítja a talajból 

a növényi gyökereken és a törzsön át a levelekig. Ily módon tehát a víz jelentős hányada pá-

rolgás révén az atmoszférába jut. Egy tonna zöld biomassza létrehozásához átlagosan, a nö-

vény a talajból növekedése idején, 100 tonna vizet vesz fel. A képződött biomasszának vi-

szont mindössze 0,25 tonna a szárazanyag tartalma. Tehát 0,75 tonna az a víz csupán, ami 

átmenetileg jelen van a növényben. A 0,25 tonna mennyiségű szárazanyag ezen felül még 

0,15 tonna kémiailag kötött vizet tartalmaz a szövetekben. A fotoszintézishez kapcsolódó 

vízmérleg tehát egyértelműen arra utal, hogy az élelmiszer-termelésben a víz döntő szerepet 

játszik. 

A víz körforgása során a víz minősége és mennyisége is, ezáltal az ökoszisztéma állapota 

is változik. A csapadékvíz már a légkörben szén-dioxiddal, oxigénnel és az emberi tevékeny-

ségből származó egyéb gázokkal, például nitrogén- és kéntartalmú gázokkal lép kölcsönha-

tásba. A talaj felszínét borító növények korhadó részeinek, mikroorganizmusok végezte, oxi-

dációját például a csapadékvíz oldott oxigénje segíti elő. A csapadékvíz a benne oldott egyéb 

gázok hatására savas kémhatású, ezért képes oldani a talajban lévő sókat, de képes reakcióba 

lépni a különböző kőzetalkotókkal is. Az édesvizű tavak az atmoszféra szén-dioxid tartalmá-

val egyensúlyban vannak, a párolgás következtében a szén-dioxid távozása vagy felhasználó-

dása miatt bázikusságuk, pufferkapacitásuk változik.  

A felszínen, illetve felszín közelben az ún. édesvíz összetétele is a kőzetalkotó ásványok 

és a légköri szén-dioxid kölcsönhatásának eredményeképp alakul és változik. Ennek során a 

fizikai-kémiai folyamatok mellett a biokémiai folyamatoknak is jelentős szerep jut. A vizet 

élő közegnek tekintjük, hiszen élettere a biológiai folyamatoknak. Az élő mikroorganizmusok 

a kőzetek mállási folyamataiban és a szerves vegyületek lebontásában is szerepet játszanak, a 

szerves vegyületek (esetleg elhalt mikroorganizmusok bomlástermékei, anyagcsere végtermé-

kei) energiaszegény vegyületeket (szervetlen oxidált vegyületformákat) eredményeznek az 

átalakulás során. A mállási folyamatokban a levegő szén-dioxidja mellett így a szerves anya-

gokból keletkező szén-dioxidnak is szerep jut. 
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A természetes vizek állapotát a pH-érték és pufferkapacitás mellett erősen befolyásolja az 

oxigéntartalom, a redoxipotenciál, valamint a biológiai folyamatok eredményeként létrejött 

szerves vegyületek jelenléte, bomlása. A hidroszféra redoxi tulajdonságait alapvetően az ol-

dott oxigén mennyisége határozza meg. Az oxigénhiányos régiókban bekövetkezhet egyes 

fémionok redukciója, a mangán-, vas-, molibdénvegyületek redukált formái vízben például 

oldhatóbbak, ezért az üledékből oxigén távollétében kioldódhatnak. A szerves vegyületek 

biológiai lebomlása következtében a felszíni és felszín alatti vizekben pedig megnövekedhet 

az ammónium-, nitrit- és nitrátion koncentráció, jelenlétük nem minden esetben antropogén 

szennyezés eredménye. Magyarország keleti határainál például több ezer éves, ammónium-

ionban gazdag rétegvizet találtak, ez a „szennyezés” egyidős a vízzel, csak az oxigénhiány 

miatt nem ment végbe ez esetben az ammóniumionok oxidációja. 

A hidroszféra és litoszféra kölcsönhatásában az agyagásványok felületén lejátszódó ad-

szorpciós egyensúlyoknak is nagy a jelentősége, tekintve, hogy az agyagásványok képesek 

egyes szerves molekulákat, kationokat és anionokat is felületi reakciók révén megkötni. A 

biokémiai folyamatok mellett így a természetes vizek öntisztulásában a fizikai-kémiai folya-

matok közül a kolloidkémiai adszorpció és a koaguláció is igen fontos szerepet játszik. 

A vízfelhasználás állandóan növekszik a Földön, amit alapvetően a következő tényezők 

okoznak: 

 a Föld lakosságának gyarapodása, 

 az életszínvonal emelkedése, 

 a közületi és regionális vízművek számának növekedése, 

 a mezőgazdaság hatékonyságának növelése (fő vízfogyasztó az öntözés), 

 az ipari vízfelhasználás növekedése. 

Az egyes iparágak gyártási folyamatai elképzelhetetlenek víz nélkül, szinte valamennyi te-

vékenységhez víz szükséges; felhasználják gőz formában, szállításra, mosásra, oldószerként, 

hűtőközegként, alap- és segédanyagként. A gyártási folyamatok vízigénye jelentős, s mind mi-

nőségben, mind mennyiségben ez a szükséglet iparáganként igen eltérő. Az ipar egységnyi ter-

mékmennyiségre (pl. 1 tonnára) vonatkozó vízhasználata (fajlagos vízhasználat) számottevő 

mértékű, átlagosan 100–200 m
3
 közötti, de ettől iparáganként és eljárástípusonként jelentős elté-

rések is tapasztalhatók. Szemléltetésül néhány termék, illetve az energia egységnyi mennyisé-

gének előállításához szükséges víz mennyiségét mutatjuk be a 4.7. táblázatban. Az iparágak 

közt teljes vízigényével kiemelkedik a villamosenergia-ipar (az ország ipari vízhasználatának 

90%–át igényli, 1 kWh előállításához 130–250 liter vizet fogyaszt). A vízigények növekedése 

és a vízkészletek korlátozottsága egyre inkább megköveteli e téren a víz ismételt felhasználását. 

Termék Termékegység Fajlagos víz-

igény [m
3
] 

villamos enegia 1 MWh 19–466 

kőolajtermékek 1 t 17–74 

papír 1 t 45–300 

cukor 1 t 123 

sör 1 m
3
 14 

dohány 1 t 17 

4.7. táblázat: Iparágak fajlagos vízigénye 
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A 4.8. táblázatban az egy főre jutó napi vízhasználat adatait látjuk a különböző higiéniás te-

vékenységek és háztartási feladatok esetében, a 4.2. ábra pedig az emberi szervezet napi víz-

forgalmát mutatja be. 

Tevékenység Vízhasználat 

[L] 

WC öblítés 10–25  

zuhanyozás 100–190  

kézmosás kb. 8 (ha a csapot nyitva tartjuk) 

fogmosás kb. 8 (ha a csapot nyitva tartjuk) 

öntözés 20–40 percenként 

mosogatógép kb. 40  

mosogatás kézzel  kb. 75–80  

fürdés fürdőkádban kb. 130  

4.8. táblázat: Egy főre jutó háztartási vízhasználat 

 

4.2. ábra: Az emberi szervezetbe bejutó és onnan kikerülő víz mennyisége 

Egy amerikai tanulmány szerint az egy főre jutó napi vízhasználat közel 700 liter világát-

lagban. Ez az adat tartalmazza egy személyre vetítve egyrészt a háztartási vízhasználatot 

(264 L), az ipari vízfelhasználást (189 L), a kereskedelmi vízfelhasználást, például a kórhá-

zak, éttermek, sportlétesítmények vízfogyasztását (132 L), a különböző közösségi célú vízfel-

használási módokat, például parkok öntözése, tűzoltás (38 L), illetve más, egyéb kategóriák-

ban nem számított vízhasználatot (68 L). A közölt adatokat nézve átgondolandó, hogy a víz-

használatot tekintve valójában egyes vízfogyasztási mutatók esetében mit is veszünk figye-

lembe a számításkor, például egy-egy termék esetén a víztartalmat, egy-egy tevékenység ese-

tén a közvetlen vízhasználatot, avagy a termékhez tartozóan az életciklusa során elhasznált 

vízmennyiséget, illetve tevékenységhez kapcsolódóan a járulékos vízfelhasználást is. 
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A termékek esetén elgondolkodtató példa a WHO felmérése alapján az életciklushoz kö-

tődően az a közvetett fogyasztást is számba vevő vízmennyiség adat, ami azt mutatja, hogy 1 

csésze kávé esetén a termeléstől a kávé elkészültéig figyelembe véve a vízigényt épp 140 L 

vízmennyiséget használunk el. Ahhoz pedig, hogy 1 kg marhahús az asztalunkra kerüljön, 

vízből 16 000 L-re van szükség, 1 hamburger elfogyasztása pedig képletesen 2 400 L víz fo-

gyasztásával jár, ennyi ugyanis a hamburger és alkotóinak (a hús, saláta, zsemle) előállításá-

hoz szükséges összes vízmennyiség. 

A gazdasági növekedéssel a világon mindenütt együtt jár jelenleg a vízfelhasználás jelen-

tős növekedése. Napjainkban a világ éves vízfogyasztása becslések szerint 3 000 km
3
. Ez a 

fogyasztott vízmennyiség az eltérő fejlettségű és kultúrájú területek között azonban igen 

egyenlőtlenül oszlik meg. Gondot okoz az, hogy egyenetlen a vízkészletek eloszlása is. Az 

amerikai kontinensen például a Föld lakóinak 14%-a él, vízkészlete pedig a Föld készletének 

40%-át teszi ki. Európa lélekszáma-vízkészlete arányos, Afrika helyzete rossz, Ázsiáé a nö-

vekvő lélekszám miatt egyre romló; 40%-a a Föld népességének jelenleg itt él, vízkészletük 

azonban a földi készletnek csak 36%-át teszi ki. A Föld lakóinak egyharmada már ma sem jut 

elegendő vízhez, minden ötödik ember szenved vízhiánytól. A jövőben további romlás várha-

tó, 2030-ra azt prognosztizálják, hogy a jelenlegi vízigény egyhatodával megnő. Egyúttal a 

globális felmelegedés kedvezőtlen befolyására is számítanak a vízkészletek-vízhasznosítás 

alakulásakor. 

Naponta egy fő ellátására biztosított vízmennyiséget a vízellátáskor lakosegyenértéknek 

nevezzük (jelölése: LEÉ). Ennek az adatnak országonkénti alakulása látható a 4.3. ábrán. Ez 

Ruanda esetében 10 L/fő/nap, Zaragozában 100 L/fő/nap, Los Angelesben pedig 400 L/nap. A 

hazai lakosegyenérték adat, bár a valós vízhasználat már ennél kisebb, jelenleg naponta 150 L 

fejenként. A hazai lakosegyenérték azt a vízmennyiséget jelenti, amit a közműves ivóvízellá-

tásban biztosítanak, és amivel a szennyvízkezelés során is számolunk. Egy-egy település, 

üzem vízellátásakor, valamint az ipari-, kommunális szennyvízkibocsátások során is a víz-

mennyiséget lakosegyenértékben szoktuk kifejezni.  

 

4.3. ábra: Az egy főre jutó átlagos vízfogyasztás a Föld különböző területein 

Az ENSZ adatai szerint, míg a vízfogyasztás a fejlődő országokban naponta 25 L/fő/nap 

körül ingadozik, addig ez a fejlett ipari társadalmakban ennek a tízszeresét is elérheti, illetve 

meg is haladja. A vízigények és így a szennyezés is ennek megfelelően nem területileg egyenle-

tes eloszlású a Föld egészén, de kontinensenként és országonként sem egyenletesen, hanem 

többnyire lokálisan, így helyenként, illetve régiónként koncentráltan jelentkezik. Nem meglepő 
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tehát, hogy az édesvíz napjainkra „hiánycikké” válik, és az életfontosságú édesvízkészletek fo-

kozott mennyiségi és minőségi védelmet igényelnek. 

A Földön növekvő lélekszám vízszükséglete mellett pazarlóan is alakul a vízhasználat; 

hazánkban is például kétszeresére nőtt 40 év alatt, háromnegyedét a mezőgazdaság (növény-

termesztés, állattartás), egy hetedét az ipar fogyasztja, emberi használatra az édesvízkészlet 

kb. egytizede jut. Említhetünk azonban néhány tényezőt, mely mindezek ellenére pozitív ha-

tást fejthet ki a jövőben. Ilyen például az, hogy a legnagyobb vízkészletek, amelyek minőségi-

leg kifogástalanok, az emberi civilizációk mostani központjaitól távol találhatók. Napjainkban 

megközelítőleg a létező édesvízkészletünk csupán 1%-át „forgatjuk”, használjuk, és emellett 

azt is, hogy Földünk víztartalékai folyamatosan megújulnak; a víz pillanatról pillanatra egy-

egy ciklus részeként „vándorol”. 

4.2.2. Hazánk vízhasználata 

Felszíni vizeink nagyrészt más országok területéről származnak, Magyarországon a legna-

gyobb az egy lakosra jutó átfolyó vízmennyiség (4.4. ábra).  

 

4.4. ábra: Külföldi és hazai eredetű vízmennyiségi arányok országonként 
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Legjelentősebb folyóvizeink a Duna (417 km), Tisza (600 km), Dráva (140 km) és a csa-

tornák (Keleti- és Nyugati-főcsatorna). Az éves lefolyás sokévi átlagértéke: 120 km
3
/év, 

amelyből 6 km
3
/év képződik az ország területén. Ez azt jelenti, hogy a vízfolyások vízhoza-

mának 95%-a külföldről érkezik. Ebből következik, hogy mind mennyiségi, mind minőségi 

vonatkozásban a határos országok tevékenysége befolyásolja vízfolyásaink minőségét. Így 

felhasználható vízkészleteink nagyságára, felszíni vizeink minőségére nagy hatással vannak a 

szomszédos országokban történt beavatkozások, szennyezések. A hazai vízminőségi állapot a 

külföldi és hazai szennyezőanyag-terhelés együttesének, valamint a még mindig igen jó haté-

konysággal működő természetes öntisztulási folyamatoknak eredménye. 

A csapadék évi átlaga 600–1 000 mm közötti. A csapadék a hazai vízforgalom jelentős 

tényezője, a beszivárgás és párolgás mértékét egyaránt számottevően befolyásolja. A párolgás 

mértéke 500–600 mm körüli átlagosan, így a csapadéknak 8–10%-a az, ami táplálja a felszín 

alatti vízkészleteinket. Országunkban a felszíni vízkészlet területi eloszlása nem kedvező. A 

vízkészlet 90%-a három nagy folyónk medrében összpontosul. Ezekhez csatlakoznak a kisebb 

patakok, csatornák. A vízfolyások vízjárása szélsőséges, így a vízkészlet időbeli eloszlása is 

szélsőséges. Ezért és a vízfelhasználás ingadozása miatt is, aszályos években jelentős a vízhi-

ány az ország egyes területein. A Tisza vidéke például hazánk területének felét jelenti, lefo-

lyásként az országos vízmennyiség csupán 9%-a jelenik meg itt, szemben az összes országos 

vízigény e területen jelentkező 40%-ával. Társadalmunk vízigénye az elmúlt évtizedekben az 

ipar és a mezőgazdaság révén is fokozódott. (A mezőgazdaság fejlődéséhez is nélkülözhetet-

len a jó minőségű öntözővíz, ugyanakkor a vizes területek vízkároktól való megóvása is fon-

tos szempont.) Térségünkből a Dunán, a Tiszán és a Dráván keresztül távoznak a felszíni vi-

zek. A készletek többsége e három folyó medrében folyik le, és csupán 20%-nyi rész jut az 

olyan nagyságrendű vízfolyásokra, mint a Rába, Kapos, Sajó stb. Az éves átlagos vízkészlet-

nek csupán 5%-a vehető figyelembe a vízgazdálkodás szempontjából kritikus augusztus hó-

napban. Mellékvízfolyásaink általában szennyezettek. Magyarország évi átlagos vízforgalmát 

mutatja be a 4.5. ábra. 

Az előzőeket összefoglalva az átlagos évi hazai vízforgalom becsült adatai: 

 az ország területére hulló csapadék: 58 km
3
, 

 a belépő vízfolyások vízszállítása: 114 km
3
, 

 az ország területén elpárolgó víz: 52 km
3
, 

 a kilépő vízfolyások vízszállítása: 120 km
3
. 

 

Az állóvizek felszíne 1 000 km
2
, az ország területének 1,1%-át teszi ki. Magyarország leg-

nagyobb felszíni vízbázisait az 5. fejezetben külön tárgyaljuk. A Fertő-tó területe 335 km
2
, eb-

ből 87 km
2
 van hazánk területén, átlagos mélysége 1,0–1,5 m. A mesterséges állóvizek (táro-

zók) közül a Tisza-tónak nevezett Kiskörei tározó felülete 127 km
2
. Az ennél nagyságrendekkel 

kisebb mintegy 1 200 db természetes és mesterséges tó felülete hazánkban összesen 180 km
2
. A 

hazai nagyobb folyóinkban és tavainkban becsült tartózkodási időket mutatja be a 4.9. táblázat. 

Víztest Tartózkodási idő 

Duna 25–30 nap 

Tisza 13 nap 

Balaton 10–12 év 

Velencei-tó 0,6–0,8 év 

Fertő-tó 1,2–1,5 év 

4.9. táblázat: A hazai vizekre jellemző tartózkodási idők 



4.2. A víz körforgása 159 

© Barkács Katalin, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

 

4.5. ábra: Az éves átlagos hazai vízforgalom alakulása 

Az alapvető vízbeszerzési módok közül hazánkban az összes felhasznált vizen belüli há-

nyadot tekintve a felszín alatti, azaz rétegvizeknek van kiemelt szerepük. Hazánk gazdag vi-

zekben; medence jellege miatt uralkodó a felszín alatti vizek használata (az összes ivóvíz-

használat közel egésze e forrásból származik). Jelenleg a hazai helyzet kedvező, a vízellátó 

kapacitás a szükségletet 40%-kal meghaladja, de a vízpazarlás és a klímaváltozás (rétegvíz 

utánpótlás) ezt az állapotot befolyásolhatja. Negatív példa ma már nyári időszakban a spanyol-

országi Barcelona, ahová az ivóvízszállítás tankhajókkal történik a városi kutak nyári elapadása 

miatt, és a vízzel való takarékoskodás eredménye az is, hogy a nagyon meleg nyári napokon ma 

már nem működik a városban hűsítő hatású szökőkút, valamint tilos az autómosás is. 

Magyarország ivóvízellátásának 90%-a, a gyógy-, termálturizmus 100%-a felszín alatti vize-

ken alapszik. Hévíztermelésünk évente kb. 50  10
6
 m

3
. A mezőgazdasági vízigények felszín 

alatti vízkészletből történő kielégítése is jelentős. Ezt az magyarázza, hogy az ország döntő 

részén lehet viszonylag kis költségigénnyel a felszín alól jó minőségű vizet nyerni. E vízkész-

letből az egyes víztípusok részaránya a vízellátás során a 4.6 ábrán bemutatottak szerint alakul. 
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4.6. ábra: Az ivóvíz minőségű vízhasználat forrásainak aránya hazánkban 

Az ivóvíz minőségű vízhasználat forrásának hazai arányai számszerűen tehát a következők: 

 víznyerés felszíni vizekből (10%), 

 víznyerés felszín alatti vizekből (90%), 

 újrahasznált víz. 

A felszín alatti vizek használatának típus szerinti megoszlása az ivóvízellátásban: 

 felszín közeli víz, talajvizek (10%), 

 rétegvíz (40%), 

 karsztvíz (20%), 

 parti szűrésű víz (30%), 

 forrásvíz (nincs hazai vízellátás szempontú jelentősége). 

A felszín közeli víz, a talajvizek környezeti hatásokból eredően szennyezettek, fizikai-

kémiai, biológiai tulajdonságaik ivóvízként való felhasználásukat nehezítik. A mélyfúrással 

hozzáférhető rétegvízből a Kárpát-medence mélyén hatalmas készletek találhatók, kitermelhe-

tő mennyisége jelenleg Magyarországon összesen naponta 6 millió m
3
. Minősége általában 

állandó, védettnek tekinthető. Abban az esetben, ha a felhasználás (kitermelés) mértéke bizo-

nyos értéket meghalad, a rétegek közötti esetleges szennyezőanyag-szivárgás fokozódhat. 

Ezek a felszín alatti vizek általában ivóvíz minőségűek vagy viszonylag egyszerű tisztítási 

eljárással azzá tehetők. Ez indokolja azt, hogy Magyarország vízellátásának ma jelentős részét 

ezek a vizek biztosítják. A regionális vízművek zöme is ilyen bázisokra épült. A parti szűrésű 

vizek adják a rétegvizeket követően a felszín alatti víznyerés jelentős hányadát, tehát hangsú-

lyozottan fontos szempont az, hogy minősége a felszíni víz minőségének függvénye. Parti 

szűrésre különösen alkalmas folyóink: a Duna, a Rába és a Dráva. A hazai vízfelhasználás 

mindhárom főbb (lakossági-, ipari- és mezőgazdasági vízhasznosítás) területen jelentős meny-

nyiségű, ivóvíz minőségű vízellátást igényel. Éves átlagban, ez hazánkban 1,6 milliárd m
3
 

ivóvízfogyasztást jelent. 

A felszíni vízhasználaton belül a 4.10. táblázat mutat adatokat a felhasználási cél szerinti 

használatmegoszlásra. A felszíni vizekre a természeti tényezők közvetlenül hatnak, jelentősebb 
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vízkivételre alkalmas közép-, illetve alsófolyás jellegű folyóvizeink a vízgyűjtő-terület jellegétől 

függő szennyezettséggel rendelkeznek. Felhasználásukkor tehát tisztítást és ezen túlmenően 

rugalmas tisztítástechnológiát igényelnek. 

 

Felhasználás célja  
Vízmennyiség 

[10
6
 m

3
] 

ivóvíz 180−230  

ipari víz 4 500−5700  

öntöző víz 250−530  

halastó víz 420−480  

4.10. táblázat: A felszíni víz éves hazai hasznosításának nagyságrendje 

Az újrahasznált víz, jelenleg elsősorban ipari célú vízellátáshoz hasznosított víz, nem 

közvetlenül a hidrológiai körfolyamatból, hanem egyszer vagy többször felhasznált vizek 

újrahasználatából adódik. Egy iparág összes fajlagos vízhasználata, ezen belül a frissvízigény 

csökkentése, vagyis a használt víz visszaforgatásának (a víz újrahasználatának) mértéke a 

gyártási folyamatban egyre jelentősebb tényező a termékek önköltségében. A frissvízigény, 

illetve víz újrahasználatának arányára néhány iparágra vonatkozóan összehasonlító adatokat a 

4.11. táblázatban mutatjuk be. Iparáganként nagyon eltérően alakul az újrafelhasznált 

(recirkuláltatott) vízhányad. 

Iparág 
Friss víz 

[10
6
 m

3
/év]

 
Többször használt 

víz hányada [%] 

Teljes 

vízhasználat 

[10
6
 m

3
/év] 

bányászat  60 36 94 

villamosenergia ipar  1 400 73 3 810 

vegyipar  185 80 920 

könnyűipar  120 46 215 

élelmiszeripar  100 46 185 

4.11. táblázat: A különféle iparágak magyarországi vízfelhasználásának és 

a víz újrahasználatának mértéke 
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Magyarországon jelenleg a háztartásokban 100 L/nap/fő az átlagos vízfogyasztás, ebből 

40 L az, ami alapvető napi vízigényünk kielégítésére fordítódik. Az orvosok naponta közvet-

lenül 2 L víz fogyasztását javasolják. A hazai átlagos háztartási vízfogyasztás arányait mutat-

juk be 4.7.ábrán.  

 

4.7. ábra: A háztartások átlagos vízfelhasználásának megoszlása Magyarországon 

A házi vízhasználat környezettudatos alakítása. Amennyiben a víz- és kiadáscsökkentő 

megoldásokat tekintjük, akkor a vízhasználat nagy részét teszi ki a mellékhelyiség, tisztálko-

dás, mosás vízigénye. Bár a csapvíz mindenütt fogyasztható hazánkban, mégis felmérések 

szerint a lakosság egyharmada egyáltalán nem ezt issza. Jelenleg a megkérdezetteknek 90%-a 

még kézzel mosogat, ami fajlagosan nagyobb vízfogyasztással jár (például folyó vízzel törté-

nő öblítés.) Néhány további elgondolkodtató adat: 

 a WC tartály használata 10–17 L alkalmankénti vízigényt jelent, a szabályozható öblítő-

víz használat pedig 3 L, esetenként csak 7 L/alkalom többletfogyasztás, 4 főre számítva 

egy nap alatt 140 L (kb. 1 LEÉ) vízfogyasztást eredményez, 

 víztakarékos WC-vel a lakások 20%-a rendelkezik, 2%-a tartálytérfogatot csökkentő 

módszerrel él, 

 a megkérdezettek 25%-a ivóvízzel locsolja a kertet, 18%-a otthoni autómosásra is ezt a 

vizet használja, 

 a zuhanyozás és kádfürdő vízhasználati igényének eltérése is jelentős (20−60 L a 

100−150 L-hez viszonyítva), 

 csepegő csapok vízfogyasztása; enyhén csöpögő csap esetén min. 6 L/nap vízmennyiség 

vész kárba (nyitott csapból 6−10 L folyhat ki percenként), 

 mosási, mosogatási programok megválasztása (teljes vagy víztakarékos program fele 

vízmennyiséggel), 

 fogmosás során a használatkor folyamatosan nyitott csap mellett 2 L/alkalom a vízfo-

gyasztástöbblet. 

A víztakarékos megoldásokra például szolgálnak a hazai víztakarékos éttermek, ahol az 

utóbbi 10 év alatt 50%-kal csökkentették a vízfelhasználást. Ez közepes forgalmú étterem 

esetén 8 m
3
 víz/nap éttermenkénti megtakarítást jelent, amit víztakarékos csaptelepek beépíté-

sével, esővízgyűjtő létesítésével és a zöldterületrészek programozott locsolásával érték el. A 

háztartásokban is víztakarékos megoldás lehetne az esővízgyűjtés, ha azt vesszük figyelembe, 

hogy egy 100 m
2
 tetőfelületű ház hazai viszonyok közt évi 50–60 m

3
 víz összegyűjtését teszi 

lehetővé. 
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Néhány adatot kiragadva a vízellátás és szennyvízkezelés budapesti történetéből említésre 

méltó a térség legrégebbi vízvezetéke, az ókori Aquincum Aqua ductus-a, amely 300 évig 

működött. A Kelta Ak Ink („bő víz”) elnevezésű település a mai Budapest helyén alakult ki, 

ebből ered az ókori rómaiak Aquincum elnevezése a katonai tábor körül kialakuló városra. A 

15. század elejétől a Duna vize szivattyúval jutott a várpalotába, egy évszázaddal később a 

várhegyi polgárvárost is ellátta. Mátyás király korában a pesti oldalon a mai Ludovika téren 

lévő Illés kút vizét vezették a városba. Az újkori közüzemi vízellátás a 19. század közepére 

tehető. A csatornaárkok elvezette szennyvíz beszennyezte az ásott kutakat, járványok okozott. 

Az 1854. évi kolerajárvány után ezért gőzszivattyús vízmű létesült a Várkert kioszk épületé-

ben, 1867-ben William Lindley tervei alapján a mai Parlament helyén víznyerő kutak, Kőbá-

nyán pedig tárolómedence épült ki. A Fővárosi Vízmű 140 évvel ezelőtt létesült, a Szentend-

rei-sziget vízbázisára épülő káposztásmegyeri, ma is üzemelő gépházak 1904-ben kezdtek 

működni. Ezt 1927-ben villamosították, majd bővítették, ma 500 km hosszú a fővárosi ivó-

vízhálózat. A főváros ivóvízellátását a parti szűrésű kutakból biztosítják, a víz minősége köz-

vetlen fogyasztásra alkalmas, a fogyasztókhoz jutó ivóvizet az ún. másodlagos szennyezés 

megelőzése céljából csupán fertőtlenítik (lásd 4.6.1. fejezetet). Egyedül a Csepel-szigeten 

működik a fővárosban jelenleg olyan vízmű, amelyet a területen nyerhető kútvizek vas- és 

mangán tartalmának eltávolítására építettek ki, és nagyobb vízigény esetén a főváros vízellátó 

rendszere ezt a tisztított ivóvízkészletet is hasznosítja. 

A közüzemi vízellátás arányának alakulása hazánkban kedvező, de nem küszöbölődött ki 

még napjainkban sem az ún. közműellátási olló megléte. Ez a közüzemű vízellátás és a csa-

tornázás eltérő fejlődését, továbbá a szennyvíztisztító művek nem megfelelő számát és teljesí-

tőképességét jelenti. Az elsődleges közműolló azt jelenti, hogy az idő függvényében az ivó-

vízellátás és a csatornába kerülő víz mennyisége közt – a kiépítettség nem azonos arányú fej-

lődése miatt – egyre nagyobb eltérés mutatkozott (4.8. ábra), ez napjainkra már kedvező irá-

nyú változást jelez (a szinte teljes körű közműves ivóvízellátás mellett csökkent a vízellátás és 

csatornázottság kapacitása közti különbség). A csatornázatlan területeken a szennyvizek el-

szikkasztása, szippantásos elszállításuk és elhelyezésük is sok esetben jelentős szennyezés 

okozója.  

 

4.8. ábra: Az elsődleges közműolló alakulása Magyarországon 

(a lakosság teljes létszámán belül az adott közműves ellátásban részesülő lakosok 

hányadának időbeli változása) 
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A másodlagos közműolló pedig azt jelzi, hogy a csatornában elvezetett vízmennyiséghez ké-

pest időben vizsgálva mennyire marad el a szennyvíztelepekre, szennyvízkezelésre kerülő 

vízmennyiség. (Ennek időbeli alakulására mutat Budapest vonatkozásában jelenleg szintén 

már igen kedvező, még nem az országos helyzetre jellemző adatot a 4.9. ábra.) A szennyvíz-

kezelés részleges volta, illetve helyenkénti teljes hiánya közvetlenül is vízminőségi gondok 

előidézője. A mezőgazdasági hígtrágya és egyéb mezőgazdasági eredetű, továbbá az ipari és 

kommunális szennyvizek nem megfelelő mértékű tisztítása eredményezi azt, hogy jelenleg 

sok folyónk, patakunk, kisebb vízfolyásunk, állóvizünk minősége nem megfelelő. 

Szennyvízelvezetés és tisztítás Budapesten 

A fővárosra vonatkozó néhány alapadat: 

 Budapest területe: 525 km
2
, 

 Budapest lakosainak száma: 1,83 millió, a lakosság 99%-a közüzemi ivóvízzel ellátott, 

 csatornázottság:100% központi területeken, és < 50% külvárosi kerületben, 

 a csatornahálózat hossza 5 075 km, 105 000 lakosnak nincs csatornája, 

 lakások száma: 834 939, ebből a csatornázott lakások száma: 803 598 (96%), 

 szennyvízhálózat: 85%-a egyesített, 15%-a elválasztott (ez utóbbi a csapadékvíz szenny-

víztől elkülönített elvezetését jelenti), 

 teljes száraz idei szennyvízhozam: 580 000–630 000 m
3
/nap. 

Budapest legsűrűbben lakott, központi területén keletkező szennyvizek korábban közvetlenül 

a Dunába kerültek, így a főváros teljes területén a szennyvizek 51%-a 2010-ig kezeletlenül a 

Dunába folyt. Így a főváros teljes szennyvízmennyiségének mindössze alig több mint 1/3-a 

kapott megfelelő tisztítást. A Csepeli Központi Szennyvíztisztító üzembe helyezésével jelen-

leg a főváros szennyvizeinek 90%-a már tisztítva kerül a Dunába (4.9. ábra). 

 

4.9. ábra: A másodlagos közműolló (a városi szennyvíz mennyiségének hányadában 

kifejezett szennyvíztisztító-kapacitás) alakulása Budapesten 

A vízminőséget jelentősen befolyásolja a közműolló mértéke, a kezeletlenül környezetbe és 

közvetlenül vizeinkbe kerülő szennyezett vízhányad. Ez az arány az EU területén átlagosan 

25%, hazai átlagban még közel 40%. 
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4.3. Vízminőség 

A vízminőség a víz tulajdonságainak összessége. Egyértelmű tehát, hogy nincs egyetlen mód-

szer, amely meghatározására alkalmas lenne. Sőt olyan skálák vagy mutatószámok sincsenek, 

amelyekkel a vízminőség általános érvénnyel kifejezhető. A gyakorlatban mindig valamilyen 

célra alkalmas minőség megállapításáról van szó. Külön tárgyalható tehát ennek megfelelően 

a folyóvíz, állóvíz (felszíni vizek), az ipari vizek, például: hűtővizek, vagy az öntözővizek és 

természetesen az ivóvizek minősítése is. A minősítés alapját minden esetben így olyan tulaj-

donságok képezik, amelyek a kiválasztott cél szempontjából fontosak. Ami az embernek nem 

megfelelő, esetleg az állattenyésztésnél még felhasználható. Az olyan víz pedig, amely az 

állati szervezeteknek már nem felel meg, ipari hűtési célokra még alkalmas lehet. Tehát annak 

megállapítása, hogy a víz szennyezett-e, attól függ, hogy milyen célra kívánjuk felhasználni. 

Megfordítva, vízszennyezőnek tekinthető az az anyag, ami a víz felhasználását az adott sajá-

tos célra lehetetlenné teszi.  

A természetes víz mindig tartalmaz oldott, valamint külön fázist is képező gáz, folyadék, 

vagy szilárd halmazállapotú szerves (élő és élettelen) anyagokat. Adott esetben tehát egy ter-

mészetes víz minőségének megállapításához is sok paraméter együttes ismeretére van szük-

ség. Ezen paraméterek ismeretében pedig mindig a felhasználási céltól és a víz eredetétől 

(vízkivétel helyétől) függően történik a vízminőség megállapítása.  

Korábban vízszennyezésen egyszerűen valamilyen anyagnak a vízbe vezetését értették. 

Könnyű azonban belátni, hogy ez önmagában még nem szennyezés. Ha kommunális szenny-

víz jut például olyan befogadóba, amelyből ivóvizet vesznek ki, az ott vízszennyezésnek mi-

nősülhet. Ugyanilyen mennyiségű szennyvíznek azonban nincs közvetlenül jelentősége a csak 

hajózásra vagy hűtésre szánt vízfolyásban, és kimondottan hasznos lehet ott, ahol haltenyész-

tés érdekében alkalmazzák, tekintve, hogy növelheti a termőképességet. Általánosan víz-

szennyezésnek hívnak manapság minden olyan hatást, amely a víz minőségét úgy befolyásol-

ja, hogy emberi használatra való alkalmassága csökken vagy meg is szűnik. 

A vízminőség-szabályozás munkájában az elmúlt évtizedben egyre nagyobb szerepet kap-

tak a környezetvédelem szempontjai. A vízvédelem nemcsak az emberi egészség, hanem a 

vízi élővilág, tágabb értelemben a bioszféra védelme is. Eszerint a vízszennyezés aktuális 

meghatározása, bővített értelmezése is változott. A természetes vízösszetétel ismerete azért 

fontos, mert vízszennyezésről akkor beszélünk, ha ez a természetes összetétel észlelhető mér-

tékben megváltozik. Ez a változás kétféleképp alakulhat ki: 

 valamely természetes alkotóelem koncentrációja jelentősen megváltozik, 

 a rendszerbe az adott ökoszisztéma természetes összetevőitől alapvetően eltérő minőségű 

komponens jut. 

Kémiai értelemben a tiszta víz minőségét legjobban a csapadékvíz közelíti meg, de már 

ez is különböző gázokat és szilárd részecskéket mos ki a légkörből. A természetes vizek pedig 

nagyon változó összetételűek, oldott anyagaik minőségére, koncentrációjára a bennük leját-

szódó kémiai folyamatok alapvető hatást gyakorolnak. A víz a felhasználás módjától függően 

eltérően szennyeződik. A víznek a felhasználás közben bekövetkezett szennyeződése tehát a 

természetes körfolyamatban meglévő anyagmennyiségtől eltérő mennyiségű, vagy attól eltérő 

minőségű összetevőket jelent. Érdemes figyelembe venni, hogy az eltérő mennyiség nemcsak 

egy, a természetes vízközegben eredetileg jelen lévő adott komponens nagyobb koncentráció-

ját jelentheti, hanem a komponens koncentrációjának jelentős csökkenését is, hiszen az öko-

lógiai folyamatok egyensúlyát kedvezőtlenül befolyásolva ez is káros lehet. Ha használt víz a 
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természetbe visszakerül, és az öntisztító képességet meghaladó mértékben terhelné a termé-

szetes tisztítási folyamatokat (a vízkészletben állagromlást idézne elő), szükség van az el-

használt víz befogadóba kerülését megelőző, mesterséges kezelésére. 

Általánosan fogalmazva nemcsak azok a szennyező anyagok veszélyesek, amelyek kel-

lemetlen szagúak, vagy amelyek feltűnő elváltozást okoznak a vizekben, hanem azok is, ame-

lyek kis mennyiségben találhatók, jelenlétük nehezen kimutatható, de az egysejtűektől az em-

berig, a biológiai rendszerben felhalmozódva kedvezőtlen hatást fejtenek ki. 

A szennyezést okozó antropogén tényezők közül kiemelhető: 

 rosszul végzett öntözés (vízveszteség, talajkárosodás), 

 az intenzív állattartás, a műtrágyázás, valamint növényvédelem során keletkező szennyvi-

zek, 

 nem kielégítő fertőtlenítés (betegségek, fertőzések terjesztője), 

 a helytelenül kezelt vagy lerakott hulladékok csurgaléklevei, 

 a nagy mennyiségben kibocsátott, másrészt az egyre többféle (és egyben szintén növekvő 

mennyiségben alkalmazott) szintetikus vegyület (például toxikus elemek; köztük nehéz-

fémek, növényvédőszerek), 

 a légszennyezés (a savas esők okozta elsavanyodás, például az ipari, elsősorban energia-

ipari) vagy közlekedési forrásokból származó nitrogén-oxidok és az energiatermelés során 

keletkező kén-dioxid, 

 a szennyezés-kibocsátásoknak tulajdonítható éghajlatváltozás, 

 erdőirtások, gátépítések, lecsapolások stb. 

Vízkárnak (vizeink károsodásának) tekintik a vízszennyezés olyan mértékét, amikor a 

kedvezőtlen folyamatok csak mesterséges beavatkozással fordíthatók vissza, illetve csak az 

eredetihez képest eltérő egyensúlyi állapot hozható létre a szennyezést követően. A szennye-

zések következtében közvetlen és közvetett károsodás egyaránt létrejöhet. 

Közvetlen károk származnak abból, hogy: 

 a szennyezett víz hasznosítási lehetősége korlátozódik, 

 a víz felhasználását megelőző kezelés költségei növekednek. 

Közvetett károknak tekintik: 

 az emberi egészség károsodását, 

 a szennyezett vízzel érintkező létesítmények fokozott korrózióját, 

 a szennyvízzel elvezetett hasznos anyagok elvesztését, 

 az üdülési lehetőségek csökkenését, 

 a rosszabb vízminőség okozta minőségromlást az előállított termékekben. 

A vízminőség jellemzése összetett kérdés, tekintve, hogy egyetlen paraméter, azaz egyet-

len összetevő minőségi-mennyiségi meghatározása sosem alkalmas a jellemzésre. A vízminő-

séget minden esetben tehát több (fizikai, kémiai, biológiai) paraméter együttese határozza 

meg a felhasználási cél és a víz eredetének figyelembevételével. 

Az antropogén hatásokat tekintve a víz körforgásában a fő vízhasználók szerepét kell fi-

gyelembe venni. A fő vízhasználók egyben mint fő szennyező források a következők szerint 

csoportosíthatók: 

 kommunális fogyasztók (lakosság és a közintézmények), 
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 ipari fogyasztók (nyersanyag-víz, használati vizek; hűtővíz, öblítő- és mosóvíz, szállítóvíz 

[például bányászatban], oldóvíz [például cukorgyártásnál], egyéb ipari víz, továbbá ivóvíz), 

 mezőgazdasági fogyasztók (állattartás, haltenyésztés, növénytermesztés, öntözés). 

E három főbb vízhasználó okozta szennyező anyag forráson belül, tekintve minden esetben 

alapvető jelenlétét, az energiaipar és a közlekedés szerepe külön is figyelmet érdemel. 

Az anyagkibocsátás módja szerint a szennyezés jellege lehet: 

 pontszerű, 

 diffúz, 

 folyamatos, illetve szakaszos, 

 egyszeri, vagy időben ismétlődő jellegű. 

 

Megjegyezzük, hogy a diffúz kibocsátást könnyű tévesen értelmezni. A diffúz kibocsátás 

nem azt jelenti, hogy a kibocsátás nagyobb területen jelentkezik, de ugyanakkor azonosítható 

pontforrásból származik (például a közlekedési eszközöket mozgó pontforrásoknak tekintjük, 

vizek minőségét is érintő szennyezőket folyamatosan bocsátanak ki működésük során, de a 

kipufogó rendszerük adott pontján kerül ez ki a környezetbe és ott, ha megfelelő műszaki 

megoldást alkalmaznak visszatartható). A diffúz szennyezés esetén nem köthető a szennyező-

anyag-kibocsátás egy adott konkrét helyhez, ahol technológiailag a szennyezés visszatartása 

megvalósítható. Ilyen diffúz forrásnak számítanak a mezőgazdasági területek, ahol nagyobb 

térrészről a körülmények függvényében nem azonosítható helyen mosódik ki például a nö-

vénytermesztésben alkalmazott műtrágya vagy növényvédőszer. 

4.3.1. Vízminőségi jellemzők 

Tekintve, hogy sokféle paraméter együttesen jellemzi a vízminőséget, ezért az áttekinthetőség 

és kezelhetőség szempontjából a jellemzőket csoportosítani szokták. A csoportosításra többfé-

le besorolás terjedt el. Vannak minősítési csoportosítások, amelyek elsősorban a vízfelhaszná-

lás célja szerint tekintik át és csoportosítják a jellemzőket, figyelembe véve azt, hogy más 

minőségi követelményeket támasztanak például az ivóvízzel, mást egy nagynyomású kazán 

tápvízével és mást egy halastó vízével szemben. 

A vízhasználat céljai lehetnek például: 

 a vízi élet zavartalan fenntartása, 

 ivóvízhasználat, 

 üdülési és sportcélú vízhasznosítás, 

 öntözési vízhasznosítás, 

 állattartás, 

 iparágak vízellátása, 

 szállítás. 

A csoportosítás történhet a szennyező anyagok jellege szerint is. Egyik általános szennyező 

anyag típusok szerinti csoportosítás a következő: 

 élőlények, 

 anyagok, 

 energia. 
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A szennyeződéseket emellett hatás és típus szerint is csoportosítja a szakirodalom: 

 fertőzést okozó (baktériumok, vírusok, véglények), 

 oxigént fogyasztó, 

 eutrofizációt okozó, 

 szerves és szervetlen anyagok, 

 olajszennyeződések, 

 szuszpendált szilárd (üledékek és kolloidok), 

 radioaktív anyagok, 

 hőszennyezés. 

Ez esetben érdemes megfigyelni azt, hogy e hatás, típus szerinti csoportokba sorolás esetén 

nem különíthetők el élesen a szennyezők, ugyanis egy adott komponens hatása alapján egyi-

dejűleg több csoportba is besorolható (például az eutrofizációt okozó reaktív foszfátok egyút-

tal a szervetlen vegyületcsoportba is besorolhatóak, az olajszennyeződés egyben szerves, to-

vábbá oxigénfogyasztó vegyületeket is jelent). Ezen besorolás alkalmazásakor azt is tekintet-

be kell venni, hogy egy adott forrásból nem jellemzően csupán csak egy csoportba sorolható 

anyagok kerülnek az élővizekbe. A tisztítatlan kommunális szennyvíz például gyakran az első 

hat felsorolt típuscsoportba tartozó szennyeződéseket együttesen tartalmazza. 

Az ivóvízre vonatkozóan például a csoportosítás alapja lehet WHO alapelvet követő. A 

világ ivóvízellátó-rendszereiben vegyi anyagok ezreit azonosították, de közülük a WHO az 

irányértékek megállapításához csak azokat választotta ki, amelyek: 

 az emberi egészségre veszélyesek lehetnek, 

 az ivóvízben gyakran vagy, 

 nagy koncentrációban vannak jelen. 

A fenti ismérvek alapján kiválasztott 95 féle ivóvízben előforduló vegyi anyagot a következő-

képp csoportosították: 

 klórozott alkánok és alkének, 

 aromás szénhidrogének, 

 növényvédőszerek, 

 szervetlen vegyületek, 

 fertőtlenítőszerek és reakciótermékeik, 

 radioaktív anyagok. 

Ismert az eddigieken túl másféle, például a vízben lévő összetevők eredet szerinti besoro-

lása is. A vízszennyező anyagok természetes forrásból, de a legkülönfélébb ipari, mezőgazda-

sági, valamint kommunális eredetű hulladékok (köztük szennyvizek) bemosódásából is szár-

mazhatnak. Ezek közül a vízminőségi jellemzők természetes eredet szerinti csoportosítására 

mutat példát a 4.12. táblázat. 

Igen hasznos és elterjedt, elsősorban a felszíni vizek jellemzésekor, a vizeket az élő és 

élettelen környezet kapcsolata alapján is minősíteni. Ez a csoportosítás bár a biológiai jellem-

zők mellett fizikai-kémiai tulajdonságok besorolását is jelenti, mégis általánosan mint bioló-

giai vízminősítés ismeretes. Eszerint négy fő, azaz a halobitás, trofitás, szaprobitás és toxici-

tás, csoportba tartozhatnak a minőségi jellemzők (lásd a részletes leírásukat a 4.4.3. Biológiai 

paraméterek c. fejezetben). 
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A vízbe a levegőből származó oxigénen, nitrogénen és szén-dioxidon kívül a meder kőze-

teiből is szervetlen anyagok oldódnak ki; C, H, O, N, P, S, Si és nyomelemeket tartalmazó 

vegyületek, azaz a víz növényi tápoldattá alakul. A természetben kialakuló táplálék-kínálatra 

mindig akad fogyasztó. A létrejött szervetlen közegben növények szaporodnak el, amelyek a 

szervetlen tápanyagokból a napfény energiájának felhasználásával (fotoszintézis) létrehozzák 

saját testük szerves anyagait. Annyi növény keletkezik, amennyit az aránylag legkisebb meny-

nyiségben lévő szervetlen tápanyag lehetővé tesz (minimumfaktor, azaz limitáló tényező). A 

növények termelte szerves táplálék heterotróf, szervetlenből szervest építeni nem tudó élőlé-

nyek (baktériumok, gombák, állatok) létét teszi lehetővé a felszíni vizekben. Az élőlények 

táplálékláncokba rendeződnek (aszerint, hogy melyik mit fogyaszt és kinek szolgál táplálé-

kul), a lánc az algákkal táplálkozó növényevőkkel kezdődik, amelyeket a ragadozók sora fo-

gyaszt. Ezekben a folyamatokban résztvevő vegyületek; szervetlen és szerves anyagok mint 

vízminőségi jellemzők sorolhatóak az előbb említett négyféle tulajdonságcsoportba. 
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4.12. táblázat: A természetes vizek fontosabb összetevői és azok eredete 
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A víz minőségét sokféle, egyidejűleg lejátszódó és egymást befolyásoló fizikai, kémiai és 

biológiai folyamat alakítja. Ezt figyelembe véve célszerű csoportosítási megoldás a folyama-

tok jellemzőit egymástól elkülönítve eszerint vizsgálni. Ennek alapján a jellemzők besorolha-

tók: 

 fizikai, 

 kémiai, 

 biológiai, 

 radioaktív, 

 mikrobiológiai tulajdonságcsoportokba. 

Fizikai tulajdonságcsoportba tartozik például a víz sűrűsége, viszkozitása, hőmérséklete, lebegő-

anyag-tartalma (zavarossága), színe, szaga. Kémiai jellemző például a víz pH-ja, a szervetlen 

anyag tartalma, keménysége, a klorid-, szulfát-, illetve nitrátiontartalma, szervesanyag-tartalma, 

stb. Biológiai jellemző például: az összes algaszám, baktériumfaj és egyedszám, stb. 

A víz minőségét kialakító, a vízben jelen lévő anyagokat célszerű a vízben való megjele-

nési formájuk és alapvető összetételük szerinti csoportokban vizsgálni. A komponensek cso-

portosításának alapja egyrészt így a halmazállapot, vagyis a vízben való megjelenésük szerint 

az eredetileg szobahőmérséklet közelében gáz, illetve folyékony és szilárd halmazállapotú 

anyagok: 

 nem elegyedő fázisként és/vagy, 

 oldott anyagként lehetnek jelen a vízben. 

A főbb, a vízzel nem elegyedő, valamint oldott anyagcsoportok minden esetben vegyi 

összetételük alapján további szerves és szervetlen anyagcsoportokra oszthatók. Ezt a csopor-

tosítást mutatja be szobahőmérsékleten a szilárd halmazállapotú komponensekre példaként a 

4.10. ábra. Az oldott szilárd anyagok mellett e csoportosítás szerint a lebegő szilárd (szusz-

pendált) anyagokon belül könnyen ülepedő, valamint nehezen elválasztható, stabil kolloid 

részeket különböztetünk meg. 

Amennyiben a vizet az előbbiek szerint vizsgáljuk, pontos áttekintő képet nyerünk a 

szükséges és/vagy káros minőségű és mennyiségű vízminőségi összetevőkről, bármilyen fel-

használási célú és bármilyen eredetű vízről is legyen szó. A vízminőségi jellemzők ilyen cso-

portosítás szerinti meghatározása lehetővé teszi, hogy a vizet az adott felhasználási cél szem-

pontjából minősítsük, és egyben, ha szükséges, az ilyen jellegű vízminősítés a megfelelő víz-

kezelési módszer (technológiai eljárás) megválasztását is elősegíti. 

Vizsgáljuk meg a foszforvegyületek példáján keresztül ennek a vízben való megjelenés 

szerinti paramétercsoportosításnak az információtartalmát. Amennyiben a foszforvegyületek 

összes, vízben található mennyiségéről van adatunk, csak azt ismerjük, hogy mennyi foszfort 

tartalmaz a víz, de azt nem, hogy a foszformennyiség lebegő vagy oldott, szerves vagy szer-

vetlen formában található-e a kérdéses vízben, illetve azt sem, hogy milyen a vízben e vegyü-

letek aránya (lásd a vízben előforduló foszforformákat mutató 4.11. ábrát). 
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4.10. ábra: A vízszennyezők megjelenés szerinti csoportosítása 

(példa: szilárd halmazállapotú anyagok vízben való megjelenés szerinti csoportjai) 

Ennek megfelelően azt sem ismerjük, hogy a mikroorganizmusok és növényi sejtek szá-

mára könnyen hozzáférhető ún. reaktív foszfátok mennyisége épp milyen hányadot képvisel 

az összes foszforkoncentráción belül. Ez utóbbi ismeretében könnyebb eldöntenünk, hogy 

milyen potenciális veszélyt jelent az adott foszformennyiség például a befogadóba bocsátás-

kor. Az egyes vegyületformák biológiai hozzáférhetősége (beépítése, lebontása) ugyanis elté-

rő, és ugyancsak a vegyületformától függ az, hogy melyik vízkezelési módszer alkalmazható 

hatékonyan az eltávolításukra. Amennyiben például az oldott reaktív foszfátok (hidrolizáló 

poli- és ortofoszfátok együttese) mennyisége jelentős az adott vízben, akkor feltételezhetően 

nagyobb a veszély, hogy élővízbe kerülve, ott gyors trofitásfok-növekedés, esetleg eutro-

fizálódás következik be. Az ilyen típusú foszforvegyületek viszont éppen azok, amelyek eltá-

volítására a fizikai-kémiai eljárás (derítés) hatékonyan felhasználható. 

 

4.11. ábra: A vízben található foszforformák 
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4.4. Vízminősítés 

A természetben található víz minden esetben oldat és gyakran szuszpenzió is, tulajdonságait a 

különféle együttesen ható, fizikai-kémiai, valamint biológiai folyamatok határozzák meg. A 

vízben gázok, egyéb folyadékok és szilárd anyagok lehetnek jelen, a természetes víz főként 

azonban különböző szerves és szervetlen szilárd anyagok oldatának, alapvetően híg sóoldat-

nak tekinthető. Az oldott anyagok mennyisége és minősége meghatározó a természetes vizek 

élővilága szempontjából. 

4.4.1. Fizikai paraméterek 

A víz legfontosabb fizikai tulajdonságai közé tartozik a sűrűség, viszkozitás, felületi feszült-

ség, fajhő, gőznyomás, diffúzió, oldóképesség, lebegőanyag-tartalom (zavarosság, fényelnye-

lő és fényvisszaverő képesség), hőmérséklet, szín, íz, szag. Az egyes fizikai paraméterek is-

merete nélkülözhetetlen nemcsak a vízminőség megítélésekor, de a vízkezelési eljárások so-

rán is. Így például a sűrűség és a viszkozitás a különféle transzport folyamatokat, áramlásokat 

(például az ülepítést), vagy a derítést egyaránt befolyásolja. A téli hidegben például a viszko-

zitás megnövekedése a parti szűrésű kutak vízhozamának jelentős csökkenését is eredménye-

zi. Az oldódási folyamatokban, a legtöbb kémiai, továbbá a biokémiai folyamatban is, a visz-

kozitás mellett a vízhőmérséklet is közvetlenül jelentős szerepet játszik. A víz fajhője (18C-

on 4 189 J/kg/K) igen jelentős hőkapacitás-értéket jelent, szerepe megmutatkozik a tengerek 

és az óceánok klímát is befolyásoló hatásában, illetőleg más területeken is a hőelvonásban 

(hűtés). A víz anomáliás viselkedése, az a tény, hogy a víz móltérfogata a megolvadást köve-

tően a hőmérséklet emelésével egy ideig csökken, is döntő jelentőségű. A folyékony víz leg-

nagyobb sűrűségét 3,98C-nál éri el (lásd 4.12. ábra). Ezen sűrűségváltozás következménye, 

hogy a természetes felszíni vizek, különböző hőmérsékletű (sűrűségű) részei úgy rétegeződ-

nek egymáson, hogy a befagyás felülről lefelé történik. Nyáron ugyanez kedvező anyag-

transzportot eredményez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a víz fizikai paraméterei közül a 

vízminősítésre gyakorlatilag csak a hőmérséklet, íz, szín, szag, lebegőanyag-tartalom és a 

csupán fizikailag oldódó gázok koncentrációmeghatározását alkalmazzák. 

 

4.12. ábra: A víz sűrűségének változása a hőmérséklet függvényében 
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A felszíni vizek hőszennyezése jelentős vízminőségi problémát okozhat. A hőerőművek 

hűtővize – amennyiben frissvízhűtésű rendszerről van szó – folyóba vagy tóba visszajutva a 

víz hőmérsékletének megemelésével megzavarhatja a biológiai egyensúlyt. Ennek a jelenség-

nek három kedvezőtlen következménye is lehet: 

 az oldott oxigén-koncentrációja a hőmérséklet növekedésével számottevően csökken (ez 

különösen mélyebb tavak esetében káros, ahol a kisebb sűrűségű, melegebb felső réteg 

megakadályozza, hogy az oxigén a mélyebb rétegekbe jusson), 

 a biokémiai folyamatok a hőmérséklet-emelkedésével felgyorsulnak, ez növekvő oxigén-

szükséglettel jár és az élőlények egy csoportjának anyagcsere-folyamatai kedvezőtlen irá-

nyú változást is szenvedhetnek, 

 a hőmérséklet olyan nagy lehet, hogy a biokémiai egyensúly gyors megváltozása közvet-

lenül pusztulást is okoz. 

A hűtőközegként használt vizet rendszerint klórozzák, hogy bizonyos algák elszaporodá-

sát megakadályozzák (a csővezetékek eltömődése, a hőátadás romlása miatt). Az ilyen hűtő-

víz a tóba vagy folyóba visszajuttatva az előbbi hatások mellett a természetes vízben kívána-

tos mikroorganizmusokat is elpusztíthatja. Az erőművek hűtővize porózus anyagon vagy rá-

csos szerkezeten átcsurgatva szintén lehűthető. Ekkor a víz hőterhelését az atmoszférának 

adjuk át. Ez kedvezőbb megoldás, bár az ellenáramú levegő által elragadott páramennyiség a 

helyi klímát kedvezőtlenül befolyásolhatja. Száraz éghajlatú vidékeken ilyen nehézségekkel 

természetesen nem kell számolni. Jó megoldás az is, hogy a meleg vizet lagúnákban pihente-

tik. Ezek vize télen is olyan hőmérsékletű, hogy bizonyos halfajtákat tenyészteni lehet ben-

nük. Lehetséges továbbá a hűtővíz hajtatóházakban való felhasználása is. 

A víz minőségére vonatkozóan információkat a vizek érzékszervi megfigyelése is szolgál-

tat. A kellemetlen ízek és a szagok elleni küzdelem a természetben, valamint a víz- és csator-

naművekben egyaránt gondot okoz. A felszíni vizek íze és szaga elsősorban ipari és települési 

szennyvizekből és azok bomlástermékeiből, szerves anyagok bomlástermékeiből, bizonyos 

mikroorganizmusok anyagcseretermékeiből és természetes ásványi anyagok oldódásából 

eredhet. A víz íze alapvetően az oldott anyagoktól függ. Jellegzetes mellékízt ad például a 

Fe
2+

, a Mn
2+

 önmagában is, a Mg
2+

 pedig keserű ízt SO4
2−

 jelenlétében. A víz szagát a bejutó 

gázok, illékony szennyező komponensek idézik elő. A természetes vizekben szagot, például a 

H2S okozhat. Az ún. geosmint pedig (trans-1,10-dimetil-trans-9-dekanol, C12H22O), amely a 

természetben gyakori földszagot okozza, az Actinomyces fajok termelik. Egyes algafajok is 

szaganyagokat bocsátanak a vízbe. Néhány vízben előforduló, jellegzetes szaganyagot tünte-

tünk fel a 4.13. táblázatban. 

A tiszta, természetes víz rendszerint átlátszó és színtelen. A felszíni vizek színét főleg a 

huminanyagok és a három vegyértékű vas vegyületei okozzák. Míg a víz tényleges színét a 

benne oldott anyagok, a látszólagos színt az emellett szuszpendált anyagok idézik elő (kolloid 

állapotú humin- és Fe
3+

-vegyületek, mikroorganizmusok, lebegő ásványi anyagok/talaj-

alkotók). A tényleges színanyagok tehát szervetlen, illetve szerves eredetűek egyaránt lehet-

nek, és kifejezetten az oldatfázist jellemzik. Mérésük ennek megfelelően a vizek szűrletmintá-

inak spektrometriás vizsgálatával történik. A színmeghatározás azon alapul, hogy az ismeret-

len vízminta színét (adott hullámhosszon a fényelnyelését) platinavegyületet tartalmazó stan-

dard oldatéval hasonlítják össze. A színintenzitást Pt-egységekben fejezik ki. (Egy Pt-egység 

1 mg/dm
3
 platinát tartalmazó vegyület oldatának fényelnyelését jelenti.) 
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Komponensek Összegképlet Előidézett szag 

nitrogéntartalmúak 

aminok CH3NH2 halszag 

ammónia NH3 csípős ammóniaszag 

diaminok NH2(CH2)4NH2, 

NH2(CH2)5NH2 

rothadt hús 

szkatol C8H5NHCH3 fekália 

kéntartalmúak 

kénhidrogén H2S záptojás 

merkaptánok CH3SH, CH3(CH2)3SH rothadó káposzta 

szerves szulfidok (CH3)2S, C2H6S2 rothadó káposzta 

kén-dioxid SO2 szúrós, savas 

egyebek 

klór Cl2 klórszag 

klórfenol ClC6H4OH fenolos gyógyszer 

4.13. táblázat: Vízben előforduló, jellegzetes szagot okozó vegyületek 

A természetes vizek minősége szempontjából a gázok közül legfontosabb az O2, CO2, N2, 

CH4, H2S és az NH3 mennyisége és körforgása. A levegőből ezek a gázok parciális nyomásaik 

és abszorpciós koefficiensük arányában oldódnak a vízben. Néhány gáz oldhatóságára mutat a 

vízhőmérséklet függvényében adatokat a 4.14. táblázat. A táblázatban vastagon kiemelten szere-

pelnek azok a gázok, amelyek a vízben csak fizikailag oldódnak, nem lépnek reakcióba a vízmo-

lekulákkal, ezért a minősítés szempontjából a víz fizikai paraméterei közé soroljuk ezeket.  

Gáz 

megneve- 

zése 

Molekula 

tömeg 

(g/mol) 

Sűrűség 

(g/dm
3
) 

Vízhőmérséklet (
o
C) 

0 10 20 50 100 

abszorpciós tényező (cm
3
/dm

3
) 

H2 2 0,09 22 20 18 16 16 

CH4 16 0,7 56 42 33 21 2 

NH3 17 0,8 1 300 910 710 250  

N2 28 1,3 23 19 16 11 9 

O2 32 1,4 49 38 31 21 17 

H2S 34 1,5 4 700 3 500 2 600 1 400 800 

CO2 44 1,9 1 700 1 200 880 440  

O3 48 2,1 640 520 370   

SO2 64 2,9 80 000 57 000 40 000   

Cl2 70 3,2 4 600 3 100 2 300 1 200  

4.14. táblázat: Néhány gáz vízre vonatkozó abszorpciós tényezője 0,1 MPa nyomáson 
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A víz oldott oxigén-tartalma 

Az oxigén nélkülözhetetlen a vizekben, a biológiai szervezetek többsége szabad oxigént igé-

nyel (aerob élőlények). Léteznek emellett természetesen olyan organizmusok is, amelyek ké-

pesek átmenetileg vagy tartósan szabad oxigén nélkül élni (anaerob élőlények). A levegőben 

meglévő arányhoz képest (21:79) a vízben az oldott oxigén és nitrogén aránya megváltozik 

(10:18). A nagyobb arányban jelen lévő oxigén a vízben élő szervezetek oxigénellátása, va-

lamint a szerves anyagok oxidatív lebontása miatt egyaránt jelentős. Míg az oxigén a légkör-

ben korlátlan mennyiségben áll az élőlények rendelkezésére, a vízi életközösségek számára az 

oldhatósági viszonyok miatt az oxigénkészlet mégis meglehetősen korlátozott. A levegővel 

érintkező víz ugyanis egyensúlyi koncentrációban tartalmaz oxigént, amelynek mennyisége 

függ a légnyomástól, a hőmérséklettől (4.13. ábra) és a víz oldott sótartalmától, továbbá a 

szennyezettség jellegétől és fokától. Azt tehát, hogy a víz mennyi oldott oxigént tartalmaz, 

részben olyan sajátságok, mint földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, légnyomás, a 

meder mélysége, a szárazföldi klíma, a víz kémiai tulajdonságai egyaránt megszabják. Emel-

lett azonban döntőek a vízi élőlények életfolyamatai, mert a víz oxigéntartalma a benépese-

déssel és a vízi élet egész menetével szoros kapcsolatban van. 

 

4.13. ábra: A hőmérséklet hatása az oxigén desztillált vízben való oldhatóságára 

A víz fizikai-kémiai minőségét – az adott komponens eredeti halmazállapotától függetle-

nül – leggyakrabban számszerűen az egy liter vízben jelen lévő komponenstömeggel fejezik 

ki. (Legtöbbször tehát mg/dm
3 

egységekben). Mivel ennyiféle tényező függvénye a víz aktuá-

lis oldott oxigén-tartalma, a víz minőségét akkor jellemzi a legjobban, hogyha nem a koncent-

rációját, hanem telítettségi százalékban kifejezett mennyiségét adják meg (lásd felszíni vizek 

minőségére vonatkozó szabvány előírásai, vízminőségi kategóriái). Az oxigéntelítettség a 

mérés során meghatározott oxigéntartalmat az elméletileg maximálisan oldható oxigénkon-

centrációhoz viszonyítva adja meg százalékban. Az oxigéntelítettség tehát: az adott víz (aktu-

álisan mért oxigéntartalom), és a vele azonos hőmérsékletű, sótartalmú és nyomású, élő szer-

vezetet nem tartalmazó légtelített víz egyensúlyi oldott oxigén-tartalmának (utóbbi az elméleti 

oxigéntartalom) aránya, százalékban kifejezve. Az elméletileg oldható oxigénmennyiség az 

egyébként azonos mérési körülmények közt (azonos hőmérséklet, sótartalom, légnyomás) 

egyes fizikai és a biológiai folyamatok hatásának (a levegő és a víz érintkezésének intenzitá-
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sa, a gáz vízbe történő diffúziója, a fotoszintézis intenzitása, az oxigénfogyasztás mértéke) 

kizárása mellett elérhető (várható) érték. Az oxigéntartalom oxigéntelítettség formában meg-

adott értéke a víz biokémiai állapotát jellemzi, a teljes (100%) telítettséghez képest; eltérése 

megmutatja, hogy a vízben jelen vannak-e oxigént fogyasztó, vagy termelő szervezetek. A víz 

elméleti oldottoxigén-tartalmára és a figyelembe veendő korrekciós tényezőkre mutat adato-

kat a 4.15. táblázat. 

T 

[
o
C] 

O2 

[mg/dm
3
] 

T 

[
o
C] 

O2 

[mg/dm
3
] 

T 

[
o
C] 

O2 

[mg/dm
3
] 

0 14,65     

2,5 13,68 12,5 10,62 22,5 8,58 

5,0 12,79 15,0 10,03 25,0 8,18 

7,5 11,99 17,5 9,50 27,5 7,80 

10,0 11,27 20,0 9,02 30,0 7,44 

A táblázat adatait minden esetben a korrekciós tényezővel kell szorozni. 

A légnyomás figyelembevételével a korrekciós tényező: p/760. 

p = aktuális légnyomás Hgmm-ben. 

A víz sótartalmának figyelembevétele: korrekciós tényező: 1− 0,0048x. 

x = sótartalom ezrelékben kifejezve. 

4.15. táblázat: A vízben oldható oxigénkoncentráció hőmérséklet függése 

A természetes vizekben szélsőséges esetben oxigénhiány vagy oxigéntúltelítettség figyel-

hető meg. Biológiai szempontból mindkettő káros. A túltelítettség – amely például hirtelen 

fellépő külső hőmérséklet-változás hatására vagy az algavirágzás hatásaként állhat elő – az 

oxigénszegényebb környezethez szokott állatokat veszélyezteti. Az oxigénhiány pedig termé-

szetesen gátolja az aerob életfolyamatokat, illetve életműködést (például a pisztráng 

5 mg/dm
3
, míg a ponty 4 mg/dm

3
 vagy e feletti oxigéntartalmat igényel). 

A felszín alatti vizekben, a forrásokban, a szerves anyagokat tartalmazó vagy nagy 

sókoncentrációjú tavakban kevés oldott oxigén található. A szerves anyagokkal terhelt felszíni 

vizek általában oxigénben szegények a bontási folyamatok miatt, míg a jó minőségű felszíni 

vizek ezzel szemben oxigénben dúsak. 

A víz oldott oxigén-tartalmát fogyasztó szennyeződések. Mivel a vízben oldott oxigént a 

növények és állatok légzési folyamataikban felhasználják, az oxigént fogyasztó egyéb anya-

gok a vízi élőlények természetes fejlődését befolyásolják. A vizek élőlényei közül a legtöbb 

oxigént a halak igénylik, a gerinctelen állatok szükséglete kisebb, míg a legkevesebb oxigén-

nel a baktériumok működnek. Az oxigénkoncentráció kedvező értéke tehát fajtól függő. Ab-

ban a változatos populációban, ami az élővizekben előfordul (a halakat is beleértve) az oldott 

oxigén legkisebb, még kedvező mennyisége, 5 mg/dm
3
 lehet. Ennél kevesebb oxigén a halak 

élettevékenységét megzavarja és a hosszabb ideig tartó oxigénhiány halpusztulást idéz elő. 

Ezt a gerinctelenek és a baktériumok mértéktelen elszaporodása követi. Az egyensúly ilyen 

mértékű megzavarása, azaz a halak populációból való eltűnése a szennyeződés tipikus jele. 

A baktériumok számára a vízben lévő csaknem valamennyi szerves vegyület táplálékul 

szolgál, és anyagcseréjük során a szenet szén-dioxiddá, a hidrogént pedig vízzé oxidálják: 

 C (a szerves vegyületben) + O2 (vízben oldott) → CO2. (4.R10) 

 4 H (a szerves vegyületben) + O2 (vízben oldott) → 2 H2O.  (4.R11) 



4.4. Vízminősítés 177 

© Barkács Katalin, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

A felírt egyenletek alapján kiszámítható az, hogy 3 mg/dm
3
 széntartalom kereken 9 mg 

oxigént fogyaszt. Jó közelítéssel tehát egyetlen csepp (0,03−0,05 ml) olaj széntartalma képes 

mintegy 5 liter víz oldottoxigén-tartalmát elfogyasztani, nem számítva a jelen lévő baktériu-

mok tápanyag – azaz szubsztrát – távollétében is fennálló sejtlégzését, vagyis az erre is fordí-

tott oxigénmennyiséget (az endogén légzést). Ez utóbbi a jól táplált, tehát szaporodó populá-

ció életműködése következtében a szennyező anyag bejutásával egyidejűleg szintén megnö-

vekedhet. 

Oxigént fogyasztó szerves vegyületek emberi és állati hulladékokban, így kommunális 

szennyvizekben, bizonyos ipari, így például élelmiszeripari, papír- és bőrgyári szennyvizek-

ben fordulnak elő leggyakrabban. Ezek élő vizekbe kerülésekor tehát az oldott oxigén meny-

nyisége annyira lecsökkenhet, hogy a magasabb rendű élőlények életműködése lehetetlenné 

válik. Az aerob mikroorganizmusok is (sejt- és szubsztrátlégzés oxigénfogyasztása) igénylik 

azonban egy bizonyos oxigénkoncentráció meglétét. Ezek a mikroorganizmusok az oxigént is 

tápanyagként fogyasztják, és ezért a légzési-bontási folyamataik sebessége a víz oxigénkon-

centrációjától függő, jellegzetes szubsztrát-limitációt mutat. A szubsztrát-limitáció azt jelenti, 

hogy a tápanyagfogyasztás sebességére a tápanyag koncentrációja egy adott koncentrációérték 

felett már nincs hatással, az alatt viszont függ tőle. Ez a bizonyos koncentrációhatár eseten-

ként változó, az adott szervezet és az adott tápanyag minőségétől függ. A víz oxigéntartalmá-

nak adott érték alá csökkenése az aerob mikroorganizmusok élettevékenységére korlátozóan, 

bénítóan hat. Az aerob mikroorganizmusok túlnyomó részének ezt a koncentrációhatárt, azaz 

a működésüket és a lebontási folyamatok sebességét befolyásoló oxigénszintet a 2 mg/dm
3
 

alatti oxigénkoncentráció jelenti. 

A szerves szennyeződések mineralizálása során bakteriális tevékenység útján elsősorban a 

könnyen bontható oldott szerves anyagok alakulnak át egyszerűbb vegyületekké. Oxigén je-

lenlétében az aerob baktériumok szerves anyag bontásakor nitrátion, foszfátion, szén-dioxid 

és víz a keletkező végtermékek. Oxigénmentes (anaerob) úton viszont a bontás végterméke-

ként ammónia, hidrogén-szulfid, metán, foszfin keletkezik. 

A metán szerves eredetű komponens, a szerves anyagokban gazdag állóvizek rothadó 

iszapjában, elsősorban a növények cellulózanyagából baktériumok működésének hatására 

anaerob körülmények között keletkezik. Bár a metán a vízi ökoszisztémában az élő szerveze-

tekre önmagában nem mérgező, megjelenése élénk anaerob folyamatokra figyelmeztet és je-

lenléte a vízellátó rendszerekben pedig a tűz és robbanásveszély miatt nemkívánatos. (A me-

tán a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok közé tartozik, levegővel alkotott keveréke 

már 5 százaléknyi metántartalom mellett robbanóképes – ez a vegyületre jellemző alsó éghe-

tőségi határkoncentráció értéke). 

A vizek lebegőanyag-tartalmát a vízben lévő szuszpendált anyagok; ülepedőképes, il-

letve kolloid méretű részecskék adják. A zavarosság a szervetlen és szerves eredetű, elsősor-

ban kolloid méretű anyagok jelentével függ össze. A felszíni vizeknél rendszerint szerves kol-

loidok, mikroorganizmusok, vas-hidroxid, iszap, talajalkotók, kovasav, planktonok idézik elő. 

Felszín alatti vizekben, elsősorban a talajvizekben pedig főleg oldhatatlan ásványi anyagok 

okoznak zavarosságot. 

A kolloid részecskék alapvető jellemzője a stabilitás, a pelyhesedéssel szembeni ellenál-

lás, amelynek oka egyrészt a közegben diszpergált részecskék kis mérete (5  10
-7

–10
-5

 m), 

másrészt kis tömege, ami miattamiért a gravitáció hatására nem ülepednek. A vizes szuszpen-

zió kolloid részecskéi, mint minden vízzel érintkező szilárd test, felületi energiájuk révén a 

vízből ionokat (főleg anionokat) adszorbeálnak, ezáltal elektrosztatikusan negatív töltésűek, 
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az azonos töltésű részecskék pedig taszítják egymást. Ez a jelenség elsősorban a szilárd ré-

szecske és folyadék határfelületi tulajdonságaitól, szerkezetétől és az elektromos töltésektől 

függ. Az azonos töltések miatti taszítóerők ugyanis annál inkább meg tudják akadályozni a 

részecskék ülepedését, minél nagyobb a részecskék tömegegységre jutó fajlagos töltése. A 

felülethez szorosan kötődő anionok rétege körül egy lazább kationokból álló réteg is kialakul, 

ezek alkotják együttesen a részecske körüli elektromos kettős réteget. A szilárd és a folyadék 

fázis egymáshoz viszonyított elmozdulásakor egy vékony folyadékréteg a szilárd részecskével 

együtt mozdul el. A szilárd részecskékhez tapadva maradó és az attól elmozduló folyadékré-

teg határán mérhető potenciál az ún. Zeta-potenciál (lásd 4.14. ábra). A 4.14. ábra a Duna-víz 

és szennyvíz lebegő részecskéit jellemző Zeta-potenciál eloszlást is bemutatja. Látható, hogy 

a vízben szuszpendált részecskék töltését kis negatív Zeta-potenciál jellemzi. Az ionok kötő-

dése a határfelülethez a kettős réteg külső részében lazább. A határfelület a pozitív töltésű 

ellenionra elektrosztatikus vonzást gyakorol. Minél nagyobb a kationok vegyértéke és kon-

centrációja, a Zeta-potenciál annál jobban csökken. Ezt a jelenséget alkalmazzák a vízkeze-

lésben a kolloidok eltávolítására a derítési eljárás során. 

 

4.14. ábra: Duna-vízben és szennyvízben lévő részecskék Zeta-potenciál adatai 
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A különféle víztípusokban jelen lévő szuszpendált szilárd anyagok közül a kolloid méretűek-

nek jut a legfontosabb szerep. A kolloid lebegő részecskék kevesebb napfényt engednek a 

vízbe, mellyel a fotoszintézist akadályozzák, ezáltal a víz oxigéntartalmát is csökkentik. Bi-

zonyos típusú kolloid méretű szennyezések (például élelmiszeripari) pedig mint bontható 

szerves anyagok, ezen túlmenően még jelentős mennyiségű oxigént is fogyasztanak. A kolloid 

méretű szennyező anyagok azért is különös figyelmet érdemelnek, mert ülepítéssel, szűréssel 

– tehát egyszerű fizikai elválasztási módszerekkel – a nagyobb méretű lebegő részekkel azo-

nos módon nem távolíthatóak el a vízből. Esztétikailag is minőségrontó hatásuk az ivó- és 

ipari vízellátás terén, nem csak önmagában kedvezőtlen. Ennél lényegesebb szempont az, 

hogy nagy fajlagos felületük miatt sokféle anyagot képesek megkötni (adszorbeálni), így kon-

centráltan tartalmazhatják és tartalmazzák sok esetben az egészségre káros szerves (ezek kö-

zött esetleg élő szervezetek, mint például baktériumok, gombák, vírusok) és szervetlen 

mikroszennyeződéseket is. Példaként említjük az algákat, amelyek a többi, vízben élő nö-

vényhez képest a kolloid méretükből adódóan nagyon nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, 

könnyen adszorbeálnak komponenseket a környezetükből (lásd 4.16. táblázat és 4.15. és 4.16. 

ábra). A vízkörnyezetből az élő szervezetek vagy az élettelen kolloid anyag által megkötött 

mikrokomponensek koncentrációját az adszorbens szárazanyag tartalmára vonatkoztatott tö-

megegységekben adják meg (például mg/kg). Ezt a komponens vízközegbeli koncentrációjá-

hoz viszonyítva nyerjük az akkumulációs, azaz dúsulási tényezőt (jele AF, illetve CF – azaz 

akkumulációs vagy koncentrációs faktor). Ez a tényező azt mutatja meg, hogy az adott kom-

ponens koncentrációja a vizsgált szilárd fázisban hányszorosa a vízben meghatározott kon-

centrációnak: 

(víz)

anyag) száraz (növényi
 

c

c
AF   (4.1) 

Néhány szakirodalmi példát mutat be a 4.16. táblázat növényi szervezetek szervetlen 

mikroszennyezőkre vonatkozó akkumulációs faktoraira. Látható, hogy komponenstől és fajtól 

függően ezek a dúsulási faktorok eltérőek, de többnyire három, esetenként négy nagyságrend-

del nagyobb az elemek koncentrációja a növényi szárazanyagban, mint a vízben, azaz jelentős 

mértékű az akkumuláció. 

AF 

Faj Cd Cu Hg Ni Pb Zn 

Potamogeton pectinatus 

(fésűs békaszőlő, hínár) 
2 520 2 520 4 180 4 180 6 800 18 500 

Fontinalis antipyretica 

(forrásmoha) 
17 500 4 500 − − 8 800 11 200 

Cladophora glomerata  

(békanyál, fonalas zöld-

alga) 

2 810 3 090 6 130 6 310 49 300 16 500 

Algák átlaga 

min. 
− 

500– 

5 000 
− − 

100– 

40 000 
17 000 

Algák átlaga 

max. 
− 

6 000– 

30 000 
− − 

2 000–

93 000 
75 

4.16. táblázat: Növények szervetlen szennyezőkre meghatározott akkumulációs faktorai 
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Hazai algafajokra mutat az ELTE-n végzett vizsgálatok alapján akkumulációs faktorokat 

ugyancsak szervetlen komponensekre a 4.15. ábra. A komponens minőségétől és az algafajtól 

függően jelentősen eltérő, de minden esetben számottevő dúsulást tanúsítanak ezek az adatok 

is. A kolloid méretű lebegő anyagok szennyező koncentráló hatása tehát figyelemre méltó, és 

komoly kockázatot jelent.  

 

4.15. ábra: Hazai algafajok akkumulációs faktorai (az ELTE KKKK vizsgálatai alapján) 

Ilyen kockázati példa a mikroszennyezők táplálékláncon belüli akkumulációját, azaz 

biomagnifikációját bemutató 4.16. ábrán látható, amely egy lipofil szerves szennyező, a DDT 

esetében mutatja a koncentrálódás mértékét. (Az ábrán kiindulási adatként szereplő MK-érték 

az egészségügyileg megengedett határértéknek megfelelő koncentrációt jelenti, a ppm kon-

centráció pedig a milliomodnyi részt, azaz például mg/kg-ot, vagy mL/m
3
-t.) 
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4.16. ábra: Mikroszennyezők koncentrálálódása a táplálékláncban (akkumuláció és biomagnifikáció) 

A vízminta zavarosságának meghatározása. A víz átlátszósága általában a természetes vi-

zek minőségét jellemzi, ez egyben a víz színétől is és a zavarosságától is függ. A zavarosság a 

vízben jelen lévő diszkrét részecskék fényelnyeléséből és fényszórásából tevődik össze. A 

felszíni vizek zavarosságát okozó részecskék szuszpendált és finoman eloszlatott szervetlen és 

szerves anyagok, planktonok, mikroorganizmusok stb. lehetnek. A zavarosság a részecskék 

oldatbeli koncentrációja mellett a részecskék anyagi minőségétől (fénytörő sajátságaitól), 

alakjától és méretétől is függ. Ezért a zavarosság értéke nem fejezi ki közvetlenül a vízben 

lévő lebegő anyagok mennyiségét. Tájékoztató, összehasonlító vizsgálatra azonban alkalmas, 

gyors módszerként gyakorta alkalmazzuk. A zavarosságmérés történhet fényabszorpció meg-

határozásával, ilyenkor FTU, azaz fotometrikus zavarosság egységekben fejezhető ki a víz-

minta zavarossága. Meghatározható továbbá az oldatban lévő diszkrét részecskék fényszórása 

is a mintát megvilágító fénysugár útjára vonatkoztatva 90
o
 szögeltéréssel nyert fény intenzitá-

sának mérésével. Ilyenkor a zavarosságot NTU (nefelometriás zavarosság) egységekben kap-

juk. Mindkét esetben standardként ismert zavarosságot (adott fényelnyelést, illetve fényszó-

rást) okozó, jól reprodukálható szemcseeloszlású, adott koncentrációjú szerves szuszpenziót 

alkalmazunk összehasonlítás (kalibrálás) céljából. 

A lebegőanyag-tartalom kvantitatív jellemzésére a víz ismert részletének szűrése szolgál-

tat adatot. Ilyenkor az oldat fázistól a lebegő anyagot 0,45 mikrométeres pórusméretű memb-

rán szűrőn választjuk el, mennyisége tömegállandóságig történő szárítást követően tömegmé-

réssel meghatározható. 

A víz zavarosságának megszüntetése, a lebegő anyagok eltávolítása tehát az említett okok 

miatt fontos feladat, a szervetlen és szerves (élő és élettelen) kolloidok vízből való eltávolítása 

a vízkezelési technológiáknak ezért lényeges lépése. 
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A radioaktív bomlásból származó -,  és -sugárzás az élő szövetekre egyaránt káros, 

mivel ionizáló hatásúak. Ez azt jelenti, hogy a szövetek molekuláit alkotó atomokról elektro-

nokat szakítanak le, módosítva ezzel azokat a vegyületeket, amelyek a szövetek működése és 

felépítése szempontjából alapvető fontosságúak. Valamennyi sejt sok vizet tartalmaz, ami 

sugárzás hatására H
•
 és OH

•
 gyökre hasad. Ezek kombinációja hidrogén-peroxidot (H2O2) 

eredményezhet, és ez gyorsan vízre és atomos oxigénre bomlik. A keletkező atomos oxigén 

rendkívül reakcióképes, és a bonyolult szerves vegyületekkel reagálva a sejt normális műkö-

dését megzavarja. Ha ily módon elegendően nagyszámú, egészséges sejtet ér károsodás, rákos 

folyamatok indulhatnak meg. A szervezet képes arra, hogy a radioaktív sugárzás okozta vál-

tozásokat bizonyos mértékig tolerálja. Adott hatás mellett azonban az elváltozás megfordítha-

tatlan. 

A radionuklidok közül különösen a 
89

Sr, 
90

Sr, 
140

Ba, 
137

Cs és a 
131

I veszélyesek, mivel 

viszonylag hosszú felezési idővel rendelkeznek (rendre 50 nap, 27 év, 12 nap, 30 év, 8 nap), 

továbbá beépülnek az emberi szervezetbe. A stroncium és bárium a kalcium helyettesítésére 

képesek, és a csontvelőben a vörösvérsejtek képződését akadályozzák. A cézium a káliumhoz 

és nátriumhoz hasonló, amelyek a szervezetben sok helyen előfordulnak (vér, izomszövetek). 

A radioaktív jód pedig a pajzsmirigyben fejt ki káros hatást. A radionuklidokat felezési idejük 

hússzorosa után veszélytelennek tekinthetjük biológiai szempontból. Ezalatt eredeti sugárin-

tenzitásuk milliomod részére csökken. A 
90

Sr és 
137

Cs nuklidok esetében ez 600 év tárolást és 

őrzést igényel. A radioaktív anyagok az uránbányák környékén is feldúsulhatnak az élővizek-

ben. Mivel az érc urántartalma 0,1−0,3%, nagy mennyiség feldolgozására (savas vagy lúgos 

feltárására) van szükség. Ezekből az oldatokból azután uránvegyületeket állítanak elő, az érc 

maradékát pedig hányóra viszik. A meddő azonban 
230

Th és 
226

Ra nuklidokat tartalmazhat 

jelentős mennyiségben. A rádium – kalciumhoz való hasonlósága miatt – beépül a csontokba 

és ott az utóbbit a Ca3(PO4)2-ban helyettesíti. A tórium, ha kisebb mértékben is, hasonlóan 

viselkedik. A meddőhányókból ezeket a radioaktív elemeket a csapadék kilúgozza és az élő-

vizekbe juttatja, ha a megfelelő biztonsági intézkedéseket nem teszik meg. A nukleáris légköri 

robbantások betiltása révén a légkör ilyen eredetű szennyezése megszűnt, azonban figyelembe 

kell vennünk, hogy más forrásokból is kerülhet radioaktív hulladék a környezetbe. Ezért eze-

ket a hulladékokat a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett kell tárolni. Megjegyzendő, 

hogy radioaktív elemek a hagyományos erőművek pernyéiben (széntüzelésű erőművek) is 

nagy mennyiségben fordulnak elő, így nemcsak a nukleáris energiatermelés következtében 

okozhatnak környezeti ártalmat. A mesterséges radioaktív anyagok közül két nuklidnak, a 28 

év fizikai felezési idejű 
90

Sr-nak és a 30 év felezési idejű 
137

Cs-nak van radiotoxikológiai je-

lentősége a tartós sugárterhelést okozó nuklidok körében. 

4.4.2. Fizikai-kémiai paraméterek 

A víz a természetben körforgása során sok anyagot vesz fel a légkörből és talajból, a víz ily 

módon létrejött „természetes terheléséhez” adódnak az emberi tevékenységekből származó 

anyagok. 

Összes sótartalom – összegparaméter 

Az összes oldott szervetlenanyag-tartalmat jelenti, az összes vízben lévő ion mennyiségét, ami 

az egyes összetevők külön-külön mérése és összegzése nélkül is meghatározható. Ilyen mód-

szer az ismert térfogatú, szűrt víz bepárlási maradékának mérése, ami túl sok szerves anyagot 

nem tartalmazó víz esetében jól megközelíti az összes szervetlen anyag mennyiségét (105°C-

on a bepárolt mintarészlet tömegállandóságig szárításával határozzák meg). Amennyiben 
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szerves anyag jelenléte feltételezett, illetve a szabvány szerinti pontos szervetlenanyag-

tartalom mérésének előírásait követjük a 105°C-on bepárolt anyagot kemencében 600°C-on 

tömegállandóságig izzítjuk, az így nyert maradék adja meg a sótartalmat. A felszíni, illetve 

felszín alatti édesvizek sótartalma 100−1 000 mg/L közötti, az 1 000 mg/L-nél nagyobb 

sókoncentrációjú édes vizeket ásványvizeknek nevezzük. A tengervíz összes sókoncentrációja 

átlagosan 35 000 mg/L. A kontinentális elhelyezkedésű Holt-tenger sótartalma pedig ennél 

jóval nagyobb, meghaladja a 250 000 mg/L-t. 

Gyors, rutin vizsgálatra különösen alkalmas módszer a víz oldott sótartalmának jellemzé-

sére a víz fajlagos elektromos vezetőképességének mérése. Ez tájékoztat a főleg szervetlen 

anyagokat tartalmazó vizek (például ivóvíz, felszíni víz) elektrolitkoncentrációiról. A fajlagos 

vezetőképesség az oldat elektromos ellenállásának reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 

cm
2
 felületű elektród közti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett, egysége az 1 

cm-re vonatkoztatott mikro-Siemens (µScm
-1

). Adott összetételű oldat vezetőképessége az 

oldat hőmérsékletétől függ (ionmozgékonyság), ezért a mért adatokat 20°C-ra vonatkoztatva 

adják meg. Adott hőmérsékleten az oldat fajlagos vezetőképességét az oldat összetétele; a 

kationok és anionok minősége és oldatbeli koncentrációja határozza meg. A vízmintára meg-

határozott vezetőképesség értékből a minta összesion-tartalma (sótartalom = TDS; total 

dissolved solids – azaz összes oldott szilárdanyag) kiszámítható, amennyiben korrekcióba 

vesszük a vizsgált víz pH-értékéből adódó vezetőképességet és a számítást elvi NaCl tarta-

lomra vonatkoztatva végezzük el. Azt vesszük ilyenkor figyelembe, hogy az ionmozgékony-

ság az ionok többségére jó közelítéssel egy átlagos értékkel jellemezhető, kivételt képeznek a 

hidroxid- és hidroxóniumionok. Ugyanis 1 000 cm
3
 vízben 1 mval ion (= mg ekvivalens, vagy 

másképp megfogalmazva egy egyértékű ion mmol-nyi mennyisége) jelenlétében a következő 

fajlagos elektromos vezetőképesség érték határozható meg 20C-on: 

1 mval átlagos mozgékonyságú anion vagy kation:  70 (µS cm
-1

), 

1 mval H3O
+
-ion: 350 (µS cm

-1
), 

1 mval OH
−
-ion: 200 (µS cm

-1
). 

A vízben oldott nyolc fő ion mennyiségének egyedi mérése ennél jóval időigényesebb. 

Ezek a főbb ionok: a Na
+
-, K

+
-, Ca

2+
-, Mg

2+
-kation, valamint a CO3

2−
-, HCO3

−
-, Cl

−
-, SO4

2−
-

anion. 

A sótartalom környezetkárosító hatásáról akkor beszélünk, ha a víz halobitási fokának 

változása következik be (lásd részletesebben a 4.4.3. Biológiai paraméterek című fejezetet). A 

sótartalom változása a só összetételétől függően kedvezőtlen irányú fizikai-kémiai, illetve 

biokémiai folyamatok előidézője is lehet, de nem veszélyes tulajdonságú összetevők esetében 

is kedvezőtlen az a hatás, hogy az élővilág nem tudja alapvetően a sótartalmat átalakítani, 

csökkenteni, csak alkalmazkodni az ilyen megváltozott élettérhez. 

Redoxipotenciál 

A redoxipotenciál az oxidált/redukált vegyületformák arányát jellemző összegparaméter. A 

vizekben, szennyvizekben, biológiai rendszerekben az egyes vegyületek reakciókészsége, 

elemek mobilitása (mikrobiális hozzáférhetősége stb.) a redoxi viszonyoktól jelentősen függ. 

Az összetett folyamatok − így a fermentációs folyamatok (mint például szennyvíztisztítás 

biológiai fokozata) − jellemzésére, követésére, a felszíni vizek, tavak vertikális változásainak 

jellemzésére is egyre elterjedtebben alkalmazzák a redoxipotenciál mérését. A redoxipotenciál 

az adott oldatba/szuszpenzióba merülő inert (például platina, arany) elektród normál hidro-
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génelektródhoz képest mutatott potenciálja. Bármely redoxi rendszerben ez a potenciál a hő-

mérséklet, továbbá az oxidált és redukált vegyületek koncentrációinak (ezek arányának) függ-

vénye. Mint ismeretes a redoxipotenciál értéke az oxidáló anyagok koncentrációjának növe-

kedésével pozitívabbá, a redukáló anyagok koncentrációjának növekedésével negatívabbá 

válik. A redoxipotenciál tájékoztat tehát az aerob, vagy anaerob folyamatokról, ismeretében 

eldönthető, hogy az egyes elemeket oxidált, vagy redukált vegyületformában keressük-e az 

adott vízben a részletes vízminőség vizsgálatok során (lásd 4.17. táblázat). 

 
][

][
log

0591,0
0

red

ox

z
EE   (4.2) 

ahol E a redoxipotenciál, E0 a normálpotenciál, z a töltésszám, és [ox], illetve [red] az oxidált, 

illetve redukált vegyületek moláris koncentrációja. A méréshez mV skálájú mérőműszert és 

kombinált elektródot használnak. A kombinált elektród referencia- és Pt elektródot tartalmaz 

egy elektródtesten belül. Tekintve a működési alapelvet, a mért adat mindig függ a pH-tól. 

Ezért ha a víz nem semleges pH-jú, a mért redoxipotenciál értékét a minősítéskor csak a pH-

értéktől való függését figyelembe véve, korrigálva fogadhatjuk el. 

Anaerob körülmények Aerob körülmények 

(H2O), szerves sav, CH4, NH3, aminosa-

vak, egyéb szerves N-vegyületek, H2S,  

szerves kénvegyületek, foszfinok,  

szerves foszforvegyületek  

(H2O), CO2, CO3
2−

,  

HCO3
−
, NO2

−
, NO3

−
,  

SO4
2−

, PO4
3−

, stb. 

4.17. táblázat: A vízben aerob (oxidatív) és anaerob (reduktív) körülmények közt előforduló 

leggyakoribb vegyületformák 

Szervetlen anyagokat jellemző csoportparaméterek 

A csoportparaméterek adott elem különböző vegyületformákban jelen lévő összes mennyisé-

géről adnak információt. Ilyen például a N-, P-, vagy As-vegyületek köre. Legtöbb esetben a 

vizsgálatokra elemanalizátort alkalmazunk, és az adott elem szervetlen és szerves molekula-

formáinak együttesét jellemezzük ily módon a méréskor. 

Egyedi szervetlen paraméterek; kationok és anionok 

Az oldott sók a vízben ionok formájában fordulnak elő; a leggyakoribb ionok: 

 kationok: Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, Al

3+
, Fe

2+
, NH4

+
, K

+
, stb., 

 anionok: Cl
−
, SO4

2−
, HCO3

−
, SiO3

2−
, NO3

−
, NO2

−
, stb. 

A víz kémiai elemzésének adatait úgy szokták összeállítani, hogy az 1 liter vízben jelen 

lévő ionok mennyiségét adják meg mg-ban (vagy más tömegegységben). Kationok között a 

legösszetettebb szerepet tölti be, ezért elkülönítve említik sokszor a hidrogén, azaz hidroxó-

niumiont (H3O
+
). A vízben a koncentrációját a pH-val fejezzük ki. 

 pH = −log(H3O
+
). (4.3) 

A természetes vizek pH-értéke közel semleges vagy kissé lúgos. Bennük a hidrogénionok 

koncentrációja elsősorban a szabad szén-dioxid függvénye. A pH-értékét továbbá a humin-
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anyagok, a hidrogén-karbonátok és a hidroxidok befolyásolják elsősorban a természetes vi-

zekben. 

A pH ismerete nemcsak önmagában, egészségügyi okok miatt, hanem az egyéb vízminő-

sítő paraméterek meghatározásakor betöltött szerepe miatt is minden esetben alapvető (lásd 

például redoxipotenciál, fajlagos elektromos vezetőképesség, NH3 és CO2 tartalom meghatá-

rozása). A pH tehát nemcsak fontos vízminősítő paraméter, de segédparaméter is a minősítés 

során. A tiszta természetes vizek pH-ja 4,5–8,3 között változhat. A pH 4,5 alá csökkenését a 

szabad szervetlen, illetve szerves savak okozzák. Ha a pH > 8,3, akkor a víz CO3
2−

 és OH
−
-

iont, vagy szerves bázist tartalmaz. A felszíni vizek pH-ja 6,5−8,5, a talajvízé 5,5−7,5 közötti. 

A pH-értéke a biológiai folyamatokat jelentős mértékben befolyásolja. Így például a biológiai 

nitrifikáció folyamán a felszabaduló hidrogénionok reakcióba lépnek a HCO3
−
- vagy CO3

2−
-

ionokkal, szabad CO2 képződik és a víz pH-ja csökken. Az egyes víztechnológiai folyama-

tokban is, a folyamatok hatékony lebonyolításában, a pH-nak alapvető szerepe van (derítés, 

vastalanítás, klórozás stb.). A felszíni vizekben változást idézhetnek elő a bekerülő savas, 

vagy lúgos vegyületeket tartalmazó szennyvizek. A természetes vizek savasodásának legfőbb 

okozója napjainkban az ún. savas eső, amellyel 2.4.2. fejezetben foglalkozunk részletesebben. 

Az élővizekbe a legtöbb szervetlen eredetű szennyeződés a műtrágyák használata során és 

a bányavizekből jut. A pirit (FeS2) például levegő és víz jelenlétében, baktériumok hatására 

átalakul. A végtermék kénsav és vas(II), vas(III)-szulfát. Ez az átalakulás külszíni fejtésekben 

éppúgy lejátszódik, mint a mélyművelés során. A savas víz azután a talajvízbe kerül, esetleg 

források révén a szabadba jut. Mivel a pirit a legtöbb szénben is előfordul, a szénbányák kör-

nyékén a patakok és források vize kénsavas lehet. Az élővizekben kifejlődött növények és az 

állatok életfolyamatai bizonyos pH-értékek között zavartalanul játszódnak le. Savas szennye-

ződés hatására azonban az egyensúly felborul (lásd egyes vízi élőlények pH-tűrésére vonatko-

zóan a 4.17. és 4.18. ábrákat). A felszíni vizek legtöbbje ugyanis karbonát- vagy hidrogén-

karbonát-ionokat tartalmaz, amelyek a hidrogénionokkal a következőképpen reagálnak: 

 CO3
2−

 + H
+ 

↔ HCO3
–
, (4.R12) 

 HCO3
−
 + H

+
 ↔ CO2(oldott) + H2O. (4.R13) 

A vízi állatok az anyagcsere folyamán szén-dioxidot termelnek, amelyet a véráram szállít a 

légzőszervekhez, ezeken keresztül a CO2 a vízbe jut. Ha a vizekben oldott CO2 mennyisége – 

az imént vázolt protonálódási reakciók révén – megnövekszik, akkor az anyagcsere folyamán 

képződött CO2 nem tud gyorsan a vízbe diffundálni. A vérben felhalmozódott szén-dioxid 

pedig megakadályozza az oxigéntranszportot, ami az élőlény elpusztulásához vezethet. A 

megnövekedő savasság egyébként nem csupán a légzést, hanem más anyagcsere folyamatokat 

is akadályoz. Hosszabb idő alatt a savas vízben mind a növények, mind az állatok elpusztul-

nak. A savas víz károkozó hatása megnyilvánulhat az állatok pusztulása (valamennyi gerin-

ces, sok gerinctelen, csupán néhány mikroorganizmus az, amely megmarad), a magasabb ren-

dű növények többségének elpusztulása (néhány alga kivételével), a vízben lévő szerkezetek 

nagymértékű korróziója (vezetékek, vasbeton, vasszerkezetek, zsilipek, hajótestek stb.), va-

lamint a haszonnövények elpusztulása révén is. 
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4.17. ábra: Néhány vízi élőlény érzékenysége a pH-ra 

A vízminőségi problémák egyik fontos kérdése, hogy milyen és mennyi a vízben az oldott 

kationok koncentrációja, a toxikus ionok ugyanis bioakkumuláció révén bekerülnek a táplá-

lékláncba. A vizekbe geológiai úton vagy antropogén szennyezés révén jutnak. Az emberi 

szervezet számára egyes elemek jelenléte elengedhetetlenül szükséges, ezek az úgynevezett 

esszenciális elemek: kalcium, magnézium, bór, cink, króm, kobalt, mangán, molibdén, ón, 

réz, vas. Ezek hiánya is egészségkárosodást okozhat, de az is baj, ha nagyon nagy koncentrá-

cióban vannak jelen. Az elemek közül azok, amelyek elsősorban geológiai eredet révén kerül-

tek a vizekbe az emberi szervezet számára többnyire szükségesek. Ez az oka annak, hogy az 

évmilliók során az ember ilyen természetes felszíni vizeket fogyasztott. Az arzén, a kadmium, 

az ezüst, a higany és az ólom a vizekben erősen toxikus hatású, ezért ezeknek jelenléte már 

igen kis koncentrációban is megakadályozza az ivóvízként való hasznosítást. A toxikus ele-

mek az emberre nézve azért is veszélyesek, mert miután megkötődtek a biomasszában, ott 

felhalmozódnak, és a tápláléklánc végén lévő ember már igen nagy dózisban kaphatja az erő-

sen mérgező anyagokat. 
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4.18. ábra: Néhány faj pH-tűrése (a pH-tűréstartományt fajonként a kékszínű sáv jelzi) 

Kitüntetett szerepet töltenek be a kationok közt az alkáliföldfém ionok. A víz összes ke-

ménységét a Ca
2+

- és Mg
2+

-ionok vegyületei okozzák. Ezek az elemek természetes körülmé-

nyek között a szénsav oldó hatása vagy a talajban lejátszódó mikrobiológiai folyamatok révén 

jutnak a vízbe. Beszélünk állandó és változó (karbonát) keménységről. A kalcium- és magné-

ziumionok azon mennyisége (keménységi fokokban kifejezve), amely a vízben lévő karboná-

tok vagy hidrogén-karbonátok (anionok) mennyiségével egyenértékű, a karbonát (vagy válto-

zó) keménység. Ez az a része a keménységnek, amely termikusan eltávolítható, azaz a víz for-

ralásakor csapadék formájában kiválik. A nem karbonát (állandó) keménység az összes és a 

karbonát keménység közti különbség; a kalcium- és magnéziumionoknak az a mennyisége, 

keménységi fokokban kifejezve, amely nem hidrogénkarbonát-, hanem egyéb (klorid-, szul-

fát-, nitrát-, stb.) ionokhoz kötött. A keménységet német keménységi fokokban (nK
o
) fejezzük 

ki. 1 nK
o
-ú az a víz, amelynek 1000 ml-ében 10 mg CaO-dal egyenértékű kalcium- és 

magnéziumsó van oldott állapotban. Keménység szerint a 4.18. táblázat szerinti osztályokba 

soroljuk a vizeket. 
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Keménység (nK
o
) Minősítés 

4−8 lágy víz 

8−12 közepesen kemény 

12−18 eléggé kemény 

18−30 kemény víz 

30 felett igen kemény 

4.18. táblázat: A vizek keménység szerinti minősítése 

A felszín alatti vizeink egy része túl lágy víz (pl. az Alföldön), azaz kevés kalcium- és 

magnéziumsót tartalmaz, karsztvizeink pedig túl kemények. Közismert mindkét véglet egés-

zségkárosító hatása. A túl lágy ivóvíz megalapozója lehet egyes szív- és érrendszeri betegsé-

geknek (cardiovascularis). E megbetegedések mechanizmusa nem teljesen tisztázott, bár köz-

tudott a keménységet okozó ionok a sejtek ionháztartásában betöltött szerepe. A túl kemény 

víz fogyasztása viszont az érelmeszesedés és a vesekőképződés lehetőségét növeli meg. 

(Ezeknek a megbetegedéseknek azonban szintén csak egyik okaként jöhet számításba a víz 

keménysége). Mai ismereteink szerint a jó ivóvíz 70−150 mg/L kalcium-oxidnak megfelelő 

kalcium- és magnéziumsót tartalmaz oldva, tehát közepes keménységű. 

A keménység meghatározása – tekintve, hogy az összes keménység megegyezik az állan-

dó keménység és a változó keménység összegével – legegyszerűbben kétféle titrimetriás mód-

szert alkalmazva történhet. Az összes keménység meghatározható komplexometriás titrálással 

eriokrómfekete-T indikátor jelenlétében [a vízben lévő Ca
2+

 és Mg
2+

ionok 9,5−10 pH tarto-

mányban az EDTE-vel (etilén-diamin-tetraacetáttal) komplexet képeznek], a változó kemény-

ségrész pedig sav-bázis titrálással metilnarancs indikátor mellett a pH = 8,4–4,3 között fo-

gyott savval egyenértékű HCO3
–
 tartalom alapján számítható. 

A Na
+
- és K

+
-ionok mennyisége a geológiai viszonyoktól függ. A káliumtartalom a ter-

mészetes vizekben általában kisebb, mint a nátriumtartalom. A nátriumtartalom jelentősen 

nőhet általában a szennyvizek hatására. A káliumkoncentráció megnövekedését pedig főleg a 

műtrágyázás okozhatja. 

A Mn
2+

-, Fe
2+

-ionok természetes alkotóelemek, és koncentrációjuk alapvetően a vízgyűjtő 

terület geológiai szerkezetétől és a hidrológiai körülményektől függ. A felszíni vizek nagy 

vastartalmát bányavizek vagy ipari szennyvizek bevezetései okozhatják, ezek közt elsősorban 

a fémfeldolgozó- és pácoló üzemek szennyvizei. Nagy mennyiségű mangán kerül vízfolyása-

inkba az ércfeldolgozó, a fémkohászati üzemek szennyvizeiből, bányavizekből és egyéb ve-

gyipari szennyvizekből. A vas- és mangánionok az emberi szervezetre nem veszélyesek. A 

magyarországi vizek jelentős részének nagy a vas- és mangánion koncentrációja. Ezen fémio-

nok, ha nagyobb a koncentrációjuk, organoleptikus (érzékszervi szinten kellemetlen) hatású-

ak, vagyis gondot okoz fogyasztásukkor a színük és ízük. Problémát jelenthet az is, hogy je-

lenlétükben a vas- és mangánbaktériumok jelentősen elszaporodhatnak a vizekben. Bár ezek a 

baktériumok nem jelentenek veszélyt az emberi szervezetre, de a csővezetékeket eltömíthetik, 

és szintén fokozzák a kellemetlen érzékszervi hatásokat (szín, íz, zavarosság) az ivóvízben. 

Ezen ionok redukált formában elsősorban a felszín alatti vizekben fordulnak elő. A jelentő-

sebb vas- és mangántartalmú vizekből az O2 hiányzik, a CO2-koncentráció viszont nagyobb. 

Magyarországon a felszín alatti vizek nagy részét kell felhasználás előtt vastalanítani, illetve 

mangántalanítani (lásd a felszín alatti vizekre jellemző negatív redoxipotenciál mellett jellem-

ző oldhatóságot mutató 4.19. ábrát).  
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4.19. ábra: A vízoldható vas(II) mennyiségének változása a pH és a redoxipotenciál függvényében 

Megfelelő pH és redoxipotenciál mellett azonban a vízből a vas- és mangánvegyületek csapa-

dékként leválaszthatók (lásd 4.20. ábra), a vas- és mangántartalom a vegyületformától függő-

en levegőztetéssel, vagy erőteljesebb oxidáció alkalmazásával csökkenthető. Levegőztetéskor 

a vízből szén-dioxid távozik, a pH emelkedik, az oxigén oldódik és az alábbi reakcióegyenle-

tek szerint a ferri-hidroxid csapadékként kiválik. 

 Fe
2+

 → Fe
3+

, (4.R14) 

 Fe
3+

 + H2O → Fe(OH)3. (4.R15) 

 

4.20. ábra: Vas- és mangánvegyület-formák előfordulása a pH és a redoxipotenciál függvényében 
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Számos olyan elem ismert, amely egy bizonyos értéket (ún. határérték) meghaladó kon-

centrációban veszélyes az egészségre. Így például az intenzív rákkutatás során merültek fel 

azon követelmények, hogy a rákkeltő anyagok a lehető legkisebb koncentrációban legyenek 

jelen a vízben. Az édesvizek és a tengervíz toxikuselem-tartalma a környezet antropogén 

terhelésének különösen érzékeny indikátora. Ezek az elemek a hidroszférában oldott és lebegő 

szilárd részecske formájában (adszorbeált), továbbá vízi üledékekben és a biomasszában for-

dulnak elő. Az antropogén eredetű elemek dúsulási tényezője a folyókban, például a biomasz-

szában 100–10000-szeres értéket is elérhet. A toxikus elemek oldhatósága egyenesen arányos 

környezetkárosító hatásukkal. A mérgező hatású elemeknek folyóvizekben csupán alig több 

mint 10%-a fordul elő ionos formában, azaz oldva; ez a hányad komplexképző ligandumok 

jelenlétében azonban lényegesen nagyobb lehet. Az egyes elemek, fémek oldhatósága jelentő-

sen függ a koncentráció viszonyoktól, a jelen lévő komplexképző szervetlen és szerves ionok-

tól, molekuláktól. Vizes rendszerben a komplexképződéskor a fémion elektronakceptor, míg a 

ligandum az elektrondonor. A vízben jelen lévő többféle elem és ligandum között csak bizo-

nyos komplexek kialakulásának van valószínűsége. Ezt mutatja összefoglalóan a 4.19. táblázat. 

Komplexképző fém Ligandum 

Li
+
, Na

+
, K

+
, Hg

2+
, Ca

2+
, 

Cr
3+

, Mn
2+

, Al
3+

, Fe
3+

, Si
4+

 

F
−
, OH

−
, NH3, Cl

−
, Br

−
, I

−
, CO3

2−
, 

PO4
3−

, SO4
2−

 

Cu
+
, Ag

+
, Cd

2+
, Pb

2+
, Zn

2+
, Hg

2+
 S2

−
, HS

−
, SCN

−
, I

−
, Br

−
, CN

−
, NH3 

4.19. táblázat: A fémekből képződő komplex vegyületek a vízben 

A szerves vegyületek közül azok, amelyek elektron-donor atomokat tartalmaznak (humin-

savak, aminosavak, detergensek) szintén kelátkomplexet képezhetnek. A kelátok képződésé-

nek is az a veszélye, hogy a toxikus elemeket oldatban tartják és a koncentrációjuk lényegesen 

nagyobb lesz így a vízben, mint a szervetlen vegyületek oldhatósági szorzata alapján számít-

ható érték. A folyók többségére az jellemző, hogy toxikus elemtartalmuk az elmúlt évszázad 

során állandóan növekedett. A természetes vizekben kialakult koncentrációjuk lehetőséget 

teremt arra, hogy a táplálékláncban feldúsuljanak. Néhány elem növényi, vagy állati táplálék 

formájában magasabb rendű organizmusokba kerülve állatra, vagy emberre már olyan kon-

centrációban is kedvezőtlen hatást gyakorol, amely a növények növekedését kimutathatóan 

még nem befolyásolja. A különböző víztípusok elemtartalmára (határérték) és az egyes vízi 

élőlények ezen elemekkel szemben mutatott tűrőképességére a 4.20., illetve a 4.21. táblázat 

tartalmaz adatokat. 

Elem 
Felszíni víz 

(kiváló minőség) 
Felszíni víz 
(szennyezett) 

Ivóvíz 
(megfelelő minőség) 

Szennyvíz 
(csatornába engedhető) 

[µg/dm
3
] 

Fe 100 1 000 200 20 000 

Mn 50 500 50 – 

Cd 0,5 5 5 100 

Cu 5 100 2 2 000 

Zn 50 300 200 10 000 

Pb 5 100 10 400 

Ni 15 200 20 1 000 

Hg 0,1 1 1 50 

4.20. táblázat: Víztípusok elemtartalma (határértékek) 
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Elem Biológiai 

tisztítás 

Öntisztulás Halak Egyéb 

állatok 

Cd 1−5 0,1 3–20 1–1 000 

Hg – 0,02 0,1–0,9 0,03–0,5 

Pb 5 0,1 0,2–10 – 

Ni 6 0,1 25–55 0,2–6 

Cu 1 0,01 0,08–0,8 1–50 

Zn 1–3 0,1 0,1–2 0,2–60 

Fe 5 – 1–2 15–1 000 

4.21. táblázat: Élőlények elemtűrő képessége a víz elemtartalmát jelentő mg/L koncentrációban 

Azok a Japánban tömeges mérgezéshez vezető drámai esetek, amelyek a bányavizekből 

eredő, a növényi táplálékkal felvett kadmiumtól (Itai-Itai kór), másrészt az ipari műveletek 

kapcsán feldúsuló metil-higany vegyületektől (Minamata kór) származtak, egyértelműen arra 

utalnak, hogy a természetes vizek toxikus fémekkel történő ellenőrizhetetlen szennyezése 

komoly következménnyel jár. 

A mérgező elemek közül igen veszélyes az arzén, a higany és a kadmium. Az arzénionok 

nagy koncentrációja hazánkban a dél-alföldi térségi rétegvizekben jelentős gondokat okoz. Itt 

mélységi vizeink a 10 g/dm
3 

jelenleg érvényes, szigorított ivóvíz határértékhez képest 50–

250 g/dm
3 

arzént tartalmaznak. Az arzén e területen geológiai eredetű, arzenitek, arzenátok 

(azaz három- és ötértékű arzénvegyületek) formájában található. A tiszántúli területeken a 

Kőrös hordalékkúpja, az Erdélyi Érchegység lehordott törmeléke képezi a vízadó réteget, a 

leginkább érintett területeken innen származik az arzén. A hazai mélyfúrású kutak vizének 

arzéntartalma által érintett népesség száma nagyobb, mint amit eddig hasonló esetben a szak-

irodalomban világszerte leírtak (közel 500 ezer főt érint). Az arzén az ember esetén a bőrrák 

előfordulását segíti elő. Ez hazánkban nem volt igazolható. Epidemiológiai vizsgálatok azon-

ban kimutatták, hogy az érintett területeken nőtt a halvaszületések és a spontán abortuszok 

száma, gyakoribban voltak egyes gyulladásos megbetegedések, valamint a hiperkeratózis és a 

hiperpigmentózis. Az arzénmentesítésre az alföldi rétegvizek jelentős részének határértéket 

meghaladó arzéntartalma miatt szükség van. Ez esetben is − a háromértékű arzénvegyületek 

jelenléte miatt − oxidálószerrel, ezt követően koagulációs-flokkulációs lépésekkel és fázis-

szétválasztással, azaz derítő eljárással történhet az arzén eltávolítása. 

A kadmiumion potenciális veszélyt jelent hazai vizeinkre, például a szárazelemek egyik 

alkotórésze, savas közegben oldható. A szervezetbe kerülve idegméregként hat, keringési, 

emésztőszervi és bőrelváltozásokat okoz. 

A természetben a higanyvegyületek néhány kőzetben és talajféleségben fordulnak elő kis 

koncentrációban, kisebb mennyiségben találunk higanyvegyületeket a folyóvizekben, és egé-

szen kis koncentrációban az atmoszférában. Ezek a koncentrációk az élő szervezetre még nem 

ártalmasak. Az emberi tevékenység során azonban helyenként a higanykoncentráció annyira 

megnövekedett, hogy a higanyszennyeződés közvetlen veszéllyé vált. 1953−1960 között Ja-

pánban a Minamata öbölben fogott halaktól több, mint 100 személy vesztette életét vagy 

szenvedett súlyos egészség károsodást. Az öbölről köztudott volt, hogy higannyal erősen 

szennyezett. A táplálék higannyal való szennyeződése két úton következhet be; a vízbe jutó 

higanyvegyületek − a táplálékláncon keresztül − a halakban koncentrálódtak; vagy a 

fungicidként (gombaölő szer) használt higanytartalmú vegyületek a magvakra tapadtak, és ily 



192 4. Vízkémia 

www.tankonyvtar.hu © Barkács Katalin, ELTE TTK  

módon később a növénybe, majd az állatok szervezetébe kerültek. A Hg-vegyületek hatására 

néhány általános megállapítás tehető. Bizonyos fokig valamennyi higanyvegyület mérgező, a 

környezetben lévő higanyvegyületek az élő szervezetekben biológiai folyamatok során átala-

kulnak, a szervezetben a kéntartalmú vegyületek kénrészéhez kötődve, ezeket a vegyületeket 

blokkolva akadályozzák azok normális biológiai működését. Például a HgS oldhatósága igen 

csekély, a környezetben lévő HgS-ból biológiai hatásra (baktériumok) oldható higanyvegyüle-

tek keletkeznek (remobilizáció). Az élő szervezet Hg általi károsodása megfordíthatatlan fo-

lyamat (a mérgezés irreverzibilis). A szervetlen higanyvegyületek a májban és a vesében kon-

centrálódnak. Bár a higany a vizelettel ezekből a szervekből gyorsan kiürül, a veszélyeztetett-

séggel mégis számolnunk kell. A higanyvegyületek közül a legveszélyesebbek a szerves 

származékok, különösen a metil-higany-kation (CH3Hg
+
) és a dimetil-higany [(CH3)2Hg]. Ha 

a higanyvegyületek élővízbe jutnak, a meder alján az iszapban összegyűlnek, és az anaerob 

baktériumok működése révén az előbbi vegyületekké alakulnak át. A vízoldható metil-higany 

származékok az állatok zsírszövetében halmozódnak fel, és a táplálékláncon keresztül így az 

emberi szervezetbe juthatnak. Mivel a természetes vizek iszapjából a higany eltávolítása tech-

nikailag nehéz és költséges feladat, szükség van arra, hogy kibocsátásuk a minimálisra korlá-

tozódjon. A higanyszennyezés egyik legnagyobb forrása a vegyiparban a klór-alkáli elektrolí-

zis. Bár a folyamat elvileg higanyveszteség nélkül játszódik le, évente mégis jelentős a tech-

nológiai hulladék mennyisége, és az utóbbi tetemes része a szennyvízbe kerül. A veszteség 

csökkenthető, ha a szennyvizet ülepítőkbe vezetik (ahol a higany az üledékbe kerül). Az elekt-

rotechnikai ipar által felhasznált ugyancsak jelentős mennyiségből higanygőz lámpákat, kap-

csolókat és más technikai berendezéseket készítenek. Jelentős a felhasznált higanytartalmú 

fungicidek, továbbá nyirkos helyeken használt festékek (hajótestek vízbe nyúló részei stb.) 

mennyisége is. Higanyvegyületeket az ásványi szenek is tartalmaznak. Bár ezekben a higany 

koncentrációja 1 ppm (mg/kg) körüli, az évente elégetésre kerülő mennyiséget alapul véve 

nem kevés higany kerül ebből a forrásból is az atmoszférába. A városi tisztítótelepek szenny-

vizeiben a higany mennyisége 1 ppb (g/dm
3
), még akkor is, ha az ipar egyébként nem hasz-

nál higanyt, vagy higanytartalmú vegyületeket. Ez a szennyeződés gyógyszerekből, fertőtlení-

tőszerekből és a háztartásokban használt festékekből származik. Mivel higanyszennyeződés 

természetes környezetünkbe a legkülönfélébb forrásokból jut, a védelem megoldása rendkívül 

összetett feladat. A környezetvédelem céljait is figyelembe véve, azt kell elérnünk, hogy a 

higanyt lehetőleg minél több esetben más, megfelelő anyaggal helyettesítsük. 

A vízben előforduló anionok közt jelentősek a CO3
2−

, HCO3
−
, OH

−
. Jelenlétük a fizikai-

kémiai úton oldható gázoknál ismertetett összefüggés szerint, a pH ismeretében állapítható 

meg. Mennyiségük pedig a lúgosság vizsgálatoknál ismertetettek szerint állapítható meg (lásd 

e fejezet további részeit). 

Hazánk területén igen nagy különbségek vannak az ivóvíz jodidion tartalmában. Az or-

szág területének nagy része − az egész Dunántúl, az Északi-Középhegység, a főváros – jodid-

ionban szegény ivóvizet fogyaszt, a lakosság 80%-a él jodidion hiányos területen. A jód a 

pajzsmirigy hormonjainak alkotóeleme. Hiánya esetén a hormonháztartás zavara, pajzsmirigy 

megnagyobbodás (golyva) jelentkezhet. Jódhiányos megbetegedéseknél lassul az anyagcsere, 

megnövekszik a szervezetben a kalcium- és koleszterinszint. Ezért a jódhiány rizikófaktort 

jelent az érrendszeri megbetegedések esetében is. A betegség megelőzésére Magyarországon 

jódozott sót forgalmaznak. A Tiszántúl egyes területein ezzel szemben viszont a jodidionban 

gazdag ivóvíz okoz golyvához hasonló megbetegedéseket. 

Fluoridionra a szervezetnek a kalcium anyagcseréhez, a csontok és a fogazat fejlődésé-

hez van szüksége. Ha a fogfejlődés időszakában (magzati kortól 15–16 éves korig) a szervezet 
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az ideális fluormennyiséget megkapja, a fogzománc ellenálló lesz, ami a fogszuvasodás meg-

előzésében döntő jelentőségű. A szervezet fluorid felvételében az ivóvíz tölti be a döntő sze-

repet. Az ideális fluoridkoncentráció 1 mg/dm
3
, azonban hazai ivóvizeink zöme ennél keve-

sebbet tartalmaz. A túlzott, 2 mg/dm
3
-nél nagyobb fluorkoncentráció ezzel szemben káros; fog-

zománcszétesést, foltos fogzománcképződést és csontrendszeri megbetegedéseket is okozhat. 

A kloridion a legtöbb vízben megtalálható, főképpen geológiai eredetű. Felszíni vizekben 

rendszerint kis mennyiségben fordul elő. Nagyobb koncentrációja házi vagy ipari szennyvíz 

hatására utal. Jelenléte, mivel a hagyományos vízkezelés során nem távolítják el, és az öntisz-

tulási folyamatokban is változatlanul marad, a természetestől eltérő, antropogén hatások indi-

kátora. 100 mg/dm
3 

feletti mennyiségben íz- és korróziós problémák okozója lehet. 

A szulfidion a természetes vizek állandó komponense. A kén elsősorban mint szulfátion 

(SO4
2−

) vagy kénhidrogén (H2S) formában fordul elő. Anaerob körülmények között a szulfát-

redukáló baktériumok hatására képződik a kénhidrogén. Elsősorban a csatornahálózatban 

okoz ez az utóbbi vegyület problémát (korrózió, mérgezés), az oxidált anionforma, a szulfát-

ion pedig Mg
2+

 jelenlétében keserű ízt okoz, illetve korrozív tulajdonságú. 

A nitrogén- és foszforvegyületek szerepe a trofitási folyamatokban jelentős (lásd 4.4.3. 

fejezetet). E két elem vegyületei alapvető vízminőséget befolyásoló komponenseknek tekint-

hetők. A foszfor a természetes, szennyezetlen felszíni vizekben többnyire csak nyomokban 

található. A bioszférában általában a maximális oxidációs fokú kémiai formában jelenik meg, 

bár bakteriális élettevékenység következtében redukált foszforvegyületek is keletkezhetnek. 

A hidroszférában a foszfor: 

 vízben oldva vagy szuszpendálva, 

 a fenéküledékben (szilárd részecskékben kötve), 

 a vízi élőlények testében található (4.11. ábra). 

Az ortofoszfát (PO4
3−

) főleg a szennyvizekből, a talajból, vagy szerves anyagok bomlása-

kor kerül a vizekbe, elsősorban az antropogén szennyezés eredményeként. A szervetlen fosz-

fátvegyületek nem egészségkárosító hatásúak. A foszfátokat viszont a felszíni vizek növény-

zete tápanyagként hasznosítja, ezért nem az emberre gyakorolt hatásuk, hanem a felszíni vi-

zek – elsősorban a tavak – eutrofizációjában játszott szerepük miatt fontos ionformák. Bár a 

vízben lévő foszfor leggyakoribb formája az oldott szervetlen ortofoszfát, a természetben ösz-

szetett foszfátok − polifoszfátok − is előfordulnak. A polifoszfátok főleg szintetikus mosósze-

rek használata következtében jutnak a vizekbe, amelyek aztán lassan ortofoszfátionokra 

hidrolizálnak. (Az élő sejtalkotók között szerves foszfor- [foszfát-] vegyületek formájában 

jelenik meg a foszfor). Kevés kivételtől eltekintve a tavak természetes állapotára a 

foszforlimitáció a jellemző: azaz a növényi szervesanyag-termelés mértéke, a vízminőség 

alakulása a foszforterhelés szabályozásával befolyásolható. A növényi sejanyagszintézis szá-

mára rendelkezésre álló foszformennyiségét a külső terhelés (mezőgazdasági bemosódás; házi 

és ipari szennyvizek), és a belső terhelés (üledékben előforduló foszfátok oldódása, deszorp-

ciója; holt szerves anyag bakteriális bontása stb.) biológiailag hozzáférhető hányada adja. 

Ezen belül is a pontszerű forrásból származó, a növényi szervesanyag-termelés számára szinte 

teljes mértékben azonnal hozzáférhető foszforként jelentkező szennyvízeredetű terhelés csök-

kentését igényli legfőképp a trofitásfok növekedésének megelőzése. Erre két lehetőség is kí-

nálkozik; a szennyvíz átvezetése idegen vízgyűjtőbe, vagy a célszerűbb megoldás, a szenny-

víz foszfortalanítása a befogadóba vezetés előtt. 
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A felszíni és felszín alatti vizeinkben egyaránt fokozódó gondot okoz a nitráttartalom 

növekedése. A nitrátion egészségkárosító hatása régóta ismert, elsősorban a gyermekekre ve-

szélyes. Ha a vízben a nitráttartalom meghaladja az 50 mg/dm
3
-t, a hazai előírások szerint a 

vizet felnőttnek fogyasztani tilos, de 20 mg/dm
3
 felett a csecsemők ételének, italának vagy 

tápszerének késztésére felhasználni nem ajánlatos. Akut, halálos dózisa a felnőtt szervezetre 

8–30 gramm. A szervezetbe kerülő nitrát nitritté alakul, a vérbe jutott nitrit a hemoglobinban 

lévő két vegyértékű vasat három vegyértékűvé oxidálja, így keletkezik a methemoglobin, 

amely a vér festékanyagának egyik formája. Ez a normális anyagcsere során az egészséges 

emberben is képződik, de enzimatikus úton állandóan le is bomlik, így az egészséges felnőtt 

vérében koncentrációja állandóan 0,5–1% körüli. A csecsemő vére azonban az első három 

hónapban még sok fetális hemoglobint tartalmaz, amely a nitrition révén kétszer olyan gyor-

san oxidálódik, mint a felnőtté. Az egészséges csecsemő vérében ezért állandóan 2% a 

methemoglobin szintje. A csecsemőknél különösen az anyatejről a mesterséges táplálásra való 

áttérés okoz kritikus helyzetet a vízzel felvett nitrátion nitritté redukálásakor. Ebben az idő-

szakban a csecsemők hemoglobinja kevesebb, vízfelvételük nagyobb, aktívabb a redukáló 

baktériumflórájuk. Az oxigéntranszport akadályozása esetükben súlyos, életveszélyes állapo-

tot hozhat létre. A legjellemzőbb tünetek: az arcbőr és a nyálkahártya szürkéssé válása. E tü-

netek már 10%-os methemoglobin koncentráció esetén megjelennek, az 50%-ot meghaladó 

koncentráció már életveszélyes lehet. Vizsgálatok alapján a methemoglobinszint és a víz 

nitrátkoncentrációjának összefüggését a 4.22. táblázat mutatja be. 

NO3
− 

koncentráció az 

ivóvízben 

0–5 mg/L 30–50 mg/L 100 mg/L 

fölött 

methemoglobin aránya 

a vérben 

1,65% 2,44% 6,59% 

4.22. táblázat: Az ivóvíz nitrátion-koncentrációja és a vér methemoglobin 

tartalma közti összefüggés 

Az oxigéntranszport akadályozása tehát már kis koncentrációknál is bekövetkezik, tartós nagy 

nitrátion-tartalmú víz fogyasztása azonban testi és szellemi elmaradást okoz. További egés-

zségkárosító hatása lehet a pajzsmirigyműködés gátlása is (ezt a jódhiány erősítheti). A felszín 

alatti vizek − elsősorban a talajvíz és a rétegvíz − nitrátosodása már évtizedekkel ezelőtt el-

kezdődött. A talajvíz lényegében már mindenütt elszennyeződött, ivóvízellátásra nem vehető 

igénybe. A nitrátszennyezés az utóbbi időben jelentőssé vált, és egyértelműen magyarázható a 

vezetékes ivóvíz elterjedésével, a csatornázatlansággal és a korábbi évek intenzív műtrágya-

felhasználásával. A termelőterületekről a szennyezés a műtrágyahasználattal, a településekről 

pedig a szikkasztott szennyvíz és az állattartás révén jutott el a talajon keresztül a vízadó ré-

tegbe. A talajvizek nitrátosodása azért is komoly gond, mert kapcsolatban lehetnek a mélyebb 

rétegvizekkel. E kapcsolat természetes állapotban lehet semleges, pozitív vagy negatív 

gradiensű. Semleges esetben a talajvíz és a rétegvíz között az elválasztó rétegek miatt nincs 

áramlás. Pozitív hidraulikus gradiens esetén a talajvíz táplálja a rétegvizeket, negatív esetben 

ennek fordítottja érvényesül. A rétegvizekre telepített vízkivétel növeli a talajvíz mélybe szi-

várgását, ezzel lehetőség van a rétegvíz nitráttal való szennyeződésére. Ezért szükséges az is, 

hogy a talajvizet is megóvják a további nitrátszennyezéstől. 

A nitritvegyületek a különböző víznyerőhelyek vizében ritkán fordulnak elő, mivel 

nem stabilak, könnyen oxidálódnak. Az ivóvízben másodlagos szennyezőként keletkeznek, 

ezért is veszélyesek. A viszonylag nagy hőmérsékletű, ammóniumiont tartalmazó vizekben 
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gázmentesítés során keletkezik például nitrition. A nitrition sokkal veszélyesebb, mint a 

nitrátion, mert közvetlen az egészségkárosító hatása. A nitrátionnal kapcsolatban leírt megbe-

tegedések mindegyikének okozója a tápcsatornában megjelenő nitrition, hiszen a baktériumok 

hatására a nitrátion is nitritionná redukálódik először, és így fejti ki káros hatását. 

A cianidion nem tartozik a vízminősítéskor a természetes összetevők közt keresendő 

komponensek körébe, csupán a vízkárra vonatkozóan említjük ezt az igen erős toxikus aniont 

példaként. 2000 januárjában a romániai Nagybánya mellett egy vegyi üzem ülepítő víztározó-

jánál gátszakadás miatt mintegy 100 000 m
3 

ciánvegyület került a Szamos folyó mellékfolyó-

jába és jutott el a Tisza folyóba. A cianid legnagyobb koncentrációja 32,6 mg/L volt, a meg-

engedett határérték (0,01 mg/L) több ezerszerese. A szennyezés levonulása 5 megye 125 tele-

pülését, 620 ezer lakosát veszélyeztette. 

Az ammóniumiont (redukált formájú N-vegyület, kation, az oldott gázoknál van róla kü-

lön szó a belőle képződő, mérgező ammóniagáz miatt) itt csupán a szervetlen N-vegyületek 

körének teljessé tétele miatt említjük meg. Hangsúlyozzuk ezúttal is azt, hogy a nitrogén kör-

forgásakor az élő szervezetben lévő fehérjék és nukleinsavak, valamint a kiürített karbamid 

bomlása során keletkezik. Ezek a vegyületek egyrészt az élő szervezet anyagcsereterméke-

ként, másrészt az elhalt szervezetek bomlástermékeként kerülnek a környezetbe. Az ammóni-

umionok megjelenése a felszíni és felszín alatti vizekben – ugyanúgy, mint a nitritioné is − 

általában friss szennyezésre utal. Az egészségügyi határértékeknél éppen ezt − az egyéb ve-

szélyes komponens jelenlétét jelző – szennyezésindikátor sajátságát veszik figyelembe és nem 

csak a közvetlen káros tulajdonságait tekintik. Mennyiségével a rétegvízben nem feltétlenül 

jár együtt szerves és mikrobiális szennyeződés is, amíg ez a felszín közeli, illetve felszíni víz-

ben gyakorta előfordul. Az ammóniumvegyületek közvetlenül nem veszélyesek az emberi 

egészségre, de nitrifikáció révén könnyen nitritionná alakulnak, és így már előidézhetik a 

nitrátionnál leírt összes egészségkárosodást. Az ivóvízben emellett az ammóniumionból má-

sodlagos szennyezők képződhetnek a fertőtlenítés során. Ma az országban a vizek fertőtleníté-

se klórozással vagy ozonizálással történik, ezen erélyes oxidálószerek hatására az ammónium-

ion nitritionná, esetleg nitrátionná alakul. Klórozáskor klór-aminok is keletkezhetnek (lásd 

fertőtlenítés). Az ammóniumvegyületek mennyiségét ez esetben csak a klórfogyasztás és a 

másodlagos vízminőség romlás megelőzésének érdekében kell korlátozni. 

A gázkomponensek közül azok tartoznak a fizikai-kémiai minősítő paraméterek körébe, 

amelyek nem csupán fizikailag oldódnak a vízben, hanem a vízzel érintkezve reagálnak, így 

megváltozik az összetételük. 

A szén-dioxid általában három formában lehet jelen a vízben: 

a vízben fizikailag oldott gázként szabad, vagy kötött formában (H2CO3), 

HCO3
−
, 

valamint CO3
2−

-ion alakjában. 

Ezen formák megoszlása adott hőmérsékleten a víz pH-jának függvénye (lásd: 4.21. ábra). 

A pH emelkedésével csökken a víz szabad CO2-tartalma, és nő a hidrogén-karbonát for-

mában kötött szénsav mennyisége. Jelentős karbonáttartalmúak csak azok a vizek lehetnek, 

ahol a Na
+
, K

+ 
jelenléte a meghatározó, mivel ezek karbonátjai jól oldódnak vízben. A vízben 

mindig jelen lévő hidrogén-karbonát- és karbonátionok egyrészt a levegőben lévő CO2 oldó-

dása, másrészt a mészkő oldása révén kerülnek a vizekbe. Lényeges paraméter a természetes 

vizek szabad szénsavtartalma, nem az emberi egészségre való ártalma, hanem korrozív tulaj-

donsága miatt. A szabad szénsav egészségkárosító hatása csak közvetett, mivel az ilyen víz 

jobban oldja a különböző fémeket, toxikus elemeket. A szén-dioxid-formák jelenléte a vízben 
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a vizek pufferkapacitása miatt jelentős, a legismertebb pufferrendszert alkotják. Emellett a 

vízi növények számára ezek a vegyületformák szolgálnak szénforrásul. 

 

4.21. ábra: Az egyes szénsav-vegyületformák összkoncentráción belüli moláris aránya 

a pH függvényében 

A szénformák titrimetriás módszerrel határozhatók meg. A lúgosság titrálás adataiból a 4.23. 

táblázat szerint számítható ki a karbonát-, hidrogénkarbonát- és a hidroxidion koncentrációja 

egy adott vízben. A lúgosság alatt az 1 liter víz közömbösítéséhez szükséges 1 mólos sósav 

ml-einek számát értjük, azaz a mval/L savfogyást. Megkülönböztetünk összes- vagy 

metilnarancs-lúgosságot (m szám) és fenolftalein-lúgosságot (p szám). Az összes- vagy 

metilnarancs-lúgosság (m szám) az 1 liter víz közömbösítéséhez szükséges 1 mólos sósav ml-

einek száma, metilnarancs-indikátoroldat jelenlétében titrálva (pH = 4,3-ig). A fenolftalein-

lúgosság (p-szám) pedig az 1 liter víz közömbösítéséhez szükséges 1 mólos sósav ml-einek 

száma, fenolftalein-indikátoroldat jelenlétében titrálva (pH = 8,3-ig). 

A szabad (p) és összes 

lúgosság (m) viszonya 

A vízben jelen 

lévő ionok 

Hidrokarbonátion Karbonát 

ion 

Hidroxid-

ion 

  mval/L 

p = 0 HCO3
−
 m 0 0 

2 p < m HCO3
−
 és 

CO3
2−

 

m–2p 2p 0 

2 p = m CO3
2−

 0 2p 0 

2 p > m CO3
2−

 és OH
−
 0 2(m–p) 2p–m 

p = m OH
−
 0 0 m 

4.23. táblázat A szén-dioxid formák számítása a víz lúgosságértékei alapján 

A szén-dioxid ionmentes vízben való oldódásakor bemutatjuk az oldott szén-dioxid-

koncentráció függvényében a víz pH-jának és fajlagos elektromos vezetőképességének alaku-

lását a 4.24. táblázatban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy pufferkapacitás hiányában egy ion-

mentes vízben (vagy az ezt közelítő összetételű tiszta csapadékvízben) hogyan alakulnak ezen 

paraméterek koncentráció adatai az igen kis oldott szén-dioxid mennyiség hatására. 
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CO2 

[mg/L] 

pH 

20ºC-on 

fajlagos elektromos 

vezetőképesség 

20ºC-on [μS/cm] 

0,01 6,7  

0,05 6,2  

0,1 6,0  

0,2 5,9  

0,5 5,6  

1,0 5,5 1,03 

2,0 5,4 1,38 

5,0 5,1 2,24 

6,0 5,0 2,41 

8,0 5,0 2,75 

10,0 5,0 3,10 

4.24. táblázat: Az ionmentes vízben oldott szén-dioxid által okozott pH és 

fajlagos elektromos vezetőképesség 

Az ammónia a különféle nitrogénformák mennyiségének ismerete, a vizek anyagforgalmá-

nak vizsgálatában, a különböző öntisztulási folyamatok meghatározásában, és általában a víz-

minőség jellemzése során szükséges. A nitrogénformák közül az ammónia az, amely oldott 

gázként jelenik meg a vízben. Az NH3/NH4
+
-komponensek arányát is elsősorban a pH-értéke 

szabja meg. Ez az arány ökológiai szempontból is fontos tényező, mivel a szabad ammónia erős 

méreg. A pH növelésével nő a szabad ammónia aránya (lásd 4.22. ábra), már 8 körüli pH-érték 

esetén is az összes ammóniumion-tartalom 4%-a az, ami ammónia gáz formában van jelen. 

 

4.22. ábra: Az ammónia és ammóniumion arányának alakulása a víz hőmérséklete és 

pH-ja függvényében 
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A nitrifikáló baktériumok tevékenységének következtében az ammóniumion-tartalom a vízfo-

lyásokban nitráttá oxidálódik és így mennyisége fokozatosan csökken. Ha a felszíni vizekben 

nagyobb ammóniumion-tartalom mérhető, akkor ez elsősorban a kommunális szennyvizek, 

illetve bizonyos ipari szennyvizek bejutására enged következtetni. Tekintve, hogy a nitrogén-

tartalmú szerves vegyületek, mint például a karbamid, anaerob körülmények között ammóni-

ává átalakulva bomlanak le a vizekben, az ammóniumion jelenléte friss szennyezésre utal. A 

vizekben végbemenő öntisztulási folyamatokra, e folyamatok ipari tisztítás-technológiai meg-

oldásaira mutat példát a 4.23. ábra, míg a nitrifikáció folyamatára utal a 4.24. ábrán látható 

indikátor szervezet jelenléte (Vorticella coarctata). 

 

4.23. ábra: Nitrogéneltávolítás: nitrifikáció és denitrifikáció 

(természetes öntisztulásért felelős folyamatok technológiai megvalósítása) 

 

4.24. ábra: A nitrifikáció folyamatát jelző indikátor szervezet mikroszkópi képe 
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A szerves szennyezés volt a vízszennyezés huszadik századig legelterjedtebb formája. Ez 

a vízi élőlények szervesanyag-lebontását növelve változtatja meg a vízminőséget. Ha a lebon-

tást végző szervezetek (baktériumok) elhasználják a víz oldott oxigénkészletét, az oldott oxi-

gént lélegző állatok elpusztulnak, oxigénhiányos környezetben mérgező anyagcseretermékek 

(NH3, H2S) keletkeznek a vízben, melyek a vízben élő állatokat, növényeket, sőt a vizet hasz-

náló szárazföldi állatok és az ember életét is veszélyeztetik. Ha tápanyagként keresztüljutott a 

szerves anyag a lebontási folyamatokon, akkor pedig mineralizációja során a trofitást növelő 

anyagok koncentrációját növeli. 

A természetben milliós nagyságrendben léteznek olyan vegyületek, amelyek szenet, oxi-

gént, hidrogént és egyéb elemeket tartalmaznak, továbbá jelentős mennyiségben találunk szin-

tetikus szerves vegyületeket is. A természetes forrásokból származó szerves vegyületek év-

milliók óta léteznek a környezetben, az élő szervezetek ezekből sokat életfolyamataikban 

hasznosítanak, másrészt tolerálják azokat, amelyek számukra ezekből nem használhatóak fel. 

A szintetikus szerves anyagok jó része is ártalmatlan az élővilágra, vannak azonban olyanok 

is, amelyek a biokémiai folyamatokat befolyásolják, vagy ezek lejátszódását megakadályoz-

zák. Közülük sokat célszerű emberi cselekvés juttat a környezetbe, mint például a 

növényvédőszereket, hogy ezekkel kártevőket, gyomnövényeket pusztítsanak el. Miután fela-

datukat elvégezték, ezeket a vegyületeket, illetve bomlástermékeiket is természetszerűleg 

szennyező anyagnak kell tekintenünk. 

A kémiai ipar hulladékaiként az élővizekbe jutó szerves anyagok mennyisége is a szinte-

tikus szerves anyagok termelése során jelentősen megnövekedett. Ezek a vegyületek hajtó-

anyagként, műanyagként, oldószerként, festékként, rovarölő, gombaölő és gyomirtó szerként, 

élelmiszer- és italadalékként, háztartási vegyszerként és gyógyszerként kerülnek forgalomba. 

Jelentős részük bakteriálisan nem bontható le, tehát a talajban vagy az élővizekben felhalmo-

zódnak. Néhány közülük – jellemző példa volt erre a biomagnifikációt demonstráló DDT – a 

táplálékláncon belül akkumulálódik, és a baktériumokon és a véglényeken keresztül eljut a 

magasabb rendű élőlényekbe is, ahol ily módon koncentrációjuk lényegesen nagyobb lesz, 

mint a környezetben. Mivel ezeknek a vegyületeknek a vizekből való eltávolítása sok esetben 

nem könnyű feladat, a cél az, hogy megakadályozzuk a környezetbe való kijutásukat. 

A szerves vegyületeket jellemző összeg- és csoportparaméterek 

A víz szervesanyag-tartalmának jellemzése többféleképpen történik. Mivel a vízben lévő 

szerves anyagok igen sokfélék lehetnek, és nincs mód minden esetben minden egyes vegyület 

minőségi-mennyiségi vizsgálatára, a szervesanyag-tartalmat összességében az ún. összegpa-

raméterek segítségével jellemzik. A szerves anyagok a természetes vízben leggyakrabban 

oldott vagy lebegő, illetve emulgeált formában találhatók meg. Ezen vegyületek összességé-

nek mennyiségi jellemzésére elterjedten az összegparaméterek egyikeként a kémiai oxigén-

igény (KOI) meghatározását alkalmazzák. Vízanalitikai, illetve hidrobiológiai szempontból a 

szerves anyagok jellemző tulajdonsága továbbá, hogy hozzáférhetők-e a mikroorganizmusok 

számára. Erre a kérdésre egy másik összegparaméter, a víz biokémiai oxigénigénye ad választ 

(BOI). 

A kémiai oxigénigény (KOI), mint az elnevezés is mutatja, kémiai oxidációt jelent. A 

vízben lévő szerves anyagok kémiai oxidációjához szükséges oxigén mennyiségét adja meg 

ez a paraméter. A KOI ennek megfelelően, a standard körülmények közt meghatározott, erős 

oxidálószerrel oxidálható oldott és szuszpendált szerves anyag oxigénigénye, magába foglalja 
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az összes – adott körülmények között oxidálható – biológiailag bontható és bonthatatlan szer-

ves anyag mennyiségét. 

Oxidálószerként a KOI meghatározásakor kálium-permanganátot vagy kálium-dikromátot 

alkalmazunk. A mérés eredményének feltüntetésekor a KOI-adat mellett jelöljük, hogy me-

lyik módszert használjuk, ennek megfelelően a jelölés: KOIp vagy KOIkr. A reakció kénsavas 

közegben, magas hőmérsékleten az alábbiak szerint zajlik: 

2 KMnO4 + 3 H2SO4  K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 O, (4.R16) 

K2Cr2O7 + 4 H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3 O. (4.R17) 

A keletkezett reaktív oxigéngyök a mintában lévő szerves anyagot szén-dioxiddá és vízzé 

oxidálja. A roncsolást követően a maradék oxidálószer visszamérése alapján a fogyott oxidá-

lószerrel egyenértékű oxigén a szervesanyag-tartalom mérőszáma. A KOI mértékegysége 

tehát: O2 mg/dm
3
. Tekintve, hogy a kálium-dikromát erőteljesebb oxidálószer, mint a kálium-

permanganát, a kétféle oxigénigény hányadosa, a KOIp/KOIkr aránya azt mutatja, hogyha ez 

minél kisebb, annál több nehezen oxidálható anyag van a vízben. Ivóvizek, felszíni vizek 

szervesanyag-tartalmának jellemzésére megengedett a permanganátos módszer használata, 

míg szennyvizek esetében az előírások szerint az erőteljesebb roncsolást eredményező 

dikromátos módszert alkalmazzuk. 

A BOI – biokémiai oxigénigény, a vizekben lévő biológiailag bontható szerves anyagok 

bakteriális bontása során meghatározott idő alatt fogyott oxigén mennyisége (O2 mg/dm
3
). A 

biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározására alkalmazott módszer lényege, hogy a szerves 

anyagok baktériumok általi aerob oxidációjához szükséges oldottoxigén-mennyiségét mérjük 

meghatározott körülmények között (hőmérséklet, tápoldat-összetétel) általában öt napos oxi-

génfogyasztásként (BOI5 : ötnapos inkubációs idő alatt fogyott oxigén). Ismert még speciális 

esetekben a 20 napos lebontás során fogyott oxigén meghatározása (BOI20) és a teljes lebon-

táshoz tartozóan a TBOI (teljes biokémiai oxigénigény) paraméter. 

A BOI meghatározása hígításos módszerrel (BOI5). A vizsgálat standard körülmények 

közt, adott inkubálási idő alatt a vízminta szervesanyag-tartalmának lebontásához elfogyasz-

tott oxigén mennyiségét méri. Egyben méri az oxidálható szervetlen vegyületek, például szul-

fidok, vas(II)ionok, redukált N-vegyületformák oxidálására fogyott oxigén mennyiségét is. Ez 

utóbbi főleg nitrifikáló szervezetek jelenlétében növeli meg számottevően az oxigénfogyasz-

tást. A vizek biokémiai oxigénigénye általában nagyobb, mint a levegővel telített vízben lévő 

oldottoxigén-mennyisége. A mérést megelőzően ezért szükség van a vizsgálandó vízminta 

megfelelő mértékű hígítására. A hígításhoz olyan pufferoldatot használunk, amely a bakteriá-

lis szaporodás tápanyag (N, P, nyomelem) szükségletét és a megfelelő pH-t is biztosítja. A 

vízminta szervesanyag-tartalmának teljes oxidációjához hosszú idő szükséges (kb. 20–25 nap, 

lásd 4.25. ábra), ezért fogadják el elterjedten az 5 napos BOI meghatározását (BOI5). Ez eset-

ben a higított vízminta oldottoxigén-tartalmát mérik a vizsgálat kezdetén és azt követően 5 

nap elteltével. A BOI5 az oxigéntartalom csökkenéséből – a hígítás mértékét figyelembe véve 

– számítható. A módszer előnye, hogy használatakor a hígító vízzel a valós környezeti feltéte-

leknek megfelelő körülmények állíthatók be, vagyis az élővíz (befogadó) öntisztító folyamata-

ihoz közel álló viszonyok között zajlik a mérés. Hátránya az időigénye és az, hogy például 

tömény szennyvízminta biokémiai oxigénigénye (szennyező anyagainak biológiai bontható-

sága) e módszerrel közvetlenül nem határozható meg. Lehet ugyanis toxikus anyag a szenny-

vízben, amely a hígítás következtében tizedére, ezredére csökken, és már nem zavarja a bontási 
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folyamatokat, míg hígítatlanul, például a mesterséges szennyvíztisztítás körülményei közt ez a 

szennyvíz szerves anyagainak bontását még gátolná. 

A BOI mérése során egyre inkább elterjedt a klasszikus módszerek (például Winkler-

módszer) helyett az oldottoxigén-tartalom membránelektróddal történő meghatározása. A 

gyakorlatban használt oxigénmérő membránelektród általában polarográfiás elven működik. 

Két polarizált ezüst elektródból, egy gázáteresztő membránból és egy belső elektrolit oldatból 

áll. Az O2 az elektródmembránon átdiffundál és az ezüst katódon OH-ionokká redukálódik: 

 O2 + 2H
2
O + 4e

−
 → 4OH

−
.
 (4.R18) 

Az elektronokat az ezüst anódon lezajló elektródfolyamat biztosítja: 

 Ag + Cl
− → AgCl + e

−
.
 (4.R19) 

 

4.25. ábra: A BOI-érték alakulása a mérésidő függvényében 

A BOI meghatározása respirometriás eljárással. A respirométerek (légzésmérők) használatá-

nak előnye, hogy a legtöbb szennyvíz is hígítás nélkül vizsgálható, emellett lehetővé teszik az 

összes fogyasztott oxigénmennyiség mérésén kívül az oxigénfogyasztás sebességének követé-

sét is. A respirométerekben a vizsgálandó szennyvizet és eleveniszapot (baktériumkultúrát) 

tartalmazó szuszpenzió felett konstans hőmérsékletű és zárt a légtér, ennek oxigéntartalmát 

hasznosítják a baktériumok. Az elfogyasztott oxigén mennyisége vagy állandó térfogat mellett 

a nyomás csökkenéséből, vagy állandó nyomás mellett a térfogat csökkenéséből számítható. 

Ilyen körülmények közt a vízminta biokémiai oxigénigénye közvetlenül a biológiai kezelés-

nek megfelelő körülmények között vizsgálható. 

Egyre elterjedtebben alkalmazzák az összes szerves szén (TOC, Total Organic Carbon) 

összegparamétert. Ez a vízben előforduló összes szervesen kötött szén mennyiségét adja meg 

C mg/dm
3
-ben kifejezve. Különösen kis szervesanyag-koncentráció meghatározására alkal-

mas. Az eljárás a vízminta magas hőmérsékleten történő égetése/oxidációja során keletkezett 

szén-dioxid mennyiségét határozza meg, kiküszöbölve a szervetlen szénformákból származó 

szén-dioxid zavaró hatását. Sokkal gyorsabb mérés, mint a KOI- és a BOI-meghatározás, de 

költségigényesebb. 
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További oxigénigény és szervesszén-tartalommal kapcsolatos összegparaméterek: 

TOI (összes oxigén igény): meghatározása hasonlatos a TOC-vizsgálathoz. Nitrogén vivőgáz-

zal, katalizátoron keresztül, oxigénnel keverve vezetik át a mintát, és a gázkeverékből fogyott 

oxigénből következtetnek az eredményre. 

JOI: járulékos oxigén igény (a vízmintához adott könnyen bontható szerves anyag jelenlétében 

mérik a BOI-t, jellemezvén a víz öntisztító képességét) 

DOC (Dissolved Organic Carbon): oldott szervesszén-tartalom, a víz oldatfázisában mért TOC 

VOC (Volatile Organic Carbon): az illó összes szervesszén-tartalom (gázárammal kiűzhető TOC) 

A különféle szervesanyag-mutatók, vagyis a BOI, KOI, TOC, mivel más-más módon mé-

rik a szervesanyag-tartalmat, elméletileg kevés közös vonással rendelkeznek, ami minden 

esetben lehetővé tenné az átszámítást közöttük. Általában igaz az, hogy a BOI  KOI. Ez azt 

jelenti, hogy a vizek szerves anyagából a kémiai módszerrel meghatározható anyagok kivéte-

les esetben teljesen bonthatók biológiai úton is, ekkor a két mérőszám megegyezik. A gyakori 

az, hogy nem teljes mértékben bonthatók biológiailag a jelen lévő szerves anyagok, ilyenkor a 

KOI értéke meghaladja a BOI-t, a két mutató aránya ezen esetekben épp a bonthatóság mérté-

két jelzi. Néhány szervetlen vegyület, mint például a nitritek, vas, kénvegyületek, stb. eltérő 

mértékben, de szintén oxidálódnak kémiai és biológiai körülmények között is. Így mennyisé-

güket figyelembe kell venni (korrekciót alkalmazni), ha a szervesanyag-tartalomra valóban 

jellemző adatokat kívánunk nyerni. Jelenlétükben kétféleképp járhatunk el acélból, hogy csak 

a szerves anyagokra jellemző adatot nyerjük. Egyik esetben meghatározzuk a szervetlen kom-

ponens koncentrációját, és oxigénigényét számítással vesszük figyelembe. A másik lehetőség 

az adott mérés olyan módosított módszer szerinti végrehajtása, mellyel a szervetlen anyag 

jelenlétéből adódó hiba kiküszöbölhető (ilyen például a BOI meghatározásakor a nitrifikáló 

szervezetek blokkolása adalékokkal). 

A BOI-, KOI-, TOC-adatok viszonya a vízminta szerves anyagainak jellegéről ad infor-

mációt. Néhány tiszta anyagra foglalja össze a 4.25. táblázat a KOI- és TOC-adatokat, mutat-

va e paraméterértékek arányát is az adott vegyületekre.  

Vegyület TOC KOI KOI/TOC 

Hangyasav 0,27 0,36 1,35 

Ecetsav 0,40 1,07 2,67 

Propionsav 0,49 1,51 3,08 

Vajsav 0,54 1,82 3,37 

Olajsav 0,77 2,89 3,76 

Metilalkohol 0,38 1,50 4,00 

Etilalkohol 0,52 2,09 4,02 

Metán 0,75 4,00 5,33 

Fenol 0,77 2,38 3,10 

Glukóz 0,40 1,07 2,67 

Glutaminsav 0,41 0,98 2,39 

4.25. táblázat: Néhány vegyület KOI- és TOC-értéke 
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A 4.26. táblázatban pedig KOI/TOC- és BOI/TOC-arányokra mutatunk be adatokat nyers 

és tisztított szennyvizekre vonatkozóan. A BOI- és a KOI-arány jellemzi az adott szennyvíz 

biológiai bonthatóságát, például átlagos kommunális szennyvizek esetén ez az érték általában 

2–4 közti. A KOI/TOC-arány minimálisan 0 lehet, ha a bontandó szerves rész a dikromáttal 

szemben ellenálló, maximális értéke pedig 5 körüli. A BOI/TOC-arányt is a szennyező anya-

gok biológiai bonthatóságának megítélésre alkalmazzák, házi szennyvizek esetében ez átlago-

san 1,2–2,7 közt változik. 

Szennyvíz KOI/TOC BOI5/TOC 

 nyers tisztított nyers tisztított 

házi 4,15 2,20 1,62 0,47 

vegyipari 3,54 2,29 − − 

olajipari 5,40 2,15 2,75 0,43 

petrolkémiai 2,70 1,85 − − 

4.26. táblázat: A nyers és biológiai tisztított szennyvizekre vonatkozó KOI/TOC- és BOI5/TOC-arány 

szennyvíztípusonként 

Példa a szerves összegparamétereken belül számos vegyületet együttesen jellemző cso-

portparaméterre az AOX-vegyületcsoport (adszorbeálható szerves halogénvegyületek). 

Kedvezőtlen tulajdonságaik miatt az utóbbi időben elterjedten monitorozott vegyületeket fed 

ez a csoportparaméter, e vegyületek keletkezéséért főképp a tisztított víz oldott és lebegő 

szervesanyag-tartalma, valamint az alkalmazott fertőtlenítőszer-adagolás felelős. Néhány szí-

nezék is halogéntartalmú, ami AOX kibocsátást eredményezhet, de keletkezik papírgyártás so-

rán és sok gyógyszerkészítmény hatóanyagaként is találkozhatunk ilyen típusú vegyületekkel. 

Napjainkban több mint 70 ezer féle szerves vegyületet használ valamilyen célra az embe-

riség. A környezetbe nem közvetlenül kikerülő, felhasználásuk szerint csoportosított szerves 

vegyülettípusok a következők:  

 gyógyszerek, 

 kozmetikumok, 

 élelmiszerek és az élelmiszerek kezelésére alkalmazott vegyszerek (tartósítás, állagmegőr-

zés, külső megjelenésen való változtatás, adalékok, stb.). 

A környezetbe közvetlenül kikerülő vagy kijuttatott vegyülettípusokat a következőképp 

szokták csoportosítani: 

 oldószerek, 

 detergensek, mosószerek, 

 lakkok és festékek, 

 műanyag- és textiladalékok, 

 építési és segédanyagok (például lakásfelújítás), 

 peszticidek (herbicidek, inszekticidek, fungicidek stb.). 

Szerves vegyületek közt a zsírok-olajok, fenolok, növényvédőszer vegyületcsoportok még 

jellegzetes példák a csoportparaméterekre, esetükben mindig több vegyület együttesére vonatkozó 
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vizsgálat alapján minősítik a vizet. A fenolvegyületek meghatározásakor például a vizsgált cso-

portparaméter neve fenolindex, ez azt jelenti, hogy szabványos előírás szerint végzett meghatáro-

zás során a különféle fenolok összességét, függetlenül attól, hogy az egyes fenolszármazékok 

milyen arányban vannak jelen, az orto-fenollal végzett kalibráció alapján ezen alap fenolvegyület 

koncentrációjában fejezik ki (lásd a csoportot alkotó vegyületeket a 4.26.ábrán). 

 

4.26. ábra: A fenolindex csoportparamétert alkotó vegyületek 

A vízben lévő komponensek lehetnek káros szennyező anyagok, mert különböző veszé-

lyes fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Így fizikai-kémiai sajátságaik alapján le-

hetnek tűz- és robbanásveszélyesek, maró, radioaktív, mérgező, valamint rákkeltő, mutagén és 

teratogén anyagok. A vízben található valamennyi szerves anyag – függetlenül esetleges jel-

lemző károsító hatásától – potenciális oxigénfogyasztónak tekinthető, minthogy az atmoszfé-

rával egyensúlyban lévő élővíz redoxi viszonyai között termodinamikailag nem stabil. Ezen 

vegyületek oxidatív átalakulása azonban, amelyet rendszerint mikroorganizmusok katalizál-

nak, oly mértékig gátolt lehet, hogy még ilyen körülmények között is jelentős perzisztenciát 

(azaz, a lebomlási folyamatoknak ellenálló, természetben stabil állapotot) mutathatnak. A 

felszíni és talajvizekben előforduló szerves vegyületek gyakori, különböző csoportjait mutat-

juk be a 4.27. táblázatban az egyes vegyülettípusokhoz tartozó néhány jellegzetes vegyület 

megnevezésével. A szerves szennyezők is lehetnek természetes eredetűek, de nagyobb prob-

lémát a különböző antropogén eredetűek jelentenek, ezek elsősorban a növényvédőszerek, 

mosószerek, kőolajszármazékok, fenolok, poliklórozott bifenilek (PCB) vizekbe került ma-

radványai. Mivel ezek az anyagok rendszerint a vizekben kis mennyiségben vannak csak je-

len, mégis igen káros hatásúak, ezért a főbb szerves mikroszennyezők körébe soroljuk őket.
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Típus Vegyület 

szénhidrogének ciklohexán, hexadekán, benzin-szénhidrogének; 

benzol, toluol, sztirol, benz[a]pirén, krizén, naftalén  

halogénezett szénhidrogének kloroform, vinil-klorid, tetraklór-etén, hexaklór-

ciklohexán, hexaklór-benzol, poliklórozott bifenilek  

poliklór-dibenzo-dioxinok 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-dioxin 

szerves foszforvegyületek tributil-foszfát 

szerves nitrogénvegyületek  akril-amid, akrilnitril, o-nitro-toluol 

fémorganikus vegyületek  metil-higany-klorid 

szerves kénvegyületek  metil-merkaptán 

tenzidek alkil-benzol-szulfonsavak 

alkoholok, éterek 2-etil-hexanol, difenil-éter 

aldehidek, ketonok, savak  formaldehid, aceton, benzoesav 

fenolok fenol, krezol 

természetes anyagok  szénhidrátok, zsírok, aminosavak, fehérjék 

4.27. táblázat: Gyakori szerves vegyületek a felszíni vizekben és a talajvízben 

A huminanyagok természetes eredetű szerves vegyületek a vizekben, ezért az élő szer-

vezetekre nem jelentenek közvetlen veszélyt, de más vegyületekkel kölcsönhatásba lépve to-

xikussá válhatnak. A huminanyagok különböző kémiai csoportba tartozó vegyületeket jelen-

tenek. Általában kioldási sajátságok alapján csoportosíthatóak (lásd 4.28. táblázat). 

Huminanyag 

frakció 

Oldószer 

Lúg Sav Alkohol 

fulvosavak oldódnak oldódnak - 

huminsavak oldódnak - oldódnak 

huminok - - - 

4.28. táblázat: Huminanyag frakciók 

A fulvo- és huminsavak egymás között tökéletes átmenetet képeznek. A fulvosavaknak na-

gyobb a karboxil tartalma, míg a huminsavak több szenet és nitrogént tartalmaznak. A 

huminanyagok a vízben fontos szerepet játszanak a fémkomplexek kialakulásában. Karboxil 

és fenolos hidroxil-csoportjaik révén képeznek fémkelátokat, amelyeknek stabilitása a fémion 

fajtájától, a redoxipotenciáltól és a víz kémhatásától is függ. Ezek a vegyületek hazánkban 

elsősorban a felszíni vizek természetes színeződését okozzák, de egyes területeken tartalmaz-
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zák ezeket a vegyületeket a mélyfúrású kutak is. Ilyenek a dél-alföldi térségben lévő mélyfú-

rású rétegvizek, de találtak ilyen vizet a Dunántúlon is. Ez utóbbinál azt is megállapították, 

hogy az ivóvíz kellemetlen szagát is ezen vegyületek bomlása okozza (a szennyezés eredete 

3–4 millió évre nyúlik vissza). A vizekben előforduló huminanyagokat egyes heterotrof bak-

tériumok közvetlenül feldolgozzák, jelenlétükben ezért a hálózatban másodlagos szennyező-

ként patogén baktériumok dúsulhatnak fel. A vízbe került fulvo- és huminsavak elsősorban a 

klórral léphetnek reakcióba az ivóvíz fertőtlenítésekor. Az így keletkezett klórozott szerves 

vegyületek (kedvezőtlen sajátságú fertőtlenítési melléktermékek) erősen karcinogének, sőt 

mutagének is. 

Szénhidrogének. Az alifás és cikloalifás szénhidrogének (alkánok, alkének, alkinok, 

naftének) mint az ásványolaj alkotói a bányászat, a szállítás, a feldolgozás és a felhasználás 

komplex láncolatán haladnak keresztül. A motorhajtóanyagok előállítása, tárolása, szállítása 

és felhasználása során tekintélyes mennyiségük kerül a környezetbe, a leggyakoribb kárt vi-

lágszerte ez, vagyis az ásványolaj szennyeződés okozza. A vízbe került olajszennyeződés 

aránylag gyorsan és minden irányban szabadon terjed a víz felszínén. A szétterülést a víz 

mozgása (hullámzás), a magas vízhőmérséklet, a víz lebegő anyag, illetve felületaktív anyag 

tartalma, továbbá az oldott sók hiánya nagyban elősegíti. Az olaj a víz felületére jutva külön-

féle folyamatok során komponensekre bomlik, átalakul. 

Évente mintegy 3 milliárd tonna nyersolajat bányásznak a szárazföldön és a tengereken. 

Az olajat azután csővezetékben, hajón, vasúti tartálykocsikban vagy tankautókon juttatják el a 

finomítókba. A feldolgozásból származó termékeket a fogyasztóhoz ismét vasúton vagy köz-

úton szállítják el. Eközben a nyersolaj és a finomított termékek egy része a környezetbe kerül 

(elfolyik). A tankhajókból kifolyó olaj szigeteket képez a tengereken, a tengeri fúrótornyok 

környékén is hasonló jelenségek figyelhetők meg. A világtengerekbe évenként – becslések 

szerint – 4–5 millió tonna nyersolaj, illetve kőolajalapú termék jut. E mennyiség egy része 

szándékos emberi tevékenység következtében kerül a vízbe (hajótartályokból a maradék kiürí-

tése, a tartály kimosása stb.). Kis mennyiséget jelent a fentieken kívül a hajómotorokból a 

szabadba kerülő olaj is. A szerves mikroszennyezők közé tartozóan a különböző kőolajszár-

mazékok már kisebb koncentrációban is mérgező és ízrontó hatásúak lehetnek. 

A kőolaj és annak frakciói a környezetbe kerülve a következő átalakulásokon mehetnek 

tehát keresztül: 

 szétterül, vékony filmszerű réteget alkot, megakadályozza az oxigén oldódását vízben, 

 párolog, kellemetlen íz- és szaghatást eredményez, 

 korlátozott mértékben oldódik, főleg a kis szénatom számú frakció, 

 emulziót képez, 

 lebegő anyaghoz kötődik, 

 autooxidáció; az átalakulás során veszélyesebb vegyületek; mérgező ketonok és aldehidek 

keletkeznek. 

Ha a vízbe ömlő olajból a víz felületén emulziós réteg képződik, ebből szilárd és folyé-

kony szénhidrogén-aggregátumok csapódhatnak ki. Ha az olaj a vízfelületen csak igen vékony 

réteget is képez, az oxigén és a szén-dioxid cseréjét a víz és az atmoszféra között már az is 

akadályozza. Ennek következtében a biológiai egyensúly felborulhat, az oxigént igénylő élő 

szervezetek károsodnak (4.27. ábra). A fizikai folyamatok mellett kémiai, túlnyomórészt oxi-

datív folyamatok is végbemennek. Például a napfény hatására mérgező anyagokat termelő 

fotokémiai reakciók jönnek létre, eközben az olaj lassan rövidebb szénláncú vegyületekké 

alakul. 
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4.27. ábra: Kőolaj-szennyezés hatásai az élő szervezetekre 

A biokémiai folyamatok során a természetes vizekben előforduló mikroorganizmusok 

energiaforrásként értékesítik az olajban lévő szénhidrogéneket, a szenet, illetve a többi biogén 

elemet. Tekintve, hogy a biológiai lebomlás feltétele a vízoldhatóság, érdemes megfigyelni a 

4.29. táblázat adatait. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a nem épp poláros, vízoldhatat-

lannak tartott alifás és gyűrűs vegyületekből, ha azok egyensúlyba kerülnek a vízzel, a víz-

szennyezés tekintetében számottevő mennyiség oldódik, amely bontáskor igen jelentős oxi-

génfogyasztást okoz. A talajba, illetve vizekbe jutó kisebb mennyiségű olajat bizonyos mik-

roorganizmusok tehát lebontják, nagyobb mennyiségű olaj azonban ezeket is elpusztítja. A 

bakteriális tevékenység a víz kémiai tulajdonságaitól, az olaj eloszlásától, az olaj, illetve az 

olajat kísérő anyagok fajtájától és a hőmérséklettől is függ. A vízfelületen szétterülő olajréteg 

szilárd szorbensekkel például szalma, fűrészpor, őrölt autógumi stb. összegyűjthető, a na-

gyobb károk bekövetkezése így megelőzhető. A legfontosabb feladat ezen a téren is azonban, 

hogy magát a szennyezést megelőzzük. 

Szénhidrogén-típus Oldhatóság [mg/L] 

dízel 17 

autóbenzin 100–500 

toluol 511 

n-hexán 60 

benzol 1680 

4.29. táblázat: A szénhidrogén-vegyületek vízben való oldhatósága 20
o
C-on 

A viszonylag kis molekulatömegű aromás szénhidrogének (benzol, toluol, xilol, etil-

benzol, sztirol, naftalin) a szerves kémiai technológia fontos közbülső, illetve végtermékei. 

Azt feltételezik, hogy ezekből évente 1,5−2 Mt jut csak a tengervízbe. A kis molekulatömegű 

aromások (C6−C10) vízben való részleges oldhatóságuk következtében a tengervízzel nagy 

távolságokra is eljuthatnak. A felszíni vizekben és az ivóvízben is eddig több, mint száz, kü-

lönböző benzolszármazékot azonosítottak. Az illékony aromások hatása elsősorban abban 
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nyilvánul meg, hogy a víznek kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek. A mikroorganizmusok 

ezeket, a csak nagyobb koncentrációban fitotoxikus származékokat lebontják. Ezzel szemben 

ismeretes, hogy a benzolszármazékok mérgező hatásúak az emlősökre és az emberre. A kró-

nikus és akut mérgezés számos esetét leírták, amelyek a központi idegrendszert károsító ha-

tásra, karcinogén és mutagén elváltozásra, leukémiára, szemirritációra és bőrmegbetegedésre 

utalnak. 

Policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) csak igen kevés esetben állítanak elő, 

azonban mindig keletkeznek, ha szén- és hidrogéntartalmú kiindulási anyagokat 

dehidrogénező körülmények között > 700C hőmérsékletre hevítenek (pirolízis, kokszosítás). 

Ilyenkor gázfázisban terjednek, a talajokra kiülepednek, és csekély (1 µg/dm
3
 alatti) vízoldha-

tóságuk ellenére a felszíni vizekben nagy területen szétoszlanak, mivel a kolloidális szemcsék 

adszorbeálják vagy felületaktív anyagok oldatba viszik őket. A kondenzált aromás vegyületek 

gyakran erős lipofil hatást mutatnak, és ennek következtében a szövetekben nagymértékben 

feldúsulnak. A bioszférából ezek a származékok főként fotokémiai oxidáció vagy mikrobioló-

giai átalakulás révén távoznak. A policiklusos aromás vegyületek – köztük több a bizonyított 

karcinogén hatás miatt − ökológiai szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek. 

Klórozott szerves vegyületek közt a környezeti kémiai szempontból fontos szerves klór-

vegyületek a klórozott C1- és C2-szénhidrogének, poliklórozott-bifenilek (PCB), klórtartalmú 

peszticidek, klórozott fenolok, valamint a részben rendkívül mérgező poliklór-dibenzo-

dioxinok (PCDD) és poliklór-dibenzo-furánok (PCDF). 

A kis molekulatömegű halogénezett szerves vegyületek közül mindenekelőtt a nagy 

mennyiségben előállított klór-metánok, a vinil-klorid és az 1,2-diklór-etán, tetraklór-etén, 

valamint triklór-etén a legfontosabbak. A jórészt oldószerként alkalmazott vegyületekből 

évente mintegy 30 Mt-t állítanak elő. Ha figyelembe vesszük illékonyságukat, akkor igaznak 

látszik az a feltételezés, hogy az előállított mennyiségnek több, mint 25%-a a természetes 

környezetbe kerül. Az ivóvizek csíramentesítésére használt klór a humuszanyagok lebontása 

során is halogénmetánok, mindenekelőtt triklór-metán képződését idézi elő. A kis molekula-

tömegű klórozott szénhidrogének lebomlása az atmoszférában elsősorban ózonnal és hidro-

xidgyökkel lejátszódó, fotokémiai úton iniciált reakciókban megy végbe, így szerepük van az 

ózonpajzs állapotának alakításában, nagy fajhőjük miatt a globális felmelegedési folyamatok-

ban is. Emellett karcinogén és mutagén hatásúak. Nem véletlenül tiltották be az évezredfordu-

lóhoz kötötten gyártásukat, alkalmazásukat. 

A polihalogénezett bifenilek mintegy kétszázféle különböző szerkezetű anyag együttesét 

jelentik. Széles körben alkalmazzák őket a műanyagiparban, növényvédőszerek, festékek, 

gumik, csomagolóanyagok gyártásánál, valamint transzformátorok, kondenzátorok hűtőfolya-

dékaként. Lebomlási idejük még a DDT-nél (lásd növényvédőszerek) is hosszabb. A bakteriá-

lis lebontásnak ellenállnak, perzisztenciájuk annál nagyobb, minél több klór található a 

fenolgyűrűhöz kötve. Ma már a legkülönbözőbb vizekben előfordulnak, bár a vízben nem jól 

oldódnak (kevesebb, mint 1 mg/L az oldhatóságuk), a zsírszövetekben azonban akkumulálód-

nak. Erősen toxikusak, és rákkeltő hatásukat is igazolták. Manapság ezeket a vegyületeket 

szerves foszfor-észterekkel igyekeznek helyettesíteni. 

Az alkil-aril-foszfátok (foszforsav-észterek), széles körben elterjedtek mint hidraulikai 

folyadékok, ragasztó-alapanyagok, légszűrők, motorhajtóanyag adalékok. Kiváló a tűzállósá-

guk is. Mivel felhasználási körük széles, ezért veszélyesek a vízbázisokra. Általában készülé-

kek meghibásodás miatt kerülnek a vízbe. Vízben nem, de zsírokban jól oldódnak, a zsírszö-

vetben felhalmozódnak. Egyesek azonnal kifejtik közülük hatásukat, mások késleltetetten 
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neurotoxikusak. A felszíni vizek detergens tartalma növeli oldhatóságukat, továbbá hidrofób 

tulajdonságaik miatt a lebegő anyagokhoz is kapcsolódhatnak. 

Tenzidek (detergensek) a vízben részben jól oldódó felületaktív anyagok, amelyek a felü-

leti feszültséget csökkentik, és e tulajdonságuk révén számos ipari folyamatban és a háztartás-

ban (mosás, emulgeálás, diszpergálás, flotálás, habképzés, stb.) alkalmazást nyernek. Vizein-

ket kizárólagosan emberi tevékenység révén szennyezik. A kereskedelmi mosó- és tisztítósze-

rekben fő összetevőként vannak jelen. Szerkezetük alapvetően aszimmetrikus, hidrofil (polá-

ris) fejcsoportból és hidrofób (apoláris) szénhidrogén láncból állnak, amely utóbbi hosszúsága 

az egész molekula tulajdonságát befolyásolja. A különböző tenzidekből évenként mintegy 

25 Mt-t állítanak elő világszerte. A tenzidek szennyvízzel való kijuttatása gyakorlatilag elke-

rülhetetlen, mivel az alkalmazásuk során sosem használódnak el teljes mértékben. A vízbe 

kerülve a víz felületi feszültségének csökkentése és a habképződés folytán jelenlétük számos 

élőlény számára kedvezőtlen. Éppen ezért érthető a mosószergyártók és alkalmazók törekvé-

se, hogy olyan detergenseket állítsanak elő, illetve alkalmazzanak, amelyek biológiailag gyor-

san lebomlanak. Ipari területeken a folyóvizek tenzid koncentrációja a 0,05 mg /dm
3
 értéket is 

elérheti. A ma gyártott mosószerek − más szerves anyagokhoz hasonlóan − oxigénfogyást, 

továbbá komplexképzés révén más elemek mobilizálását idézik elő. Azokat a hidrofób tulaj-

donságú vegyületeket is oldatban képesek tartani, amelyek egyébként a vízben nem oldódná-

nak. A víz lágyítására foszfát-adalékolt, eutrofizációs veszélyt jelentő változataikat egyre ke-

vésbé találjuk meg a kereskedelmi forgalomban, a mosószerekben a foszfátok zeolitokkal 

(nátriumalumínium-szilikátok) történő részleges vagy teljes kicserélése napjainkban már a 

környezetbarát termékek egyik velejárója. 

Fenol és származékai (fenolindex). A fenol színtelen, igen jellegzetes, átható szagú kris-

tályos anyag. A fenol az ipari szennyvizek elég gyakori szennyezője, így vizeinkben kimutat-

ható. A vegyiparban széles körben alkalmazzák; gyógyszerek, növényvédőszerek, műanyag-

ok, szerves szintézisek alapanyaga. Nagy mennyiségben tartalmazzák a kokszoló művek, a 

szén, fa, és kőolaj lepárló üzemek, a gyógyszergyártás szennyvizei. Keletkezik a cellulóz le-

bomlásánál, azaz papírgyártáskor mesterséges, illetve a falevelek rothadásánál természetes 

körülmények között is. A fenolvegyületek nagyobb koncentrációban a legtöbb élőlényre mé-

regként hatnak. Hatnak a baktériumokra is, és ezáltal a természetes öntisztulási folyamatokat 

és a biológiai szennyvíztisztítást is kedvezőtlenül befolyásolják. Ennek ellenére léteznek 

fenolrezisztens, lebontásukra alkalmas törzsek is. 

Általános körülmények között a tisztítást gátló hatás 10 mg/L fenol tartalom felett jelent-

kezik. Kis koncentrációban a fenolok biológiailag bonthatók, a folyóvizekben természetes 

lebomlásuk megvalósul. A fenolvegyületek toxikus voltuk mellett íz- és szagrontó hatásúak. 

Ha szubletális − 0,1 mg/L − koncentráció alatti mennyiségben van jelen a vízben, a halak hú-

sában felhalmozódik és organoleptikus hatása miatt már annak húsát élvezhetetlenné teszi. A 

növényvédőszerként és fakonzerváló anyagként is alkalmazott klór-fenolok bizonyítottan kar-

cinogének. A vizekben például a 2-4-6 triklórfenol 0,02 mg/L-t meghaladó koncentrációban 

karcinogén hatást fejt ki. A pentaklór-fenol a májat és a vesét károsítja, felszívódik az emész-

tő traktusból, de adszorbeálódik a bőrön is. Ismert az ivóvízellátás során keletkező különböző 

klórfenolok organoleptikus hatása is. Klórozáskor a nyers vízben előforduló egyéb szerves 

anyagok prekurzorként hatnak a különböző klórfenol vegyületek keletkezésére. Maga a fenol 

0,01−0,1 mg/L koncentrációban, a klórozás során keletkező termékek pedig már µg/L tarto-

mányban kifejtik íz- és szagrontó hatásukat. Különösen az orto-krezol jelenléte kritikus a vi-

zekben, mert e vegyület szagküszöb értéke 0,1 µg/L, a többi vegyületnél a szaghatár általában 

néhány mg/L nagyságrendű. A legtöbb szabvány klórozás esetén 0,002 mg/L fenol tartalom 
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(fenolindex) határértéket enged meg az ivóvízben. Az egyéni komponensekre − beleértve a 

fenolt, 4-klórfenolt, 2-6-diklórfenolt, 2-4-5- és 2-4-6-triklórfenolt, a 2-3-4-6-tetra- és 

pentaklórfenolt − a WHO határértéke 0,001 mg/L. Tekintettel az igen kis megengedhető ér-

tékre, a ,,leghatékonyabb'' módszer a fenoltartalmú szennyvizek távoltartása az ivóvízbázisok-

tól. Ha már belekerült a vízbe, akkor ha lehet, még klórozás előtt kell eltávolítani. A kis 

szubsztitúciós fokú vegyületek oxidatív úton, a nagyobbak aktív szénen történő adszorpcióval 

vonhatók ki a vízből. 

Növényvédőszerek az olyan anyagok, amelyek a mezőgazdasági haszonnövények vala-

milyen formájú károsodását akadályozzák meg, közös néven peszticidként említhetők. A 

WHO megfogalmazása alapján meghatározásuk növényvédő- és kártevőirtó szer. Ezeknek az 

anyagoknak az elérni kívánt cél érdekében szelektív hatásúnak, humán-toxikológiai szem-

pontból teljesen ártalmatlannak kell lenniük. Használatuk további feltétele, hogy a környezet-

ben a lebomlás, a természetes anyagokká való átalakulás lehetőleg gyorsan lejátszódjék. Az 

előállítás és az alkalmazás során sem okozhatnak nem kívánt mellékhatásokat. A ma alkalma-

zott peszticidek közül számos még nem képes e követelményeknek eleget tenni. 

A peszticidek helytelen felhasználás, vagy véletlen balesetek következtében kerülhetnek a 

vizekbe. Elszivárgások révén szennyezhetik az ivóvízbázisokat. A peszticidek többsége nehe-

zen bomlik, folyamatos használat esetén dúsul. A peszticidek aszerint csoportosíthatók, hogy 

milyen kórokozóra hatnak. Így megkülönböztetünk: vírusölő (viricid), baktériumölő (bakteri-

cid), gombaölő (fungicid), állati kártevőirtó (zoocid), gyomirtó (herbicid) anyagokat. E szerek 

mindig valamilyen kereskedelmi néven kerülnek forgalomba. A vízminőségi megítélésnél 

fontos figyelembe venni perzisztenciájukat és a gyártásuk során alkalmazott kísérő (formázó) 

anyagokat. (Perzisztencián értjük a hatóanyagnak a bomlással szembeni ellenállását, azaz stabi-

litását). Minél stabilabb egy vegyület, annál nagyobb a valószínűsége, hogy bekerül a biológiai 

körforgásba. A peszticidek nagy része az állati és emberi szervezetre is mérgező. A le nem 

bomlott peszticid hatását akkor is kifejti, ha a kezelt területről származó termést fogyasztják el. 

A 4.30. táblázatban néhány növényvédőszer-típus stabilitását mutatjuk be a környezeti lebom-

lással szemben. Az adatokból megállapítható, hogy a klórozott szénhidrogének lebomlása 

veszi igénybe a leghosszabb időt. Ezért például a DDT-t − az 1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klór-

fenil)etánt – bár ma már sok országban nem használják, az Északi-sarkon kiolvasztott hóban 

is kimutatták. Ezeknek a vegyületeknek a felhalmozódása, dúsulása igen nagymértékű. A ha-

lakban, valamint egyéb élő szervezetekben a vízben előforduló klórozott szénhidrogén-

koncentráció tízezerszerese is megtalálható, ez az ilyen típusú vegyületek jelentős bioakku-

mulációjára utal. A klórozott szénhidrogének (amelyek nemcsak növényvédőszerekből, ha-

nem kőolajszármazékokból is a vizekbe kerülhetnek) az idegrendszerre fejtik ki káros hatásukat. 

Növényvédőszer típusa Bomlási folyamat Perzisztencia 

Klórozott szénhidrogének dehalogenizálódás 

dealkileződés 

2−5 év 

4−10 hónap 

Benzolsavak dekarboxileződés 3−12 hónap 

Fenoxiecetsavak dealkileződés 1−5 hónap 

Karbamátok észterhidrolizis 

dehalogenizálódás 

2−8 hét 

3−10 hét 

Szerves foszforsavak észterhidrolizis 7−80 nap 

4.30. táblázat: Néhány növényvédőszer-típus lebomlása a környezetben 
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A nemzetközi tapasztalatok alapján a peszticidek közül az ivóvizekben az atrazin és a simazin 

fordul elő leggyakrabban. Hazánkban is alkalmazzák e szereket kukoricatermesztéskor sze-

lektív gyomirtó szerként. Veszélyességük a toxicitás és karcinogenitás mellett a mutagén ha-

tásban is rejlik, hiszen mindkét szer hatóanyaga klór-amin származék. 

 

4.28. ábra: A hazánkban alkalmazott növényvédőszer-típusok 

4.4.3. Biológiai paraméterek 

Ebben a fejezetben először a víz biológiai jellemzőit, az alkalmazott biológiai módszereket, 

majd ezt követően – a fizikai-kémiai, valamint biológiai jellemzőket egyaránt figyelembe 

vevő – a biológiai vízminősítésre alkalmas tulajdonságcsoportokat ismertetjük. 

A víz biológiai jellemzői 

A vizeket biológiai szempontból az adott vízben előforduló vizi szervezetekkel jellemezzük. 

Az élővizekben előforduló szervezetek egyedszáma eléri a több százezret, sőt akár a több 

százmilliót is. Épp ezért aktív felületük hatalmas, így igen jelentős szerepük van a vizek mi-

nőségének alakításában. Emiatt az élővizet biotópnak kell tekinteni. A vízi élő szervezeteket a 

következő felsorolás szerinti főbb csoportokba oszthatjuk. 

Növényi szervezetek: 

 algák (moszatok), 

 gombák (a vízi élettérben szerepük kevésbé ismert), 

 halpenész /saprolegniaferox/. 
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Állati szervezetek: 

 baktériumok, 

 egysejtűek (például ostorosok, csillósok), 

 többsejtűek (szivacsok, gyűrűs férgek, kerekesférgek), 

 vírusok, 

 szaprobiológiai indikátorok. 

A csoportosítás másik szempontja szerint az élő szervezetek lehetnek: 

 termelő (producens) szervezetek; szervetlen anyagokból (H2O, CO2), a klorofill és a nap-

energia segítségével szerves anyagokat hoznak létre, ilyenek a zöld növények, 

 fogyasztó (konzumens) szervezetek; a termelő szervezetek által termelt szerves anyagokat 

használják fel létükhöz, ide tartoznak az állatok és a gombák, 

 lebontó (reducens) szervezetek; az elhalt termelő- és fogyasztó szervezeteket és azok 

anyagcseretermékeit bontják le szervetlen anyagokká. Ilyenek a baktériumok. 

Megjegyzés: léteznek az ún. patogén baktériumok, tífusz, kolera, vérhas, stb. okozói, me-

lyek ha a vízben előfordulnak, komoly járványok keletkezhetnek. 

Az emberi faj elődei évmilliókon át folyók vagy édesvizű tavak környezetében éltek, a 

ma embere is ezeket a vizeket igényli ivóvízként. Az ivóvízellátás folyamatossága azonban 

napjainkban korántsem magától értetődő jelenség. Becslések szerint a fejlődő országokban az 

összes megbetegedések közel 80%-át, a haláleseteknek pedig közel egyharmadát a veszélyez-

tetett ivóvizekre vezetik vissza. A betegségekben (kolera, dizentéria, fertőző májgyulladás, 

tífusz stb.) szenvedő ember ürüléke − minthogy nagyszámú kórokozót tartalmaz − a kórt to-

vábbterjesztheti az ivást szolgáló vizekkel. A vízi eredetű járványok terjedésében a korábbi, 

főleg bakteriális járványokkal szemben újabban gyakoribbakká váltak a vírusok okozta meg-

betegedések. A járványok növekvő száma egyértelműen összefüggésbe hozható a felszíni 

vizek ivóvízellátás céljára történő nagyobb mértékű felhasználásával, növekvő szennyezettsé-

gükkel, a vízkezelési eljárások hiányosságaival, és az egyes mikroszervezetek egyre növekvő 

ellenálló képességével. A természetes vízkészletből ivóvíz-használati céllal beszerzett vizek 

baktérium- és vírusmentessége többnyire csupán a felhasználás előtti hatékony fertőtlenítéssel 

érhető el. 

A vízi eredetű járványt okozó mikroszervezetek lehetnek: 

 baktériumok, 

 baktériumspórák, 

 protozoák, egysejtű állatok és azok cisztái, 

 vírusok. 

Magyarországon sok vízi eredetű járványt a „házi”, azaz egyedi vízellátási rendszerek fertő-

ződése okozta, de számszerűen a legtöbb megbetegedés mégis a közüzemi vízellátásból ered. 

A fertőződés az esetek mintegy 50%-ban az ivóvíz és szennyvíz véletlen (meghibásodásokból 

eredő) találkozására vezethető vissza. A közüzemi vízellátás előnye, hogy közegészségügyi 

szempontból folyamatosan ellenőrzött víz kerül a vezetékbe. Hátránya, hogy hiba esetén, 

amely valamely egészségkárosító hatást jelent, a lakosság nagy száma fertőződhet egyszerre. 

A múlt század ötvenes éveinek közepétől számos kisebb-nagyobb egyedszámot érintő járvány 

fordult elő hazánkban, melyet minden esetben az ivóvízbe került szennyvíz okozott. A 

szennyvíz véletlen események (áradás, vihar, áramszünet) szerencsétlen egybeesése miatt kerül 

többnyire a vezetékes ivóvízbe. A szennyvízzel a befogadóba kerülő vírusok is potenciális  
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veszélyt jelentenek a folyó szennyvízbefolyás alatti szakaszán azokra, akik az ivóvizet a 

szennyvízzel terhelt folyószakaszból nyerik. Megfelelő ivóvíztisztítási technológia és a higié-

nés rendszabályok betartása mellett azonban kicsi a valószínűsége annak, hogy napjainkban 

nagyobb, ivóvíz eredetű járványok keletkezhessenek. 

A biológiai vízminősítő módszerek 

Ezek a módszerek gyakorta az élő szervezetek faj és egyedszámának vizsgálatán alapulnak. A 

vízminősítési célú biológiai vizsgálatok alapja az, hogy az életfeltételek változásának mértéke 

és a változások gyakorisága megzavarja a stabilizálódott ökoszisztémát. A durva ökológiai 

változások csökkenthetik az ökoszisztéma önfenntartó képességét, és ez az adott rendszerben 

a fajok diverzitásának (fajok száma) és egyedszámának csökkenéséhez vezet. A vízminőséget 

jellemzi tehát a vízi szervezetek fajgazdagsága, egyedszáma, stabilitása, termőképessége és 

élettani állapota. Ezért a vízi élőközösségek fajösszetétele és fiziológiai állapota jellemző a 

vízminőségre. 

A víz biológiai állapotának jellemzésére többféle ún. szaprobitási skála ismert, ma leg-

inkább a Pantle–Buck-indexet (S) használják a gyakorlatban. A hatályos Magyar Szabvány 

(MSZ 12756:1998. A felszíni vizek szaprobitásának meghatározása) is ezt az indexet írja elő 

a szaprobitás meghatározására: 

 




i

ii

h

sh
S  (4.3) 

ahol si a szaprobitási érték (0−4), hi az i-edik faj mennyisége (i = 1−9-ig, százalékos megosz-

lás alapján). A meghatározáshoz leginkább a bentikus szervezetek alkalmasak és feltétlenül 

faj szintű meghatározásra van szükség. A biológiai vízminősítés tehát magában foglalja a vízi 

szervezetek gyűjtését, számlálását és azonosítását; a biomassza tömegmérését; a metabolikus 

aktivitási arányok mérését. 

A vízminőség biokémiai jellemzésére szolgálnak a szennyező anyagok toxicitásának, 

biokoncentrációjának és bioakkumulációjának mérésére szolgáló ökológiai hatásvizsgálatok, 

az ún. ökoteszt módszerek is. E biológiai módszerek használatának előnye az analitikai ké-

miai módszerekkel szemben az, hogy nem csak a pillanatnyi vízminőséget jellemzik, mivel 

néhány hetes perióduson belül a tesztszervezetek „emlékeznek" az összes őket ért hatásra. A 

biológiai tesztszervezetek bizonyos szennyezőket (például mikroszennyezőket, amelyek köz-

vetlenül a vízben megjelenő kis koncentrációk miatt esetleg nem kimutathatóak) akkumulál-

nak. A vízben jelen lévő nyomnyi mennyiségeket az élő szervezetekből a természetes kompo-

nensdúsulás miatt közvetlenül is ki lehet mutatni (bioszorpció, idő- és költségmegtakarítás). 

Élő szervezetek közül bioszorpcióra a kisméretű, nagy felületű és egyúttal nagy számban jelen 

lévő élőlények, például a baktériumok, gombák és algák a legalkalmasabbak, amelyeknek a 

felületén szelektív adszorpció játszódik le. A kis részecskék, és így az anionos polimereknek 

tekinthető élő sejtek, Zeta-potenciálja általában negatív és pH-függő, emiatt kationcserére 

alkalmasak. Ebből következik az is, hogy a sejtek élőképessége és a kationok biológiai felve-

hetősége is pH-függő. Az élő szervezetek előnye a minősítésben az, hogy a mikro-

szennyezőkből nagy mennyiséget tudnak felvenni és raktározni károsodás nélkül. 

A vízminősítéskor a kémiai analízis során csak bizonyos szennyezők koncentrációját határoz-

zák meg, a teljes körű analitika általában nem kivitelezhető. Ezért is van jelentősége a bioló-

giai vizsgálatoknak, amelyek az élő szervezetek reakciói révén jelzik számunkra valamennyi 

szennyező anyag jelenlétét. Emellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy a környezeti min-



214 4. Vízkémia 

www.tankonyvtar.hu © Barkács Katalin, ELTE TTK  

tákban gyakran keverék formájában vannak jelen az anyagok, tesztszervezetekre gyakorolt 

hatásuk vizsgálata a valóságnak megfelelő komplex választ adja, hiszen a lehetséges szennye-

zőanyag-kölcsönhatásokra is felvilágosítást nyújt. Az ökoteszt vizsgálatok válaszjelei a szeny-

nyező anyagok közötti következő kölcsönhatásokat is jelzik: 

 additív (összeadódik a hatásuk), 

 interferáló, antagonista (gyengítik egymás hatását), 

 szinergikus (erősítik egymás hatását, azaz több tesztszervezet pusztul el, mintha csak ösz-

szegeznénk az egyes káros komponensek különállóan meghatározott hatását). 

A szinergizmus tipikus esete például az, ha detergens van jelen a vízben, amely csökkenti a 

felületi feszültséget, így a sejtmembrán átjárhatósága nő. Ez esetben sokkal könnyebben jutnak 

át rajta például a szennyező toxikus elemek, köztük a nehézfémek. Az élő szervezetek igen ösz-

szetett, bonyolult rendszerek, még hasonló szervezetek között is adódhatnak eltérések (kor, 

nem, tűrőképesség, előélet, stb.). Minősítési célú felhasználásuk ennek ellenére számos előnnyel 

is jár. Lényeges azonban annak figyelembevétele, hogy ahogy egyetlen kiragadott paraméter 

sem, úgy a biológiai vízminősítés sem elegendő önmagában a vízminőség jellemzésére.  

Az ökológiai hatásvizsgálatok során valamilyen élőlény, izolált szerv vagy biológiai ere-

detű készítmény reakciói segítségével adatok nyerhetőek a környezetet szennyező anyagokról, 

illetve azok hatásáról. Ahhoz, hogy toxikológiai szempontból helyes következtetésre jussunk, 

célszerű többféle, egymástól eltérő természetű élőlénnyel (tesztszervezetek) végezni a vízmi-

nősítő vizsgálatot. Ennek megfelelően e vizsgálatok céljára sokféle tesztszervezet alkalmazása 

terjedt el. Ezek közül előnyben részesülnek a könnyen tenyészthető mikroorganizmusok; bak-

tériumok, élesztőgombák, egysejtű, valamint fonalas zöldalgák, sőt mohák és virágos növé-

nyek is. Előnyös a csíranövények alkalmazása is. 

Az ökotesztekkel egyes anyagok, vagy összetett környezeti minták mérgezőképessége 

(LC, azaz halálos koncentráció) egyaránt megállapítható. Gyakorta a toxicitás mértékének 

kifejezésére az LD50, LC50 értékeket használják, előbbi a letális dózis, utóbbi a letális kon-

centráció rövidítése, mindkét fogalom esetén az indexérték a közepes tűréshatárt jelöli, azt a 

dózist, illetve koncentrációt, ahol a kísérleti élőlények fele még életben marad. Szokták még 

EC50 értékkel (effektív, azaz hatásos koncentráció) is jellemezni a víz toxicitását, ez esetben 

egy kiválasztott funkciót, biokémiai változást vesznek figyelembe, és azt vizsgálják, hogy 

mely esetben nyernek a vizsgált tesztszervezetek 50%-a esetén már kedvezőtlen elváltozást. 

Egy ismeretlen minőségű vízmintával elvégezve ilyen ökológiai vizsgálatot megállapítható, 

hogy jelen van-e a kérdéses vízben valamilyen toxikus szennyező anyag. (Ha van, akkor a 

szennyező azonosítása kémiai analízissel történik.) Magyarországon az MSZ 22902−1:1989, 

MSZ 22902−3:1990, MSZ 22902−4:1990 értelmében víz-toxikológiai vizsgálatokra algatesz-

tet (elsősorban Scenedesmus obtusiucismus fajt), statikus haltesztet (tesztállatai: szivárványos 

pisztráng, fogassüllő, szivárványos ökle, ezüstkárász, ponty, harcsa, amur, fehér busa és szi-

várványos guppi), csíranövénytesztet (fehér mustármag alkalmazása) és Daphnia-tesztet 

(tesztállata a Daphnia magna Straus, azaz nagy vízibolha) használnak. Újabb ökotoxikológiai 

módszerként gyors vizsgálatra alkalmas lumineszcens fényt kibocsátó baktériumokat is hasz-

nálnak a vízminősítésre. A tesztekhez a megfelelő tápoldattal hígítási sort készítenek a vizsgá-

landó vízmintából, és a hígítási sorozatban vizsgálják a tenyészet változásait (algánál a szapo-

rodásváltozást, halnál és Daphniánál a tesztszervezetek pusztulásának százalékos arányát, míg 

a mustármag esetén a csírázást és a csíranövény gyökerének növekedését). A víz minősítése 

azon szükséges hígítási mérték alapján történik, amely esetén a tesztszervezetek viselkedése, 

válaszjelei a kontroll vízre nyerttől nem térnek el. 
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Az ökotesztek eredményei nemcsak az LC, EC értékeket szolgáltatják, hanem egyéb in-

formációkat is adhatnak, mint például az algák és baktériumok növekedési görbéi 

(toxikodinamika). A toxicitási teszteknél fontos a körülmények pontos betartása (megvilágítás 

mértéke, hőmérséklet, időtartam, levegőztetés stb.). A biokémiai vizsgálatok alkalmasak a 

szennyező anyag kimutatására, ha a vízben olyan szennyező komponens is van jelen, amely 

igen kis koncentrációban is ismert enzimre vagy enzimrendszerre hat. Ezek a módszerek kü-

lönböző enzimpreparátumok aktivitásváltozását mérik a vizek hígítási sorozatában, és azt ál-

lapítják meg a nem toxikus, kontrolmintához viszonyítva, hogy a vizsgált minta milyen mér-

tékű hígítása az, amely már nem változtatja meg az enzimaktivitást. 

A vízminőség-figyelő hálózatok, a monitor rendszerek, a fizikai-kémiai paraméterek (pél-

dául pH, hőmérséklet, vezetőképesség, oxigéntartalom, zavarosság) helyszíni mérése mellett 

dinamikus Daphnia-, hal- és/vagy kagylóteszttel is vizsgálják a vízminőséget. A halakat al-

kalmazó monitorrendszer azon alapul, hogy a halak a számukra megfelelő életkörülmények 

között szemben úsznak az áramlással, viszont ha a víz szennyezett, fellép a reotaxis (hátrálás) 

jelensége. A dinamikus Daphnia-teszt azt használja fel, hogy szennyezés esetén megváltozik a 

tesztállatok aktivitása (például gyorsabban csapkodnak csápjaikkal), ami infravörös spektrosz-

kópiával mérhető, ilyen esetekben ugyanis más ütemben keresztezik a fényutat. Kagyló-

monitoringnál pedig például a felhasznált Dreissena polymorpha (csíkos vándorkagyló) héjának 

zárását-nyitását követik elektronikus rendszerrel. A héj nyitás-zárásnak megvan a napi általános 

fluktuációja (a teljesen nyílt állapot ritka, de bizonyos fokig általában nyitva van a héj). Hosz-

szabb ideig akkor zárják be héjukat a kagylók, ha szennyezés van jelen, míg ha a kagyló elpusz-

tul, a héj teljesen nyitottá válik. (Bizonyos szennyezésnél előfordulhat, hogy a nyitás-zárás akti-

vitása figyelhető meg, mivel a kagyló igyekszik kipumpálni magából a szennyezést). 

A biológiai víminősítésre alkalmazott tulajdonságcsoportok 

Biológiai vízminősítésként közismert az élő és élettelen környezet kapcsolatát négy nagy tu-

lajdonságcsoport szerint vizsgálni, eszerint a minőségi jellemzőket a halobitás, trofitás, 

szaprobitás és toxicitás csoportba soroljuk. 

A halobitás a víz biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai tulajdonságainak ösz-

szessége. Alapvetően a meder és a vízgyűjtő geokémiai adottságai határozzák meg, de a mes-

terséges vízbevezetések is hatással vannak rá. Az élővilág csak kivételes esetekben alakítja, 

inkább csak alkalmazkodik hozzá. A halobitás az összes sótartalommal, a vízben oldott 

összesion-koncentrációjával, ezen belül a nyolc „fő ion” viszonylagos mennyiségével jelle-

mezhető tulajdonságcsoport. A sótartalmat g/L mértékegység mellett szalinitást kifejező szá-

zalékban, illetve ezrelékben is gyakorta megadjuk (rövidítésük: S%, illetve S‰). 

Halob és halin vizek. A tengerek és óceánok vize halinikus, az uralkodó ionok a Na
+
 és a 

Cl
−
. Összes iontartalmuk nagy, átlagosan 35 kg/m

3
 (azaz 35 g/L, vagyis 3,5 S%). A tengervíz 

a földkéreg lehűlésekor keletkezett, vulkáni gázok bázikus kőzetekre gyakorolt hatásának 

eredményeképpen jött létre, összetételére ezért is jellemző, hogy földrajzi helyzetétől függet-

lenül sótartalma állandó. A világtengerek vizének összetétele meglepően egységes, hiszen az 

óriási víztömeg (1400 millió km
3
) mintegy 90%-a évszázadokon át nem érintkezik sem a lég-

körrel, sem a tengerfenékkel. A partközeli tengerrészek ionkoncentrációja változó: csapadék-

szegény, meleg éghajlaton 41−43 kg/m
3
-ig is emelkedhet, míg csapadékos helyeken, vagy 

ahol a nagy folyók torkolnak a tengerekbe az átlagosnál kisebb. A csökkent sótartalmú ten-

gervizet mixohalinikus, más néven elegyes, félig sós tengervíznek nevezzük, a technológiai 

szóhasználat szerint pedig brakkvíznek. Ez a tenger- és édesvíz keveredésével keletkezik, te-
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hát hígított tengervíznek tekinthető. Sótartalma változó, általában 500−30 000 g/m
3
, azaz 

0,5−30 S‰ közötti. 

A kontinentális, tengerrel össze nem függő, különböző sókoncentrációjú és összetételű 

vizeket limnohalobikus vizeknek nevezzük. Nem csupán édesvizeket jelentenek, a kategórián 

belül alcsoportot képeznek az édesvizek, azaz limnikus vizek, ezek összes ionkoncentrációja 

kisebb, mint 600 g/m
3
, azaz 0,6 S‰. Az ionok minősége és mennyisége alapján a limnikus 

vizek szabad szén-dioxid tartalmuk alapján tovább csoportosíthatók. Az alfa-limno típusú 

vizek alcsoportja szabad szén-dioxidot nem, HCO3
−
 mellett CO3

2−
-ionokat tartalmaz, az ural-

kodó kation rendszerint Na
+
, a pH pedig többnyire 8−8,2-nél nagyobb. A béta-limno típusú 

vizek szabad szén-dioxid tartalmúak, uralkodó ionjaik a Ca
2+

 és HCO3
−
, pH-juk általában 8-

nál kisebb. 

Az édesvizek és általában a felszíni vizek − bár összetételüket szintén az oldódási és mál-

lási folyamatok határozzák meg − minősége döntően függ a földtani felépítéstől, a talajtól, a 

növénytakarótól, valamint az emberi társadalom tevékenységétől, ezért összetételük széles 

határok közt változhat. A tenger- és édesvizek minőségének összehasonlítására az átlagos, 

közepes összetételre vonatkozó adatokat a 4.2.1. fejezet, 4.2. ábráján mutattuk be. Az összes 

sótartalom általában az édesvizek esetében négy fő kationtól és négy fő aniontól származik, a 

felszíni vizekben általában így alakul egymáshoz viszonyítva koncentrációjuk: 

Ca
2+

 > Mg
2+

 > Na
+
 > K

+
,
 

(CO3
2−

 + HCO3
−
) > SO4

2−
 > Cl

−
.
 

Az alfa- és béta-limno típusokon belül a vizek az uralkodó, legalább 30 eé%-ban jelen lé-

vő kationok és anionok alapján osztályozhatók (eé% a vízben jelen lévő ion egyenértékben 

kifejezett mennyiségét adja meg a víz összes − az egyes ionok egyenértékeinek összegeként 

nyert − egyenértékben kifejezett iontartalmának százalékában). Így például hazai vizeink jel-

lemző, uralkodó ionjai: 

Na
+
, HCO3

−
, CO3

2−
  Duna–Tisza közi szikes és sziksós vizek, 

Na
+
, Mg

2+
, HCO3

−
  Velencei-tó, 

Na
+
, Mg

2+
, SO4

2−
   Fertő-tó és Feneketlen-tó Budapesten, 

Na
+
, HCO3

−
, CO3

2−
, Cl

−
  Szelidi-tó, 

Mg
2+

, Ca
2+

, HCO3
−
  Balaton, 

Mg
2+

, SO4
2−

   Igmándi keserűvízforrás. 

A halobikus a limnohalobikus vizek másik csoportját alkotják, ezek a vizek sósak, tö-

ménységüket és ionösszetételüket tekintve igen változatosak. Koncentrációjuk 600 és 

300 000 g/m
3
 (0,6−300 S‰) között lehet. Megjegyezzük, hogy a szárazföldi halob vizek (pél-

dául: Holt-tenger) sótartalma – a közölt adat nem tévedés! – meghaladhatja a tengerekét. A 

halobitásfok megítélésekor nem figyelnek a víz kémiai összetételére vagy származására, a 

beosztást egyszerűen az ionkoncentráció, illetve a fajlagos elektromos vezetőképesség alapján 

végzik, ahogy ezt a következő, besorolást feltüntető 4.31. táblázat mutatja. 
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Jel Megnevezés Összes ion 

[mg/L] 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 

[S∙cm
-1

] 

0 ahalobikus ionmentes víz nem  

mutatható ki 

< 10 

1 béta-

oligohalobikus  

híg édesvíz < 150 < 250 

2 béta-alfa-

oligohalobikus  

közepes édesvíz 150−350 250−550 

3 alfa-

oligohalobikus  

tömény édesvíz 350−600 550−1 000 

4 oligo-

mezohalobikus  

édes-sós 

(szikes) víz 

600−900 1 000−1 500 

5 béta-

mezohalobikus  

híg sós (szikes) 

víz 

900−1 200 1 500−2 000 

6 béta-alfa-

mezohalobikus 

közepesen sós 

víz 

1 200−1 700 2 000−2 700 

7 alfa-

mezohalobikus  

tömény sós víz 1 700−2 500 2 700−4 000 

8 mezo-

polihalobikus 

sós-nagyon sós 

átmeneti víz 

2 500−4 000 4 000−6 000 

9 polihalobikus nagyon sós víz > 4 000 > 6 000 

4.31. táblázat: A halobitás fokozatai Dévai szerint 

Megjegyzés: a „sós” jelző helyett olyan vizeknél, amelyekben a nátrium az uralkodó kation, 

30 eé% anionnál több karbonát esetében „sziksós”; kevesebb karbonát és legalább 30 eé% 

hidrogén-karbonát-anion jelenlétében „szikes” jelzőt használnak. 

A vizek sóösszetételének jellemzésére az áttekinthetőség kedvéért elterjedten alkalmazzák a 

vízben lévő főbb kation- és anion-koncentrációk arányát ábrázoló különféle ún. polár-

diagramokat, ahogy ezt a 4.29. ábra is mutatja. A diagramok közös vonása az, hogy az ionok 

arányait egyenérték százalékban kifejezett koncentrációik alapján polárkoordinátában szer-

kesztik, és az adott vízben így az uralkodó ionformák az ábrákon szembetűnőek. 

A trofitás a vízi ökoszisztémában végbemenő elsődleges szervesanyag-termelés mérté-

két, ezáltal a rendszer energiabefogó képességét fejezi ki. Alapja a fotoszintézis, amelyhez 

fényre, megfelelő hőmérsékletre, szervetlen növényi tápanyagokra és klorofilltartalmú alga- 

vagy hínárállományra van szükség. A trofitás a szervetlenből szerves anyagot létrehozó és 

ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok és jelenségek gyűjtőfogalma. Ennek megfelelő-

en a szervetlen növényi tápanyagok minősége, mennyisége és változása határozza meg a víz-

ben a trofitás mértékét. A trofitás tehát a szerves anyagot építő fotoautotróf élőlények (algák 

és vízinövények) minősége, mennyisége és működésük (trófia) vízminőséget alakító, befolyá-

soló folyamatait jelenti. A trofitás jellemzésére az összes algaszámot, a klorofilltartalmat, va-

lamint a nitrogén- és foszforformák koncentrációját használják. Trofitás szempontból a termé-

szetes vizek több kategóriába sorolhatók. Így például vannak többek közt oligo-, mezo- és 

eutróf vizek (lásd 4.32. táblázat). 
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4.29. ábra: Vizek sóösszetételének ábrázolása polárkoordinátában 

Az eutrofizáció a víz trofitásfokának megnövekedett mértékét jelenti (4.32. táblázat), az álló-

vizekre jellemző, ún. növényi tápanyagdúsulás által kiváltott biológiai reakció. Az 

eutrofizálódás a növényesedés (algásodás, hínárosodás) fogalmának felel meg. Ha a növények 

bővelkednek a tápanyagokban, ezáltal elszaporodnak, de mivel nincs hely minden típusú nö-

vénynek, egy részük pusztulásnak indul. A növények elszaporodása miatt az állatok számára 

korlátozódik az élettér. Ha a trofitás növekedése során a nyílt vízben lebegő mikroszkópikus 

algák keletkeznek, akkor planktonikus eutrofizálódásról beszélünk. Bentonikus eutrofizálódás 

zajlik akkor, mikor a gyökerező hínár, az élőbevonatok vagy a fenéklakó algagyep szaporodik 

túl, ekkor az elfolyó víz teljesen tiszta, alga- és tápanyagmentes. 
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Jel Megnevezés 

Összes 

algaszám 

[10
6
/L] 

Klorofill-a 

[mg/m
3
] 

Összes foszfor 

[mg/m
3
[ 

Szervetlen 

nitrogén 

[mg/m
3
] 

0 atrofikus 0 0 0 0 

1 ultra-oligotrofikus 

(igen szűken termő) 

< 0,01 < 1 < 2 < 100 

2 oligotrofikus  

(szűken termő) 

0,01−0,05 1−3 < 5 < 200 

3 oligo-mezotrofikus 0,05−0,10 3−10 5−10 200−400 

4 mezotrofikus  

(közepesen termő) 

0,1−0,5 10−20 10−20 300−500 

5 mezo-eutrofikus 0,5−1,0 20−50 20−40 400−650 

6 eutrofikus  

(bőven termő) 

1−10 50−100 40−60 500−800 

7 eu-politrofikus 10−100 100−200 60−100 800−1 500 

8 politrofikus  

(erősen termő) 

100−500 200−800 > 100 > 1 500 

9 hipertrofikus  

(túltermő) 

> 500 > 800 - - 

4.32. táblázat: A trofitás fokozatai 

Az eutrofizálódást okozó ásványos, szervetlen növényi tápanyagok vagy szervetlen for-

mában kerülnek a vízbe; kőzetek, ásványok és mállástermékeik, műtrágyafelesleg, szervetlen 

ipari szennyvizek, stb., vagy szerves anyag formájában, amely a vízben élőlények közbejötté-

vel bomlik, ásványosodik, és így válik a növényi élet alapjává. A növények fejlődésükhöz 

nagy mennyiségű szenet (CO2), hidrogént és oxigént (H2O), valamint kisebb mennyiségben 

egyéb elemeket igényelnek. Ezen utóbbiakat különböző vegyületek formájában vehetik fel. 

Általánosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a növények életműködésükhöz 15−20 féle 

elem jelenlétét igénylik. A szén-dioxid és víz általában bőségesen rendelkezésükre áll, ily 

módon a növekedést a makro tápelemként szolgáló, vízben oldott nitrogén- és foszfortartalmú 

vegyületek szabályozzák, amelyek az élővizekben korlátozottan fordulnak elő. A többi, élet-

működéshez szükséges elemből rendszerint a kívánt mennyiségnél több van jelen. Ha a nitro-

gén és foszfor mennyisége megnövekedik, bizonyos algafajták gyors szaporodásnak indulnak. 

Amennyiben az egyedi algasejtek száma a vízben cm
3
-enként meghaladja az 500-at, akkor 

„virágzásról” beszélünk. A virágzás révén zöld színű, nyálkás, kellemetlen szagú és ízű víz 

keletkezik, és amikor az alga elpusztul, az oldott oxigén fogyasztása, mint már élettelen, de 

bontható szerves anyagnak jelentős mértékű, ez pedig felborítja a víz élővilágának kívánatos 

egyensúlyát. 

Természetes viszonyok között a tavakban lévő tápanyagok egy részét a beömlő folyók 

szállítják, és tápanyagforrásul állati és növényi maradványok szolgálnak. Hogy az emberi 

tevékenység során bejutó anyagok hatása milyen, az attól is függ, hogy mekkora a természetes 

forrásokból származó tápanyagok mennyisége. Ha például az utóbbiakból eredő nitrogénkon-

centráció kicsi, a foszfor, a CO2 és a többi elem mennyisége viszont elegendő, akkor a mes-

terséges forrásból a növekvő mennyiségű nitrogén bejutása fokozza az algák növekedését. A 

növekvő foszfortartalom ilyen esetben semmiféle hatást nem gyakorol a vízi életre. Tehát az 

eutrofizáció tekintetében a legkisebb mennyiségű (minimumfaktor szerepet betöltő) tápanyag 

mindig a folyamatszabályozó. A szénhiány csupán néhány tó növényvilágának növekedését 
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akadályozza, ahol a többi elemből elegendő mennyiség van jelen. Arra viszont kevés a bizonyí-

ték, hogy a szénen, foszforon és nitrogénen kívül más elem hiánya gátolná az alganövekedést. 

Iparilag fejlett országokban az élővizek foszfor- és nitrogéntartalmának mintegy 75−80%-

a az emberi tevékenységből származik. A kijuttatott nitrogénvegyületek kb. fele mezőgazda-

sági, fele kommunális eredetű. A foszfor fő forrása a városi szennyvíz, amelynek foszfortar-

talmát részben még a mosószerek adják. (Egy felnőtt lakos napi 5−8 gramm foszfort tartalma-

zó vegyületet juttat a szennyvízbe, ebből 1−2 g a szervezetből távozó.) Ha ezek a szennyezők 

az élővízbe kerülnek a trofitás nő, a víz eutrofizálódhat. A vízbe jutó növényi tápanyagok az 

élelmiszerláncba épülve forgalomban maradnak, egyre dúsulnak és így hatnak kedvezőtlenül 

(algásodás, hinárosodás, a víz zavarossága, elszíneződése, nemes halak eltűnése, másodlagos 

oxigénhiány stb.). Mivel a foszfor és nitrogén többlete általános tapasztalat szerint az, ami 

veszélyezteti az élővizek biológiai egyensúlyát, ezek mennyiségét gyakorta csökkenteni kell. 

Ezt a célt szolgálják a szennyezést megelőzően alkalmazott, tápanyag eltávolítást biztosító 

szennyvíztisztítási eljárások. 

Az eutrofizálódás eredet szerint két formáját különböztetik meg, lehet természetes és 

mesterséges folyamat. A természetes eutrofizálódás az emberi hatásoktól mentes vízgyűjtő-

kön játszódik le. Sebessége tavanként nagyon változó. Tápanyagban gazdag területen a sekély 

tavak eutrofikusnak születhetnek, míg tápanyagban szegény környezetben a szervetlen horda-

lék még oligotrofikus tavakat is feltölthet. A természetes eutrofizálódás lassú folyamat, ezer, 

sőt több tízezer évig is eltarthat, nagy vízhozamú folyókban ismeretlen. Az antropogén hatá-

sok a természetes folyamatot felerősíthetik. A mesterséges eutrofizálódás az emberi kultúra és 

mindenekelőtt a civilizáció eredménye, olyan biológiai reakció, amit az ember okozta növényi 

tápanyagbejutás idéz elő felszíni vizekben, folyókban is. Lefolyása gyors, évek vagy évtize-

dek alatt játszódik le, elsősorban a Föld sűrűn lakott és technikailag fejlett lakosságú, civilizált 

vidékein fordul elő. A folyamat nagymértékben visszafordítható, amennyiben a tápanyag-

bevezetés megszűnik. 

A szaprobitás a vízi ökoszisztéma lebontó képessége, vagyis a szerves anyagokat szer-

vetlenné bontó és így a vízminőséget jelentősen befolyásoló jelenségek gyűjtőfogalma. A 

szaprobitást jellemzik a heterotrofikus élőlények számára táplálékul szolgáló anyagok, vala-

mint a szerves anyagot bontó, heterotrofikus élőlények minősége, mennyisége és víz- minősé-

get alakító folyamataik. A lebontási folyamatok során csökken a víz oldottoxigén-tartalma. 

A szaprobitásnak két formáját különböztetjük meg: az autoszaprobitás a vízben keletke-

zett szerves anyagok (autochton) bomlásának folyamata, az alloszaprobitás a vízbe kívülről 

bejutó, idegen (allochton) szerves anyagok lebontása. 

A szaprobitás energiaveszteséggel jár, mértékét az emberi tevékenység fokozza, a vizek 

természetes öntisztulása pedig csökkenti. Általánosságban elmondható, hogy a szaprobitás 

növekedésével csökken a fajok száma, az egyedszám azonban nő. A szaprobitást okozó szer-

ves anyagok a vízben nem mérgezők, az élőlények számára hozzáférhetők, elsősorban bioló-

giai módszerekkel ismerhetők fel (biológiai bonthatóság kérdése). A háztartási és a hasonló 

jellegű, hozzáférhető szerves anyagot tartalmazó szennyvizek mennyiségük és minőségük 

függvényében változtatják meg a felszíni vizek minőségét. A természetes tisztuló képesség 

azonban a vízben élő szervezetek révén a szerves anyagokat eltávolítja a vízből, részben tes-

tükbe építik, részben ásványos alkotórészeikre bontják őket. 

A szaprobitás fokát az összes szervesanyag-tartalommal (KOI-, TOC-, BOI-értékekkel, 

lásd meghatározásukat a 4.4.2. fejezetben), valamint az indikátor szervezetek megfigyelésével 

jellemzik. A besorolásra a Pantle–Buck-index ökológiai paramétert alkalmazzák. A vízi szer-



4.4. Vízminősítés 221 

© Barkács Katalin, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

vezeteket kategóriákba soroljuk aszerint, hogy mennyire tűrik a szervesanyag-terhelést, a 

szaprobitás index jele: S (4.3 egyenlet). A szervesanyag-tartalomnak és a szaprobitási index-

nek megfelelően több szaprobitási osztályba sorolhatók a vizek (lásd 4.33. táblázat). 

 

Jel Megnevezés Jellemzés 
Pantle–Buck-index 

(S) 

KOI 

[O2 g/m
3
] 

0 aszapróbikus élettelen, tiszta víz 0 0 

1 kataróbikus tiszta víz < 0,50 < 1 

2 oligoszapróbikus kissé terhelt víz 0,51−1,30 1,0−1,5 

3 
oligo-béta 

mezoszapróbikus 

közepesen terhelt 

víz 
1,31−1,80 1,5−2,5 

4 béta mezoszapróbikus 
közepesen terhelt 

víz 
1,81−2,30 2,5−5,0 

5 
alfa-béta 

mezoszapróbikus 
szennyezett víz 2,31−2,80 5−10 

6 alfa mezoszapróbikus szennyezett víz 2,81−3,30 10−30 

7 mezo-poliszapróbikus 
nagyon szennyezett 

víz 
3,31−3,80 30−60 

8 poliszapróbikus 
nagyon szennyezett 

víz 
3,81−4,00 > 60 

9 euszapróbikus szennyvíz nyers szennyvíz 

4.33. táblázat: A szaprobitás fokozatai 

Az oligoszapróbikus zónában mind az oxidáció, mind a mineralizáció teljes. A víz oxi-

génben gazdag, az oxigénkoncentráció alakulásának nincs napi ritmusa. A baktériumszám 

kicsi. Az alfa mezoszapróbikus vízben a szerves anyag egy része már mineralizálódik. Az 

algák fotoszintézisének köszönhetően az oxigénkoncentráció alakulásában már napi ritmus 

figyelhető meg. Az oxigéntelítettség 50% alatt marad. Az élőlények változatossága is na-

gyobb, anaerob és aerob lebontás egyaránt zajlik. A béta mezoszapróbikus vízben is zajlik 

oxidálódás és mineralizálódás. Az oxigéntelítettség meghaladja az 50%-ot, az oxigénkoncent-

ráció változásának napi ritmusa megfigyelhető, csak aerob lebontás zajlik. A legtöbb termé-

szetes vizünk ebbe a kategóriába sorolható. A poliszapróbikus vízben sok a bomlásra képes 

szerves anyag (szénhidrátok, fehérjék).  

Mivel a bomláshoz oxigén szükséges a poliszapróbikus vízben kevés az oxigén és a fajok 

száma is kicsi, főleg baktériumok és állati egysejtűek fordulnak elő. Kénhidrogén és szulfid-

tartalmú üledékek jelenléte jellemzi az ilyen típusú vizet, mineralizálódás nem történik. 

A toxicitás a víz mérgezővé válását jelenti a vízbe kerülő vagy ott képződő különböző 

szennyező anyagok hatására. A víz toxicitásának mérésére biológiai és biokémiai tesztmód-

szereket alkalmaznak (lásd a korábban ismertetett ökotesztek leírását). 

A toxicitás a víz mérgezőképessége, melyet a benne lévő anyagok okozhatnak. Az exogén 

a kívülről az élő szervezetbe jutó és az endogén, vagyis a szervezetben magában keletkező 

mérgek kémiai, biokémiai és fizikai-kémiai úton ható anyagok, amelyek minőség, mennyiség 

vagy töménységük szempontjából test- vagy szervidegenek, és ezért az élő szervezetben mű-

ködési zavarokat, súlyos esetben halált idéznek elő. A méreg relatív fogalom, mert jóformán 

minden kémiai anyag okozhat „zavart” az élő szervezet működésében, vagyis veszélyes tulaj-
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donsággal rendelkezhet. A veszélyesség megítélésének egyik alapösszetevője mégis az egyes 

vegyületek méregerőssége. (Az anyagok méregerősségének megítélésekor, a méregerősségi 

osztályba sorolásukkor az adott vegyületek DL50 és CL50 értékei szolgálnak alapul, a toxicitás 

mértékének kifejezésére használják még a TLm, a „tolerantiae limes medalis”, azaz közepes 

tűréshatár kifejezést is.) 

A méreg (toxin) hatása a mérgezés. Az anyag töménységtől és a hatás időtartamától füg-

gően a mérgezés lehet végleges (irreverzibilis), ez esetben idővel sem következik be kedvező 

irányú változás, és lehet átmeneti (reverzibilis), vagyis visszafordítható, ha a károsodás meg-

szűnik. A mérgezés ezen kívül lehet helyi, lokális, amikor az élőlénynek az a testrésze káro-

sodik, amely közvetlenül érintkezett a méreggel, vagy lehet felszívódó, amikor a méreg a 

nedvkeringésbe kerülve jut a mérgezés helyére. Egyes, a biológiai bontásnak ellenálló mérgek 

az élő szervezetben felhalmozódhatnak (akkumulálódnak: biológiai dúsulás), felhalmozódva 

lehetnek hatástalanok is, és csupán késleltetve hatnak, amikor valamilyen ok miatt az anyag-

cserébe bekapcsolódnak. Továbbá a mérgezés lehet gyors lefolyású (hirtelen, heveny, akut), 

amit egyszeri nagyobb adag okoz, és lehet idült (krónikus), amit hosszabb időn át az adott 

szervezettel érintkezésbe kerülő, kis méregadagok idéznek elő. 

A víztoxikológiában a mérgek elsősorban a vízi élőlényekre, esetleg haszonállatokra vagy 

a vizet használó emberre jelentenek veszedelmet, de nagy kárt okoznak azzal is, hogy a víz 

természetes tisztulását gátolják. A méreg ritkán természetes eredetű (ilyenre példa a kékalga 

toxin, az üledékben keletkező ammónia vagy kénhidrogén), gyakrabban emberi szennyezés 

juttatja a vízbe. A szennyvizek bonyolult összetétele, a mérgező anyagok keveredése és nagy-

fokú hígulása miatt a kémiai módszerek nem mindig alkalmasak kimutatásukra. Ilyenkor je-

lentős szerepet töltenek be a biológiai és biokémiai vízminősítő módszerek. Az ökotesztekkel 

szabványos előírások szerint azt határozzák meg, hogy a vizsgálandó vizet hányszorosára kell 

hígítani (dil.TLm) a kontroll vízzel ahhoz, hogy a tesztszervezetek ugyanúgy viselkedjenek, 

mint a mérgező vegyületeket nem tartalmazó kontroll vízben. Ezen meghatározott hígítási 

igény szerint sorolják be a vizet a 4.34. táblázatban feltüntetett toxicitási fokozatokba, illetve 

hasonlítják az előírt határértékhez. 

Jel Megnevezés dil.TLm
* 

0 atoxikus, nem mérgező 1 

1 
oligotoxikus 

gyengén mérgező 

1 

2 1 

3 1−2 

4 mezotoxikus 

közepesen mérgező 

2−10 

5 10−100 

6 
politoxikus  

erősen mérgező 

100−1 000 

7 1 000−2 000 

8 2 000−10 000 

9 hipertoxikus 

igen erősen mérgező 

> 10 000 

* a méreganyagmentes kontroll vízzel történő hígítás mértéke a minősítés alapja 

4.34. táblázat: A toxicitás fokozatai 

Az élővizekben a négyféle minősítő kategóriába csoportosított folyamatok térben és idő-

ben egyidejűleg zajlanak, ez adja a minősítés összetett voltát, hiszen a minősítéskor csak 
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együttes hatásaikat tudjuk meghatározni. Könnyebb helyzetet teremt a vizsgált víztest jellem-

zésekor az, ha valamelyik folyamat többihez viszonyított túlsúlya épp a meghatározó. Ilyen 

szempontból érdemes például a trofitás és szaprobitás folyamatainak arányát tekinteni. A 

trofitást jellemző sejtépítés és a szaprobitással együtt járó lebontás arányát e céllal a fotoszin-

tézis (P), valamint a légzés (R) mérésével adhatjuk meg. Jellemzően ez az arány, a P/R a vilá-

gos órák légzéssel korrigált nettó fotoszintéziséből és a 24 órára számított szubsztrát-

légzésből számítható. Ennek megfelelően, ha: 

 P/R = 1, akkor a megtermelt szerves anyag le is bontódik, 

 P/R >1, akkor a szerves anyag felhalmozódik, 

 P/R < 1, akkor a víz a heterotrófia irányába tolódik el. 

Érdemes átgondolnunk, hogy olyan egyszerű és alapvető fizikai-kémiai jellemzőt, mint a 

vizek pH-ja, az élő természetes vízben épp az előbb részletezett, összetett folyamatoknak tu-

lajdoníthatóan mikor is vizsgáljunk, és a nyert érték ennek megfelelően milyen felvilágosítás-

sal is szolgálhat. Tekintsünk egy késő tavaszi nap 24 órája során egy balatoni nádas közeli 

helyen mért pH-adatsort, melynek alakulása az adott nap során a 4.30. ábrán követhető. 

 

4.30. ábra: A Balaton nádas közeli vizében a pH alakulása 

 az idő függvényében 24 óra során 

Továbbá vizsgáljuk meg az adott helyen egy napsütéses és felhős időszakban mért pH-

értékeket bemutató adatsor alakulását is (4.31. ábra). Jól látható az adatok alapján, hogy nem 

mindegy, hogy milyen időjárási viszonyok közt és épp milyen napszakban határozzuk meg 

egy adott víztest kiválasztott pontján a pH-értékét. A két ábráról az olvasható le, hogy ugya-

nazon a vizsgálati helyen az intenzív napsütéses kora délutáni órákban a fotoszintézis intenzi-

tásának növekedésekor – ami szén-dioxid felhasználással jár – a Balaton vizének pH-ja meg-

növekedett. Ugyanez a változás észlehető a kétféle időjárási helyzetben mért adatok időbeli 

alakulása esetén is. Egyúttal azt is megállapíthatjuk, hogy a napsütéses időben mért pH adatok 

a nap ugyanazon szakaszában a felhős időben mérthez képest – az előbb említett oknál fogva 

– mindig nagyobb értékeknek adódtak. 
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4.31. ábra: A Balaton nádas közeli vizében a pH alakulása 

az idő függvényében egy napsütéses és egy borús napon 

 

4.32. ábra: A biokémiai folyamatok hatására az élővízben végbemenő változások 

A 4.32. ábrán a vízben lejátszódó, a biológiai vízminősítés során tárgyalt tulajdonságcsopor-

tokkal összefüggő biokémiai folyamatok során várható változásokat, az egyes minősítő para-

méterértékek várható alakulását foglaljuk össze. 

4.4.4. Vízminősítő módszerek 

A vízminősítő stratégia lépései bár logikailag egymást követik, egyben szorosan össze is 

függnek egymással. Amennyiben a minősítési cél, a minősítendő víztest ismert, a vízmintavé-

teli helyek és a mintavételi módszer kiválasztása a legfontosabb feladat. A vízminősítés ma 
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már nem csupán a vízközeg fizikai-kémiai és biológiai jellemzését jelenti, hanem az üledék 

vizsgálatát csakúgy, mint az élőlények szöveteiben a mikroszennyezők meghatározását. A 

minősítés során fontos az, hogy elegendő és valósághű információt nyújtson, lényeges az át-

alakulási folyamatok figyelembevétele is. A teendők sorrendje a vízminősítési vizsgálat során 

(4.33. ábra): 

 vízhasználati cél és vízeredet tisztázása, 

 annak eldöntése, hogy egy vagy egyidejűleg több komponens meghatározása-e a feladat, 

 az alkalmazott vizsgálati módszer megválasztása, 

 mintavétel, mintaelőkészítés (tartósítás, dúsítás), analízis, adatértékelés kivitelezése. 

 

4.33. ábra: A vízminősítés tervezése 

A tanulmányozott rendszerek (vízgyűjtő, folyószakasz, tó, szennyvíztelep, stb.) vizsgálata 

során először a mintavétel helyét kell kijelölni, majd ezt követi az adott helyen a mintavételi 

pont kiválasztása. Általában már a vizsgálat céljának kitűzése során sor kerül a mintavételi 

helyek megállapítására. Például egy víztisztító műtárgy hatásfokvizsgálata esetén a befolyó és 

elfolyó vízből kell megfelelő mintákat venni. Más a helyzet akkor, ha egy vízfolyásban vagy 

tóban valamilyen szennyvízbevezetés hatását kell tanulmányoznunk. Az esetek többségében 

ilyenkor a tanulmányozott rendszerben, térben és időben is inhomogén vízminőség-eloszlást 

találunk. Az inhomogén vízminőség-eloszlás oka kettős: 

 többféle víz találkozása után egyrészt az elkeveredés még nem következett be, más-

részt függőleges irányban hőmérsékleti rétegződés lehetséges (például mély tavak, tá-

rozók); 

 az egyébként homogén rendszerben egyes komponensek eloszlása lehet inhomogén. 
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A vízben nem oldódó anyagok például a víztől eltérő fajsúlyuk miatt rétegződés előidézői 

lehetnek (az olajok felúsznak, a lebegő anyagok leülepednek), vagy eltérő kémiai és biológiai 

reakciók játszódnak le a rendszer különböző helyein. A víz felszínének közelében a fokozot-

tabb fotoszintézis miatt változhat például a pH, az oldott gáztartalom, stb. Emellett a mintavé-

tel helyének kijelölése során figyelembe kell venni: 

 a vízhozamokat, szennyvízbevezetéseket, 

 a helyi adottságokat (például hidak szelvényében a keresztszelvényben a minta-vételezés 

is egyszerűbben elvégezhető), 

 az elővizsgálatok eredményeit (például légi felderítés, az elkeveredés tanulmányozása 

színezék vagy radioaktív nyomjelzős technikával, stb.). 

A kijelölt helyen, adott szelvényben a mintavételi pont meghatározása alapvetően a víz-

minőség inhomogenitásától függ. Leggyakrabban nagyobb vízfolyásokban (például Duna) 

találkozunk inhomogén vízminőség-eloszlással, ilyenkor az adott szerelvényben több ponton 

– keresztszelvényben és mélységben (horizontális és vertikális) – kell vízmintát venni. 

Különös gonddal kell kijelölni a mélységi mintavételi pontokat. Ügyelni kell arra, hogy a 

felülúszó, illetve a fenéküledék ne zavarjon, ezért mindig a felszín alatt, illetve a mederfenék 

felett legalább 30 cm-rel kell a mintavételi pontot kijelölni. Esetenként azonban a mintavételi 

pont a felszíni réteg vagy a fenéküledék is lehet. 

Szennyvizek esetén, csatornákban gyakran előfordul lamináris áramlási szakasz. Ezek 

nem alkalmasak a vízminőséget jellemző minták vételére. Megfelelőbb a mintavétel bukók-

nál, szűkületeknél. Ott a turbulens áramlási viszonyok miatt jobb az elkeveredés, és nem vár-

ható felúszás, vagy kiülepedés miatti mintatorzulás. A turbulens áramlás biztosítására beépí-

tett bukó alatti csatornaszakaszon a csatornaátmérő 3–5-szörös távolságánál kell például emi-

att mintát venni. 

A vízmintavétel körülményei, mintatípusok. A kijelölt mintavételi ponton, az előre megha-

tározott időben a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez elegendő mennyiségű vízmintát kell 

venni. Az egyes komponensek meghatározásához szükséges mintatérfogat az analitikai mód-

szertől függ. Ezért a mintavételezés előtt a vízminta mennyiségét is gondosan meg kell ter-

vezni. Figyelembe kell azt is venni, hogy számos komponens nem vizsgálható ugyanazon 

mintából, mert nem mérhető a helyszínen és különböző tartósítószereket kell használnunk. 

Ezért esetenként a vízmintát több edénybe vesszük. Az oldott gázok távozhatnak, ha a minta 

levegővel érintkezik, vagy a hőmérséklete megemelkedik, ezért gázok vizsgálata esetén a 

mintatároló edényt buborékmentesen kell megtölteni (más esetben éppen az ellenkezője szük-

séges, mint például biológiai vizsgálatok). 

A vízmintavétel során pontmintákat, sorozat- vagy átlagmintákat gyűjthetünk, periodi-

kusan vagy folyamatosan. A pontmintánál a teljes vízmintamennyiséget egy pontról, egyszer-

re veszik. Ez a vizet az adott ponton, egyetlen pillanatban jellemzi. Az átlagmintákat úgy kap-

juk, hogy több, ugyanazon helyről meghatározott időközönként vett pontmintát (időbeni át-

lagminta), vagy a vizsgált rendszer különböző helyeiről (térbeli átlagminta) származó, egy 

időben vett pontmintát összeöntünk. Az átlagminta így a vizsgált rendszer vizének átlagos 

összetételét jellemzi adott időtartamra vagy térre vonatkoztatva. Az átlagminta készítésénél a 

pontmintákból olyan térfogatú azonos mennyiséget kevernek össze, hogy a minta végleges 

mennyisége elég legyen a vizsgálatokhoz. Ez a módszer akkor helyes, ha a mintavétel ideje 

alatt a vízhozam állandó, illetve ha valamennyi mintavételi hely azonos értékű. Időben válto-

zó vízhozam esetén a pontmintákból a vízhozammal arányos térfogatokat veszünk és ezek 
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összekeverésével készítünk átlagmintát. Sorozatmintát (térbeli sorozatminta) vehetünk példá-

ul egy vízfolyás adott helyén, annak különböző mélységeiből, vagy egy meghatározott mély-

ségből a vízfolyás különböző helyeinél. Lehet a sorozatminta adott pontról származó, időbeli 

eltéréssel vett mintasor is. 

Szakaszos és folyamatos mintát vehetünk adott időintervallum alatt, vagy rögzített áram-

lási sebességeknél és ezeket vizsgálhatjuk egyedileg vagy összekeverve. A mintavétel kapcso-

lódhat on-line vagy off-line vizsgálatokhoz. Előbbi jelentése: mintavételt követő, azonnali 

helyszíni vizsgálat (monitorozás), utóbbi esetben a vizsgálat a mintavétel helyétől és idejétől 

eltérő helyen és időben (például laboratórium) történik. Az on-line mérhető paraméterekre 

mutat példát a 4.35. táblázat. 

Vízminőségi paraméter 
Mérték- 

egység 
Mérési módszer 

Hőmérséklet 
o
C Termometria  

pH  Potenciometria  

Oldott oxigén mg/L Amperometria 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
µS/cm Konduktometria 

Zavarosság NTU Nefelometria 

Ammóniumion mg/L Spektrofotometria 

TOC mg/L Roncsolás + IR 

Klorofill-a µg/L Fluorimetria 

Biomonitor 

(toxicitás-mérő) 
T-index Daphnia / Alga 

Nehézfém analizátor 

(cink, kadmium, ólom, réz) 
µg/L Polarográfia 

Nitrátion mg/L Spektrofotometria 

4.35. táblázat: Monitorállomások műszerezettsége alapján meghatározható 

 leggyakoribb paraméterek 
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Olyan pontmintákból, amelyek összekeverése csapadékképződést vagy oldódást eredmé-

nyez, vagy például a pH-ja eltérő, átlagmintát készíteni nem szabad. Ilyen eset leggyakrabban 

olyan helyeken fordul elő, ahol a pH-érték nagymértékben változik (egyik pontminta savas, a 

másik lúgos). Ilyenkor a pH = 7,5 alatti pontmintákból egy savas, a pH = 7,5 feletti pontmin-

tákból pedig egy lúgos átlagmintát készítünk. 

A mintavétel egy felszín alatti vízkészlet jellemzésekor a vízkivételnél, vagy erre a célra 

kialakított figyelőkutakból történik. Ez esetben a mintagyűjtés megkezdése előtt addig kell 

szivattyúzni a vizet a kútból, míg az legalább kétszer-háromszor ki nem cserélődik. Előbb el 

kell távolítani a kútban lévő pangó vizet, és biztosítani kell, hogy új, friss rétegvíz jusson a 

kútba. A szükséges előszivattyúzás idejét a kút és a szivattyú jellemzői alapján számíthatjuk, 

vagy meghatározhatjuk egy könnyen mérhető jellemző komponens időbeni változását. Ha ez 

már nem változik, elkezdhető a mintázás. 

A biológiai minősítés jellemzője, hogy általában 1−2 liternyi merített vízmintából a biológiai 

minősítés csak fenntartásokkal végezhető. A sokféle, minőséget befolyásoló tényező közül 

például csak az élővilág egyszerű merítéssel nem észlelhető fajait (hínár növények, algagye-

pek, bevonatok, fenéklakó állatok, halak, esetleg más gerinces állatok stb.) említjük vagy ese-

tenként az indikátor szervezetek kis számát (ivóvíz). 

A vízmintavétel eszközei. A vízmintavételre két alapvető lehetőségünk van: a manuális és az 

automatikus mintavételezés. A manuális mintavétel során a megfelelő mintavevő eszköz se-

gítségével, kézzel végezzük a mintavételt. A mintavételi eszközzel szemben támasztott alap-

vető követelmény, hogy anyaga ne okozzon változást a mérendő komponensek koncentráció-

jában. Például ne oldódjon be, vagy a falán ne adszorbeálódjanak egyes vegyületek. Ez a vál-

tozás minimálisra csökkenthető, ha a mintavétel után azonnal áttöltjük a vízmintát a mintatá-

roló edénybe. Esetenként a vízminták célszerű közvetlenül a mintatároló edénybe venni, mint 

például olajtartalom vagy oldott gázok meghatározásánál. A legegyszerűbb vízmintavételi 

eszköz a vödör vagy egy széles szájú edény, amellyel a vizek felső rétegéből meríthető a víz-

minta. Az esetek többségében a legtöbb komponens vizsgálatához ez a módszer megfelelő. 

Előfordul, hogy a mintákat meghatározott mélységből kell venni. Erre a célra többféle 

mintavevő készülék ismeretes. A legegyszerűbb megoldás a Mayer-féle súllyal terhelt és du-

góval zárt palack, amelyet zsinóron a vízbe süllyesztünk. A megfelelő mélység elérésekor a 

palack dugójához rögzített zsinór megrántásával a dugót kihúzzuk. A közvetlenül palackba 

történő mintavétel helyett használhatunk különböző megoldású mintavevőt is. Ezek általában 

nyitott hengeres edények, amelyek nyílásait rugós fedelek zárják le. A mintavevőt nyitott 

helyzetben, rögzített fedelekkel a kellő mélységbe engedjük. Így a nyitott mintavevőn az adott 

réteg vize szabadon átfolyhat. Ezután felülről vezérelve záró fedelekkel a hengert hézagmen-

tesen lezárjuk, és a felszínre húzzuk. A vízmintákat leeresztő csapon keresztül töltjük palac-

kokba. A különböző mélységből történő mintavétel elvégezhető ún. mozgószondás szivaty-

tyúkkal is. 

Egyes esetekben a mintavételt különleges módon kell végrehajtani. Ezek során olyan 

mintavevő eszközöket használunk, amellyel például a felszínen úszó olajhártyából vagy a 

fenéküledékből lehet mintát venni. Ide sorolhatók továbbá a különböző planktonhálók, ame-

lyek a biológiai vizsgálatokhoz szükséges mintagyűjtésre alkalmasak. 

Az automatikus mintavételezés két alaptípusa ismeretes. Az egyik pontminták, a másik át-

lagminták gyűjtésére alkalmas. Az egyszerűbb készülékek csak időarányos mintavételre al-

kalmasak, de egyre több mintavevő készülék megfelelő vízhozammérővel vezérelve vízho-

zam arányos mintavételt is biztosit. Az automatikus mintavevők rendszerint 24–48 órán ke-



4.4. Vízminősítés 229 

© Barkács Katalin, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

resztül üzemeltethetők ellenőrzés nélkül. A pontminták mennyisége és a mintavétel gyakori-

sága (5, 10, 15, 30 percentként) szabályozható. A modern készülékek lehetőséget nyújtanak a 

minta 4
o
C-ra való hűtésére, sötétben tárolására is. 

Automatikus mintavevőkkel vett mintákból egyes jellemzők – például hőmérséklet, oldott 

gázok, stb. – nem mérhetőek. Bizonyos komponensek – például kémiai oxigénfogyasztás, 

nitrogénformák stb. – vizsgálata során is a tartósítószert előzetesen bele kell tenni a mintavé-

teli edénybe. Az automata mintavevők kiválasztásának követelményei: 

 minél kevesebb vízbe merülő és vízzel érintkező, mozgó alkatrésszel rendelkezzen, 

 korróziónak és víznek ellenálló, egyszerűen működtethető és karbantartható legyen, 

 a szilárd anyagok ne okozzanak könnyen eltömődést, 

 a szállított térfogat pontos legyen, 

 hűtés biztosítása, 

 folyamatos; idő-, illetve térfogatarányos mintavétel. 

A vízminták tartósítása, tárolása. A mintavétel és az analízis között eltelt idő – szállítás, 

tárolás – alatt a meghatározandó komponensek különbözőképpen változhatnak meg. A víz-

minta tartósításának célja az, hogy a víz jellemző tulajdonságait a mintavételtől a feldolgozá-

sig ugyanolyan állapotban megőrizze, mint amelyben azok a mintavétel időpontjában voltak. 

A nem tartósított vízmintában a következő főbb változások mehetnek végbe: 

 a mikroorganizmusok (baktériumok, algák) élettevékenysége folytán biokémiai folyama-

tok zajlanak le, amelyek során megváltozhat a BOI, keménység, lúgosság, pH-érték, a 

szén-dioxid, szerves, nitrogén-, foszfor-, szilíciumvegyületek koncentrációja, 

 egyes vizsgálandó komponensek oxidálódhatnak a levegő oxigénjének hatására; például 

egyes szerves vegyületek, kétértékű vas, szulfidok, stb., 

 összetevők kiválhatnak, illetve oldatba mehetnek, mint például a kalcium-karbonát, egyes 

fémvegyületek, stb., 

 a pH, az elektromos vezetőképesség, a lúgosság, a szén-dioxid, keménység, stb. megvál-

tozhat a szén-dioxid levegőből történő oldódásával, 

 oldott és kolloid fémvegyületek, szerves anyagok adszorbeálódhatnak a mintatároló edény 

falán vagy a vízben lévő lebegő anyagokon, 

 polimer vegyületek depolimerizálódhatnak, mint például a kondenzált szervetlen foszfátok. 

Néhány vízminőségi jellemző igen rövid idő alatt változik. Ezeket vagy csak a helyszínen 

lehet meghatározni (például: hőmérséklet, szabad szén-dioxid, oldottoxigén-koncentráció), 

vagy az analízist meg kell kezdeni a komponens megkötésével, ilyen például az oldott oxigén 

„lecsapása” (csapadék formában mangán-oxi-hidroxidként való megkötése, ún. Winkler-

módszer). Amennyiben külön akarjuk vizsgálni a vízben oldott és lebegő anyagokat, úgy a 

szűrést is a helyszínen kell végezni, az előírások szerint 0,45 m pórusméretű membránszűrő-

vel, mert a lebegőanyag-tartalom is változik az időben. 

Viszonylag lassabban változó komponensek tartósíthatóak megfelelő vegyszerek alkal-

mazásával, de általánosan használható, minden komponens megőrzésére alkalmas tartósító-

szer nincs. Az elemzésekhez rendszerint ezért kell több edényben a vízmintát tárolni és a 

megfelelő tartósítószerekkel kezelni. A gyakorlatban alkalmazott tartósító módszerek: 
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 a minta hűtése 4
o
C-on, 

 mélyfagyasztás 20
o
C-on, 

 a savas körülmények (pH < 2) létrehozása, 

 lúgos körülmények (pH > 12), 

 oxidáló szerek alkalmazása (HNO3 és K2Cr2O7), 

 oldószerek, 

 dezinficiáló szerek (HgCl2) alkalmazása, 

 extrakciós, ab- és adszorpciós módszerek, bepárlás különböző módozatai (az utóbbi mód-

szerek egyben alkalmasak a komponens koncentrálására, dúsításra is). 

Nem lehet általános szabályokat felállítani arra sem, hogy a tartósított vízmintában mi-

lyen időn belül kell az analízist elvégezni. Általában minél szennyezettebb a vízminta, annál 

gyorsabban változik az összetétele a tárolás során. Mivel a tartósító anyagok sem védenek 

teljesen a változásoktól, ezért a tartósított mintákat is a kivételt követő legrövidebb időn belül 

fel kell dolgozni. A szabvány előírásai tartalmazzák a leggyakrabban alkalmazott tartósítási 

módok esetén a mintavételtől számított, adott időn belül meghatározható komponensek listá-

ját. Külön hangsúlyoznunk kell a vízminta tárolására szolgáló edény anyagának jelentőségét: 

 az edény anyaga megváltoztathatja a vízminta összetételét, az üvegből például kioldódhat 

a nátriumion, szilikátok, míg a műanyagból szerves anyagok (esetleg az előzően tárolt, 

erősen szennyezett mintából adszorbeálódott anyagok), 

 a meghatározandó komponensek adszorbeálódhatnak az edény falán, így például a fémtar-

talom az üveg felületén ioncserével megkötődhet, vagy olajok, detergensek, peszticidek 

adszorbeálódhatnak a műanyag falán, 

 reakció játszódhat le egyes komponensek és az edény anyaga között, mint például a víz 

fluorid tartalma és az üveg között, stb. Az egyes komponensek meghatározására szolgáló 

vízminták tárolására javasolt edényeket ugyancsak előírás rögzíti. 

Általában kis koncentrációk esetén igazán kritikus a mintatartó edény szerepe, mert jelen-

tős változást okozhat a vizsgálandó víz minőségében. Általános szabály az, hogy szervetlen 

komponensek meghatározásához a vízmintát műanyag edénybe, a szerves komponensek meg-

határozásához üvegedénybe vesszük. Az edények tisztítására krómkénsavat (üvegek), illetve 

nagy tisztaságú sósavat (műanyag) használunk, de a tisztításhoz alkalmazott vegyszert – azért, 

hogy a zavaró hatásokat kiküszöböljük – mindig a meghatározandó komponenstől függően 

kell megválasztani. 

Vízminőségi komponensek meghatározása. A szakszerűen és jellemző módon vett vízmin-

ta szükséges, de nem elégséges feltétele a szennyezések megismerésének. Az alkalmazható 

vizsgálati módszerek az analitika teljes körét érintik, az egyszerű tömegméréstől, titrimetriás 

meghatározásoktól a bonyolult és nagy szakmai felkészültséget igénylő gázkromatográfiás-

tömegspektrometriás és egyéb kapcsolt (több módszert együttesen alkalmazó) módszerekig. A 

felhasználható, különböző mérési, elemző módszerek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 tájékoztató jellegű mérések a szennyezettség nagyságrendjének becslésére, 

 gyors vizsgálatok a mennyiség közelítő meghatározásához, 

 helyszíni vizsgálatok a közel pontos mennyiségi meghatározásokra, 

 laboratóriumi vizsgálatok a pontos mennyiségi meghatározásokhoz. 



4.4. Vízminősítés 231 

© Barkács Katalin, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

Egy-egy mérési módszer alkalmasságát egy adott célra a betartandó határértékek alapján lehet 

eldönteni. Egy módszer általában akkor alkalmas a minősítésre, ha a módszer: 

 alsó mérési határa a kérdéses komponens esetében kisebb, mint a határérték, 

 mérési bizonytalansága: RSD ≤ ± 5%, 

 mérési tartománya a határérték négyszeresét meghaladja. 

Vízvizsgálati módszerek csoportjaihoz soroljuk az összes hagyományos (klasszikus) analitikai 

kémiai módszert, mint például: 

 térfogatos elemzés (titrimetria), 

 sav-bázis, 

 komplexometriás, 

 redoxi,  

 csapadékos, 

 tömeg szerinti elemzés. 

Műszeres analitikai kémiai módszerek: 

Elektroanalitikai módszerek: 

 konduktometria (fajlagos elektromos vezetőképesség-mérés), 

 potenciometria (elektródpotenciál mérés), 

 direkt potenciometria (pH-mérés), 

 voltammetria, 

 coulombmetria. 

Elválasztástechnikai módszerek: 

 gázkromatográfia (GC), 

 nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC), 

 ionkromatográfia. 

Spektrometriás módszerek: 

 lángfotometria, 

 atomabszorpciós spektrometria (FAAS, GFAAS), 

 induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES), 

 induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS), 

 totálreflexiós röntgenfluoreszcens (TXRF) spektrometria, 

 ultraibolya és látható (UV–VIS-) spektrometria, 

 infravörös (IR-) spektrometria. 

Esetenként a minta közvetlenül, mintaelőkészítés nélkül vizsgálható. A vízvizsgálatokhoz 

a mintavételt követően a mintaelőkészítésére azonban általában szükség van. A 

mintaelőkészítést igényelheti az, ha a vízminta közvetlen vizsgálatára nincs lehetőség (a mód-

szer nem teszi lehetővé a közvetlen mérést), ha a mintamátrix túl bonyolult, vagy a minta mé-

rendő komponensének koncentrációja túl kicsi. 

A mintaelőkészítés, dúsítás tehát gyakori feladat az analitikai meghatározást megelőzően. 

Vannak olyan mintavételi módszerek, amelyek már a mintavételkor megoldják a tartósítást és 

dúsítást is egyben. Mintaelőkészítési módszer lehet a szervetlen mikroszennyezők vizsgálatá-

hoz: 
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 szűrletkészítés, 

 mintabepárlás (liofilizálás), 

 feltárás, 

 szorpciós dúsítás (ab- és adszorpció, ioncsere), 

 egyéb. 

Szerves mikroszennyezők vizsgálatához: 

 folyadék-folyadék extrakció (L−L), 

 szilárd fázisú extrakció (SPE), 

 purge and trap (P−T), 

 headspace (HS), statikus és dinamikus, 

 kíméletes bepárlás (vákuum, liofilizálás), 

 származékképzés, egyéb. 

A dúsítás lehetőségei általánosan (a választás a mérendő komponenstől függ): 

 bepárlás, 

 liofilizálás, 

 desztillálás, 

 extrakció, 

 abszorpció, 

 adszorpció (adszorbensek: aktív szén, molekulasziták, impregnált töltetek). 

Az adszorbeált komponenseket deszorpció után, vagy közvetlenül a deszorpciós művelet-

tel juttathatjuk a mérőműszerbe. A komponens leszorítására alkalmas műveletek közt gyakori 

az oldószer, gőz, vákuum és termikus deszorpció alkalmazása. 

A mintaelőkészítéskor lényeges a meghatározandó komponens(ek)től függő szempontok 

figyelembevétele. Feltehetjük például azt a kérdést: az adott vízminta esetében a lebegő anya-

got, vagy az oldott anyagokat kívánjuk-e minőségileg/mennyiségileg jellemezni, szerves vagy 

szervetlen vegyületcsoportot vizsgálunk-e? Ennek megfelelően kell ugyanis döntenünk már a 

lebegő anyagok és az oldatfázis elválasztására szolgáló szűréskor is arról, hogy milyen alap-

anyagú szűrőt válasszunk ahhoz, hogy az legkevésbé zavarja a mérést (például szervetlen ve-

gyületek esetében ennek megfelelően a cellulóz alapú membránt, szerves vegyületek megha-

tározásakor az üvegalapú membránt célszerű alkalmaznunk). A kiszűrt lebegő anyagot a 

mennyiség meghatározása mellett (tömegmérés) összetételében is jellemezhetjük. Erre alkal-

mas a meghatározandó összetevőktől függően az oldást, extrahálást, illetve roncsolást követő 

analízis. Amennyiben a vízben jelen lévő lebegő anyagok méret szerinti ismeretére van szük-

ség, a 4.36. táblázat szerinti módszerek használatára is sor kerülhet. 
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4.36. táblázat: A lebegő anyag mérete és az elválasztásra alkalmazható módszer 

Részecske-

méret (µm) 

(µm) 

A diszperz rendszer csoportja Az alkalmazható módszer 

elválasztó eljárás 

< 0,2 valódi oldat adszorpció, ioncsere, fordított 

ozmózis 

0,45−1 kolloid oldat ultra- és mikroszűrés 

1−20 kolloid szuszpenzió/ lebegő 

anyag  

szűrés 

20−150 finom ülepedő szilárd anyag szűrés 

150−2 000 közepes méretű ülepedő anyag centrifugálás/ülepítés, szűrés 

> 2 000 durva ülepedő anyag ülepítés 
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4.5. Víztípusok követelményei 

A vízkészlet a magyar állam tulajdona (vagyona), és aki jogot kap a víz feltárására vagy hasz-

nálatára, vízkészlet használati (környezet igénybevételi) díjat fizet. A szennyezés csökkentése, 

megelőzése céljából világszerte, így hazánkban is határértékeket írnak elő. A határértékek a 

kérdéses komponensek megengedhető, illetve kívánt (esetenként szükséges) mennyiségét fe-

jezik ki koncentrációegységekben. Például az ivóvíz-határértékek kialakításánál figyelembe 

veszik az egészségügyi szempontokat, ezen kívül az esetleges kellemetlen tulajdonságú, de 

egészségre ártalmatlan anyagokat (például szín-, vagy szaganyagokat), valamint a vízkezelés 

és vízszállítás során (közműves ellátás) az üzemeltetés szempontjából kedvezőtlen anyagokat 

(az üzemeltetést zavaró, vagy a technológiai folyamatok során káros terméket létrehozó kom-

ponenseket). A felszíni vizeknél az ökológiai egyensúly fenntartása szempontjából szabályo-

zott az, hogy milyen paraméterérték mellett tekintik az adott vízteret kiváló, jó, vagy rossz 

minőségűnek. A vízminőség jogi szabályzása szerint hazánkban egyrészt a vízjogi engedélye-

zési eljárás során a hatóság szabja meg a szennyvizek elvezetésének és kezelésének módját, 

másrészt büntetőjogi intézkedések tiltják a vizek szennyezését. 

A jelenleg érvényes előírások a víz mennyiségének és minőségének védelmére, a felszíni 

és felszín alatti vizekre, az integrált szennyezés csökkentésre, illetve megelőzésre, valamint a 

vízgyűjtő terület egészére vonatkoznak. Amióta az Európai Unió tagja hazánk, a vízgazdálko-

dás jogi szabályozása tekintetében az Unió szabályozása vált irányadóvá, eszerint az előírások 

nem tekinthetők rögzítettnek, időben változhatnak. Törvényerejű rendelet értelmében vízmi-

nőség-védelmi bírságok szabhatóak ki a szennyezést kibocsájtókra. A szennyvízbírságról szó-

ló rendelkezés értelmében, a szennyvizekben leggyakrabban előforduló szennyező és mérgező 

anyagok, amennyiben a megállapított határértékeket meghaladják, a szennyezés veszélyességi 

fokától, valamint a határértéket meghaladó mennyiségtől függően bírságot kell kiszabni. 

A szennyvizekre vonatkozó kibocsátási határértékek 

A szennyvizek közvetlenül csatornákba vagy az élővizekbe kerülhetnek. A két szennyvízelve-

zetési mód az előírt határérték tekintetében számottevő eltérést jelenthet vízminősítő kompo-

nensenként. A közvetlenül élővizekbe vezetett szennyvizek esetén jóval szigorúbb előírások 

érvényesek, míg értelemszerűen, a szennyvizek csatornába vezetése a csatorna végén szenny-

víztisztító telep meglétét feltételezi. Ezt mutatja be többféle paraméterre a befogadó jellegétől 

függően határértékeket feltüntető 4.37., és a csatornába bevezetésre kerülő szennyvizekre vo-

natkozóan a 4.38. táblázat. 

Károsító anyagok küszöbértékei a szennyvizek csatornába bocsátásakor az élővizekbe tör-

ténő bevezetéssel szemben egyes, a szennyvíztisztító telepen eltávolítható, egyúttal a csator-

nahálózatban problémát nem okozó komponenseket tekintve kevésbé szigorúak, azaz na-

gyobb koncentrációt engednek meg, ahogy ezt a 4.38. táblázatban kiemelt néhány adat esetén 

is látható. 
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Megnevezés 
Balaton és 

vízgyűjtője 

Egyéb 

védett 

területek 

Általános 

pH 6,5−8,5 6,5−9 6-9 

Szennyező anyagok határérték mg/L 

Dikromátos oxigénfogyasztás 

(KOIkr) 
50 75 150 

Biokémiai oxigénigény (BOI5) 15 25 50 

Összes nitrogén (Nössz) 15 30
(1)

 50 

Összes foszfor (Pössz) 0,7 2
(1)

 10 

Összes lebegő anyag 35 100 200 

Szulfidok 0,01 0,01 2 

Aktív klór 2 2 2 

Szerves oldószer extrakt 

(olajok, zsírok) 
(2) 2 5 10 

Ammónia-ammónium-nitrogén 2 5 10 

Coliform-szám 

(i = indivíduum = egyed) 
(3)

 
10 i/cm

3
 10 i/cm

3
 10 i/cm

3
 

Összes arzén 0,1 0,1 0,5 

Összes cianid 2 2 10 

Összes ezüst 0,01 0,01 0,1 

Összes higany 0,001 0,001 0,001 

Összes kadmium 0,005 0,005 0,05 

Összes króm 0,2 0,2 1 

Összes ólom 0,05 0,05 0,2 

Összes nikkel 0,5 0,5 1 

Hőterhelés 
A határértéket a hatóság aktuálisan állapítja 

meg
(4)

 
 

1
 A Velencei-tó, a Fertő tó és vízgyűjtője területén a jelenleg érvényben lévő Kormányrendelet alapján az 1. 

kategória határértéke érvényes. 
2
 Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros. 

3 
A közegészségügyi hatóság által fertőtlenítésre kötelezett üzemek esetében előírandó határérték. 

4
 A hőterhelt víz felszíni befogadóba való vezetésére előírt kibocsátási határérték megállapítása során a befoga-

dóra vonatkozó ökológiai és vízhasználathoz kötődő határértékek betarthatóságát kell figyelembe venni. 

4.37. táblázat: A felszíni vízi környezetbe közvetlenül bevezetett szennyvizek vízminőség-védelmi 

területi kategóriáktól függő kibocsátási határértékei 
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Megnevezés Küszöbérték 

(g/m
3
) 

Dikromátos oxigénfogyasztás  1 200 

Szerves oldószer extraktum (olaj, zsír) 

(állati és növényi zsírok esetén 100 m
3
/d kibocsátás alatt a 

küszöbérték háromszoros, e felett kétszeres)  

50 

Fenolok  10 

Kátrány  5 

ANA-detergens  50 

pH 6,5−10,0 felett 

Szulfid  1 

Szulfát  400 

N(NH3−NH4
+
) 150 

Aktív klór 30 

Összes só 2 500 

10 perces ülepíthető anyag 

(Csak ha a 10 perces ülepedésnél a kiülepedő lebegő-

anyag-tartalom nagyobb, mint 5  10
-3

 m
3
/m

3
) 

150 

Összes cianid 1 

Összes ólom 0,4 

Összes króm 1 

Összes arzén 0,2 

Összes kadmium 0,1 

Összes higany 0,05 

Összes nikkel  1 

Szerves oldószer 0,1 

Benzol (BTEX) 0,1 

Toxicitás LC50 hígítási igény 

Azbeszt 30 

4.38. táblázat: A csatornába közvetlenül bevezetett szennyvizek 

országos kibocsátási határértékei 
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Az üzemekből kibocsátott szennyvizek szennyezőanyag-tartalmát az önellenőrző vizsgálatok 

mellett a hatósági helyszíni ellenőrzésen vett vízmintákból állapítják meg. A jelenleg érvé-

nyes szabályozás már nem teszi lehetővé, hogy egyszerűen a szennyező anyagokat töményen 

tartalmazó szennyvizek csupán hígítás révén feleljenek meg a kibocsátott vízre vonatkozó 

határérték követelményeknek. Az ún. környezetterhelési díjtételek szempontrendszere ezt 

megakadályozza. Eszerint háromféle előírást kell együttesen figyelembe venni a kibocsátott 

szennyvizek minőségének megítélésekor. Egy adott komponens szennyvízbeli koncentrációjá-

ra előírt határérték mellett ugyanis egy-egy kibocsátónak be kell tartania a fajlagos szennye-

zőanyag-kibocsátásra és szennyvíztisztítójának hatásfokára előírtakat is (technológiai határér-

tékek, azaz valamilyen mértékegységgel jellemezhető termék egységnyi mennyiségére, példá-

ul egységnyi tömegű, egységnyi hosszúságú vagy egységnyi energiát jelentő termékre vonat-

kozóan a kibocsátott, adott szennyező komponens tömege nem haladhatja meg az előírt érté-

ket, és az üzemi tisztítótelep sem működhet az előírt hatásfokhoz képest kevésbé hatékonyan). 

Ismerve az éves termékmennyiség és a kibocsátott vízmennyiséget e háromféle szempontnak 

a kibocsátott szennyvízben külön-külön az adott komponensre vonatkozóan egy-egy koncent-

rációérték felel meg, amiből a legszigorúbb szempont szerintit, azaz a legkisebb koncentrációt 

kell a kibocsátónak betartania ahhoz, hogy ne kelljen bírságot fizetnie. A 4.39. táblázatban 

példaként szennyvíztisztító telepekre vonatkozóan átlagos technológiai határértékeket fogla-

lunk össze. Ez esetben a termékmennyiséget a kezelt, lakosegyenértékben kifejezett vízmeny-

nyiség jelenti. 

Komponens Koncentráció 

(mg/L) 

Minimális 

hatásfok 

(%) 

Kémiai oxigénigény 

(KOIkr)  

125 75 

Biokémiai oxigénigény 

(BOI5, 20 
o
C-on, nitrifikáció nélkül)  

25 70−90 között 

Összes lebegő anyag  35 90 

Összes foszfor 

(P összes) 

2 (10 000 −100 000 LE) 

1 (> 100 000 LE) 

80 

80 

Összes nitrogén 

(N összes)  

15 (10 000−100 000 LE) 

1 (> 100 000 LE) 

70−80 között 

70−80 között 

LE = LEÉ = lakosegyenérték 

4.39. táblázat: Települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatos 

technológiai határértékek 

A felszíni vizek minősítésére vonatkozó határértékek  

Az egyes víztípusok adott paramétereinek határértékei jelentősen, sok esetben nagyságren-

dekkel térhetnek el egymástól. Ez a vízminősítési stratégia kialakítása során kihat arra, hogy 

milyen analitikai kémiai módszert alkalmazhatunk, arra is, hogy milyen mennyiségű mintát 

kell vennünk, továbbá azt is befolyásolja, hogy milyen tartósítási és mintaelőkészítési (feltá-

rás, dúsítás, stb.) módszert válasszunk ahhoz, hogy a vizsgált vízre nyert adat megbízható 

legyen.  
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A „Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés” jelenleg érvényben lévő 

MSZ 12749:1993 szabvány szerint a felszíni vizeket ötféle paraméter csoport értékei szerint 

ötféle minőségi osztályba soroljuk. 

A vízminőségi paraméter csoportok a következők: 

  A csoport: oxigénháztartás jellemzői 

  B csoport: nitrogén és foszforháztartás jellemzői 

  C csoport: mikrobiológiai jellemzők 

  D csoport: mikroszennyezők és toxicitás 

   D1 alcsoport: szervetlen mikroszennyezők 

   D2 alcsoport: szerves mikroszennyezők 

   D3 alcsoport: toxicitás 

   D4 alcsoport: radioaktív anyagok 

  E csoport: egyéb jellemzők (például pH, sótartalom) 

A felszíni vizekre vonatkozóan a vízminőségi osztályok elnevezését, jelölését (osztály- és 

színjelölés) a 4.40. táblázat mutatja be. A vízminőségi osztályba soroláshoz tartozóan az ötfé-

le paraméter csoport szerinti határértékekre példát pedig a 4.41−4.46. táblázatokban szerepel-

tetünk. 

 

I. osztály  

 

Kiváló víz  
 

Kék 

 

II. osztály  

 

Jó víz  
 

Zöld 

 

III. osztály  

 

Tűrhető víz  
 

Sárga 

 

IV. osztály  

 

Szennyezett víz  
 

Piros 

 

V. osztály  

 

Erősen szennyezett víz  
 

Fekete 

4.40. táblázat: A felszíni víz minőségi osztályai 

Kiváló víz: (I. osztály) Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta, természetes ál-

lapotú víz, amelyben az oldottanyag-tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a táp-

anyagterhelés csekély, és szennyvízbaktérium-tartalma gyakorlatilag nincs. Egyszerű tisztítás-

sal alkalmas az ivóvízellátásra, az élelmiszeripar és egyéb nagy vízigényű ipar céljaira, vala-

mint pisztrángtenyésztésre. 

Jó víz: (II. osztály) Közepesen szennyezett víz. Külső szennyező anyagokkal, és biológiailag 

hasznosítható tápanyagokkal csekély mértékben terhelt, mezotróf jellegű víz. A vízi szervezetek 

fajgazdasága nagy, de az egyedszámuk kicsi. A víz szennyvízbaktérium-tartalma igen kevés. 

Nagy oxigéntartalommal rendelkezik. Előkészítés nélkül hasznosítható haltenyésztésre, sport és 

üdülési célokra. Megfelelő előkészítéssel az I. osztályú vizet igénylők is felhasználhatják. 
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Tűrhető víz: (III. osztály) Mérsékelten szennyezett (például: tisztított szennyvizekkel már 

terhelt) víz, amelyben eutrofizációs folyamatokat eredményezhetnek a vízben lévő anyagok. 

Szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatóak benne. Az oxigénháztartás jellemzőinek 

évszakos és napszakos ingadozása, továbbá az esetenként előforduló káros vegyületek átme-

netileg kedvezőtlen életfeltételeket teremthetnek. Az életközösségben a fajok számának csök-

kenése és egyes fajok elszaporodása a víz elszíneződését is előidézheti. Esetenként a szennye-

zettségre utaló szag és szín is előfordul. 

Szennyezett víz: (IV. osztály) Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve 

szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénház-

tartás jellemzői tág határok között változnak, előfordul az anaerob állapot is. A nagy mennyi-

ségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen belül a szennyvíz-

baktériumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtűek tömeges előfordulása jellemző rá. A 

víz zavaros, színe esetenként változó, előfordulhat vízvirágzás is. A biológiailag káros anya-

gok koncentrációja esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. Ez a víz-

minőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra. 

Erősen szennyezett víz: (V. osztály) különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, 

szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a 

nyers szennyvizéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfel-

tételeket. A víz átlátszósága általában kicsi; zavaros. Bűzös, színe jellemző és változó. A 

bomlástermékek és a káros anyagok koncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, 

esetenként akut toxikus szintet jelent. 

Vízminőségi 

jellemzők 

 

Mérték-

egység 

I. 

kiváló 

II. 

jó 

III. 

tűrhető 

IV. 

szennyezett 

V. 

erősen 

szennyezett 

Oldott oxigén mg/L 7 6 4 3 < 3 

Oxigéntelítettség % 
80−100 70–80 50–70 20–50 < 20 

 100−120 120−150 150–200 > 200 

Biokémiai oxi-

génigény (BOI5) 

O2
 

mg/L  
4 6 10 15 > 15 

Kémiai oxigéni-

gény (KOIps) 

O2
 

mg/L  
5 8 15 20 > 20 

Kémiai oxigéni-

gény (KOIkr) 

O2
 

mg/L 
12 22 40 60 > 60 

Szaprobitási 

(Pantle-Buck) 

index 

– 1,8 2,3 2,8 3,3 > 3,3 

4.41. táblázat: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek, 

 az A csoportot alkotó paraméterek, az oxigénháztartás jellemzői
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Vízminőségi 

jellemzők 

Mérték-

egység 

I. 

kiváló 

II. 

jó 

III. 

tűrhető 

IV. 

szennyezett 

V. 

erősen 

szennyezett 

Ammónium (NH4–

N) 
mg/L 0,26  0,64  1,29  2,57  > 2,57  

Nitrit (NO2–N) mg/L 0,033  0,1  0,329  0,986  > 0,986  

Nitrát (NO3–N) mg/L 4,43  22,14  44,28  110,7  > 110,7  

Összes foszfor  µg/L 100  200  400  1 000  > 1 000  

Összes foszfor* µg/L 40  100  200  500  > 500  

Ortofoszfát-foszfor 

(PO4–P) 
µg/L 50  100  200  500  > 500  

Ortofoszfát-foszfor 

(PO4–P)* 
µg/L 20  50  100  250  > 250  

Klorofill-a µg/L 10  25  75  250  > 250  

*tározó, állóvíz, illetve ezekbe kerülő folyóvíz esetén 

4.42. táblázat: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek, 

a B csoportot alkotó paraméterek, a tápanyagháztartás jellemzői 

Vízminőségi 

jellemzők 

Mérték-

egység 

I. 

kiváló 

II. 

jó 

III. 

tűrhető 

IV. 

szen-

nyezett 

V. 

erősen 

szennyezett 

Coliform szám  

1 ml-ben 
– 1 10 100 1 000 > 1 000 

4.43. táblázat: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek C csoportja, 

 mikrobiológiai jellemzők 

Vízminőségi 

jellemzők 

Mérték-

egység 

I. 

kiváló 

II. 

jó 

III. 

tűrhe

tő 

IV. 

szen-

nyezett 

V. 

erősen 

szennyezett 

Cianid  µg/L 10 20 50 100 > 100 

Cink  µg/L 50 75 100 300 > 300 

Higany  µg/L 0,1 0,2 0,5 1 > 1 

Kadmium  µg/L 0,5 1 2 5 > 5 

Ólom  µg/L 5 20 50 100 > 100 

Réz  µg/L 5 10 50 100 > 100 

4.44. táblázat: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek, 

D csoport, mikroszennyezők és toxicitás; szervetlen mikroszennyezők 
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Vízminőségi 

jellemzők 

Mérték 

egység 

I. 

kiváló 

II. 

jó 

III. 

tűrhető 

IV. 

szennyezett 

V. 

erősen szeny-

nyezett 

Fenolok  

(fenolindex)  
µg/L 2 5 10 20 > 20 

Anionaktív  

detergensek  
µg/L 100 200 300 500 > 500 

Kőolaj és 

termékei  
µg/L 20 50 100 250 > 250 

Benz(a)pirén  µg/L 0,005 0,007 0,01 0,05 > 0,05 

Poliklórozott  

bifenilek  
µg/L 0,01 0,05 0,2 2 > 2 

4.45. táblázat: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek, 

 D csoport, mikroszennyezők és toxicitás; szerves mikroszennyezők 

Vízminőségi 

jellemzők 

Mérték 

egység 

I. 

kiváló 

II. 

jó 

III. 

tűrhető 

IV. 

szen-

nyezett 

V. 

erősen 

szen-

nyezett 

pH   

6,5−8,0 
6,5−

8,5 
6,0–6,5 5,5–6,0 < 5,5 

  8,5–9,0 9,0–9,5 > 9,5 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 

(20°C)  

µS/cm 500 700 1 000 2 000  > 2 000 

Vas  mg/L 0,1 0,2 0,5 1 > 1 

Mangán  mg/L 0,05 0,1 0,1 0,5 > 0,5 

4.46. táblázat: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek, 

 E csoport, egyéb jellemzők 

Összehasonlításképp a felszíni vizek közül a Duna-víz átlagos összetételére jellemző makro-

komponens-koncentrációkból tüntetünk fel néhányat a 4.47. táblázatban.  
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Paraméter átlag min. max.  

m – lúgosság (mval/dm
3
) 3,2 2,3 4,1 

Összes keménység (nK
o
) 11,3 7,6 14,5 

Karbonát keménység (nK
o
) 8,9 6,4 11,5 

Lebegőanyag-tartalom (mg/dm
3
) 23 3 125 

Szervesanyag-tartalom (KOI, O2 mg/dm
3
) 29 16 44 

4.47. táblázat: Felszíni víz (Duna-víz) összetétele 

A talaj és felszín alatti vizek védelmét szolgáló határértékrendszer alapvetően az 

ivóvízként történő hasznosítást tekinti a minőséget meghatározó szempontnak. A határérté-

kek a felszín alatti vizek esetében sem csupán fizikai-kémiai paraméterekre, hanem a bioló-

giai paraméterekre is vonatkoznak. Itt a fizikai-kémiai paraméterek közül mikro-

szennyezőkre előírt határértékekből mutatunk be néhányat példaként (lásd 4.48. táblázat).  

Szervetlen 

szennyezők 
µg/L Szervetlen 

szennyezők 
µg/L 

Cr 200 NH4
+
 3 000 

Co 200 F
–

 4 000 

Ni - CN
–

 (szabad) 100 

Cu 200 CN
–

 (kötött) 200 

As 100 S 300 

Hg 2 Br
−

 2 000 

Pb 200 Foszfát 700 

Policiklusos  

szénhidrogének 
µg/L 

Aromás 

vegyületek 
µg/L 

Naftalin 30 Benzol 5 

Antracén 10 Etil-benzol - 

Fenantrén 10 Toluol 50 

Fluorantén 5 Xilol 60 

Pirén 5 Fenol 50 

3,4-benzpirén 1 Össz. aromás 100 

Össz. PAH 40 Rovarirtószerek 5 

4.48. táblázat: Szennyezők határértékei a felszín alatti vízre 
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A szennyezettségi állapot megítélésekor, esetleges kárelhárítási beavatkozás esetén azon-

ban a következő határértékeket veszik figyelembe. 

 A érték: átlagos magyar viszonyoknak megfelelő, tiszta közeg anyagtartalma, 

 B érték: tényleges határérték, az anyag ilyen mennyiségben nem jelent kockázatot, 

 C értékek: intézkedési határértékek. Ezen értékek meghaladása esetén beavatkozásra van 

szükség. Ez a határérték függ a terület jellegétől; így a következő sorrendben nő az előírt 

érték: 

C1: fokozottan érzékeny területek: például karsztok, 

C2: érzékeny területek: hidrogeológiai védőövezetek, 

C3: egyéb területek. 

 D határérték: kármentesítési határérték, kockázatelemzéssel határozzák meg az adott terü-

letre, nem feltétlenül egyezik meg a B határértékkel. 

Szennyvizek összetétele. Szennyvíznek nevezünk minden olyan vizet, amely valamilyen 

módon felhasználásra került. A szennyvizek eredet szerint lehetnek: 

 kommunális szennyvizek, 

 ipari szennyvizek: iparáganként, üzemenként eltérő összetétel, 

 mezőgazdasági szennyvizek. 

A település jelentős szennyező forrássá válik minden olyan esetben, ha csak a vezetékes 

vízellátást oldja meg. Csatornahálózat hiányában a talaj és a talajvíz fogadja a szennyvizet. A 

szennyvíztisztító telep nélkül megépített csatornahálózat is komoly hiányosság, mert közvet-

lenül kerül a szennyvíz a folyókba. Az ipari szennyezést nem tartalmazó szennyvíz elsősorban 

sokféle, főként könnyen bomló szerves anyagot tartalmaz. A bomlási folyamat önmagában is 

kedvezőtlenül változtathatja meg a víz minőségét, mert annak a természetes, eredeti élő szer-

vezetek számára fontos oldottoxigén-tartalmát igénybe veszi. A további bomlás során pedig 

az anyagcsere-végtermékek okoznak gondot. 

A közlekedés következménye a nyersolajtermékek elfolyása a repülőtereken, a parkolók-

ban, az üzemanyag-eladóhelyeken és tárolókban, a javítóműhelyekben, az utakon. A téli idő-

szakban az utak felhintésére használt só, a salak és a homok is okozhat vízszennyezést, külö-

nösen tavasszal, amikor ezek az anyagok bemosódva a folyókba, illetve talajvízbe kerülnek. 

Az ipar a víz szennyeződésének egyik legfőbb forrása. A különféle iparágak, például: bánya-, 

vegy-, kohó-, fém-, textil-, papír- és élelmiszeripar szennyvizei nagyon eltérőek. Az ipari 

szennyvizek veszélyesebbek, mint a települési szennyvíz, főként azért, mert sok szerves, illet-

ve ásványi szennyező anyagot tartalmaznak, nagyon savasak vagy ellenkezőleg, nagyon lúgo-

sak, és gyakran található bennük mérgező anyag is. A bányaipar szennyvizei sok ásványi 

szennyeződést tartalmaznak. A vegyipar és fémipar szennyvizei sokszor pH-juk miatt káro-

sak, gyakran mérgezőek is. Veszélyesek az uránérc kitermelésekor és feldolgozásakor kelet-

kező radioaktív szennyeződések, valamint a radioizotópot felhasználó üzemekből és az atom-

energetikai központokból származó hulladékok. A mezőgazdaság főként az utóbbi évtizedek-

ben vált a vízszennyezés forrásává a nagyüzemi termelés következményeként. A szennyezés a 

silógödrökből, a trágyatelepekről, a hígtrágya-tárolókból származó szennyvizekkel, az istál-

lókból kikerülő szilárd hulladékokkal, a víziszárnyas-tenyésztéssel, a növényvédelemhez 

használt különböző vegyszerek raktározásával és használatával, valamint a műtrágyák marad-

ványaival idézhető elő. Egészségügyi szempontból különösen veszélyes például a megbetege-

dett állatok istállójából kikerülő hulladék. A mezőgazdaságból továbbá viszonylag jelentős 

mennyiségű nyersolaj és egyéb hajtó-, illetve kenőanyag is kikerül szennyezésként. 

 



244 4. Vízkémia 

www.tankonyvtar.hu © Barkács Katalin, ELTE TTK  

Néhány szennyvíz jellemző BOI5 értéke összehasonlításképp a következő: 

városi szennyvíz (tisztítás nélkül) 100−400 mg O2/dm
3
, 

állattartó telepek 100−1 000 mg O2/dm
3
, 

élelmiszeripar 100–10 000 mg O2/dm
3
. 

Az adatokból jól látható, hogy különösen az utóbbi két szennyvíztípus jelentős mennyisé-

gű lebontható szerves anyagot tartalmaz. 

A szennyvíz bebocsátásának helyétől a felszíni vizekben folyás irányába haladva zajlik le 

az öntisztulási folyamat. A felszíni vizek öntisztuló képességét jelentősen befolyásolja a 

szennyvizek összetétele. Az élővizek fizikai, kémiai vagy biológiai viszonyait kedvezőtlenül 

változtató anyagok az öntisztuló képességet csökkentik, szélsőséges esetben megszüntetik. 

Ilyen szempontból elsősorban a savas és lúgos (pH < 4, pH > 11) szennyvizek, a vizek élővi-

lágát közvetlenül pusztító mérgező anyagok, és az oxigénpótlást gátló, a víz felületén hártyát 

vagy habot képező anyagok (olaj, detergensek) a veszélyesek. 

Különböző ipari szennyvizek összetételét jellemző néhány főbb paraméterre foglal össze 

koncentráció adatokat a 4.49. táblázat. 

Ipari szennyvíz 
BOI 

(O2 mg/L) 

KOI 

(O2 mg/L) 

Lebegő 

anyag 

(mg/L) 

pH 

Sörgyár  850 17 000 90 4−6 

Konzervgyár (üdítő) 2 000  7 000 savas 

Konzervgyár (borsó)  570  130 savas 

Tejüzem  600−1 000  200−400 savas 

Szeszgyár  7 000 10 000   

Takarmányüzem  50 000   savas 

Paradicsomfeldolgozó  2 000 3 500 2 500 11−13 

Szárnyas telep  500−800 600−1 050 450−800 6,5−9 

Vágóhíd  1 500−2 500  800 7 

Cukorgyár  450−2 000 600−3 000 300−1 500 7−8 

4.49. táblázat: Az ipari szennyvizek összetételére jellemző adatok 

A kommunális szennyvizek szerepe az összes szennyezés kibocsátásban nem hanyagolha-

tó el. A kommunális szennyvíz szennyezéseinek eredet szerinti csoportosítása: 

 emberi szervezet hulladékai (szerves vegyületek, baktériumok, ásványi sók), 

 tisztálkodás, mosás, takarítás (szerves anyagok, por, korom, baktériumok, detergensek, 

vegyszerek), 

 főzés, mosogatás (zsírok, olajok ételmaradékok, detergensek), 

 kórházak (kötszerdarabok, vér, genny, vírusok, baktériumok), és egyéb közintézmények 

hulladékai. 

A kommunális szennyvízben a szennyezők több, mint fele szerves anyag, sok a foszfor- és a 

nitrogéntartalmú szerves vegyület is. A foszfor foszfátok, a nitrogén ammónia (bomláster-

mék) formájában van nagy mennyiségben jelen. A kommunális szennyvíznek jelentős a bak-

tériumtartalma is. Bár a mikroorganizmusok egy része nem kórokozó, de újra az emberi szer-
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vezetbe jutva megbetegedéseket idézhetnek elő. Azonban gyakran fordulnak elő a szennyvíz-

ben fertőző mikrobák is. A nagy szervesanyag-tartalom miatt a kommunális szennyvíz jó táp-

talaj a baktériumok szaporodásához, és ezáltal a szennyvíz igen fertőzővé válhat. Járványok 

megelőzésére a települések szennyvizét csatornahálózattal gyűjtik össze, a szennyvíztisztító 

telepeken végzik a szervezett tisztítást, és csak ezután engedhető vissza a természetbe − annak 

károsodása nélkül −, vagy kerülhet újrafelhasználásra. 

A kommunális szennyvizek összetételét számszerű adatokkal jellemezhetjük, bár a lakos-

sági szennyvíz keletkezése nem egyenletes, hanem a társadalmi, gazdasági viszonyok függvé-

nyében állandóan változik. Ezen kívül éves perióduson belül (télen, nyáron) is eltérő szenny-

vízmennyiség keletkezik. (Például nyaranta mintegy másfélszerese a szennyvízhozam az évi 

átlagnak.) Periodikusan változik a szennyvíz mennyisége a munkanapok és ünnepnapok függ-

vényében is. A hét elejét nagyobb szennyvízmennyiség és nagyobb szennyezettség, a hét vé-

gét inkább a takarítás, mosás szennyezései jellemzik. Határozott változás jelentkezik egy na-

pon belül is a napi tevékenység függvényében (reggel sok és szennyezett, dél felé csökken, 

este újra nő, majd éjszaka mélypontot ér el a szennyvízkibocsátás). A 4.50. táblázatban is tük-

röződnek ezek az ingadozások, mutatván az összetevők átlagos koncentráció intervallumait. 

Kommunális szennyvíz 

összetevői 

Koncentráció 

(mg/dm
3
) 

Összes szennyező anyag 700−1 800 

Összes oldott anyag 550−1 200 

Oldott szerves anyag 250−600 

Összes lebegő anyag 150−600 

Lebegő szerves anyag  100−400 

BOI5 150−360 

4.50. táblázat: A kommunális szennyvíz áltagos összetétele 

A táblázatból kiolvasható, hogy a szennyező anyagnak átlagosan egynegyede lebegő-

anyag. Az oldott- és lebegő szervesanyag-tartalom adataiból az várható, hogy a lebegőanyag 

eltávolítása a víz összes szervesanyag-tartalmát csupán közel egyharmad részével képes csök-

kenteni. 

Az ivóvízzel szembeni követelmények. Az ivóvíz esetén alapvető az a vízhigiénés célki-

tűzés, hogy a víz nem megfelelő voltából adódó egészségkárosodást megakadályozza. Egy-

részt káros vegyi anyagok vagy élő szervezetek ivóvízbe kerülésének megakadályozása a cél, 

másrészt az, hogy a szükséges anyagok viszont bekerüljenek az ivóvízzel az emberi szerve-

zetbe, ne alakuljanak ki hiánybetegségek sem. A jelenlegi felfogás szerint tehát, bár a járvá-

nyok megelőzése továbbra is alapvető, elsődlegessé vált az ivóvíz egészségterhelést jelentő 

kockázatának a csökkentése, az ivóvízbiztonság. Ez azt jelenti, hogy az ivóvíz forrásául szol-

gáló víz minőségét, a technológiai műveletek során nyert vízét, valamint a termelt víz minő-

ségét egyaránt szigorúan ellenőrizni kell. Továbbá a másodlagos szennyezettséget, a tárolás és 

vízellátási hálózatban a biofilmek és a korrózió kialakulását is meg kell előzni. Az ivóvíz mi-

nősége tehát meg kell feleljen a következő szempontok mindegyikének. 
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 Nem tartalmazhat nem megengedett koncentrációban egészségre káros anyagokat,  

 tartalmaznia kell mindazon anyagokat (ásványi anyagokat, nyomelemeket), amelyekre az 

emberi szervezetnek szüksége van, és amelyeknek a felvétele az ivóvízzel biztosítható. 

 A vízcsőhálózatból kikerülő ivóvíznek esztétikai szempontból is kifogástalannak kell len-

nie, színtelen, szagtalan, friss és jóízű legyen.  

 A vízszolgáltató feladata, hogy mindenkor megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz 

álljon rendelkezésre kellő hálózati nyomáson.  

Az ivóvíz kezelése során (a vízkivételtől a fogyasztóig) ne okozzon a műveleti egységek-

ben üzemeltetési gondot, és lehetőleg ne keletkezzen a kezeléskor, tárózáskor, elosztáskor 

sem egészségkárosító, illetve minőségrontó komponens. (Ne okozzon például korróziót, csa-

padékképződést, ne képződhessen robbanóképes elegy, az alkalmazott vegyszerekkel ne rea-

gáljanak a víz összetevői kellemetlen ízű, szagú, illetve karcinogén, mutagén vegyületek kép-

ződését eredményezve, ne oldjon ki a berendezésekből, csővezetékekből a víz egészségre ká-

ros komponenst sem.) 

Az ivóvíz minőségét minden országban szigorú előírások szabályozzák. Az országos elő-

írások a mérgező anyagokra és az egészségre közvetlenül káros anyagokra nézve általában 

követik a WHO ajánlásait. Adott komponens határértékét a kockázatbecslés alapelvei szerint 

állapítják meg. Az egészségügyi hatások értékelésénél nemzetközileg elfogadott, átlagos fo-

gyasztási, valamint epidemológiai és toxikológiai alapadatokat vesznek figyelembe. A határ-

értékek időnként változhatnak, ami jelenthet szigorítást egy adott komponens esetén, illetve 

azt is, hogy nagyobb megengedett koncentrációt írnak elő a korábbihoz képest. 

Toxikus anyagok esetén a toxikológiai adatbázis a napi megengedhető dózisértéket veszi 

alapul (anyag tömege, mg vagy μg mennyiségben 1 kg testtömegre vonatkoztatva, amely az 

élet során naponta a szervezetbe jutva még semmilyen káros hatást nem fejt ki). Ez az érték 

sok esetben csak állatkísérletek adatai alapján becsülhető, ezért ilyen esetekben a napi megen-

gedhető dózist egy 70 kg-os átlagos testtömegű emberre vonatkoztatva, több nagyságrenddel 

csökkentve ún. biztonsági tényezők figyelembevételével állapítják meg. 

Ismert, hogy amíg a mérgező anyagokra meg tudnak állapítani olyan egészségügyi határ-

értéket, amely a szervezet számára tartós fogyasztás esetén sem jelent egészségügyi kockáza-

tot, addig karcinogén, mutagén és teratogén tulajdonságú anyagokból egyetlen molekula is 

káros hatású lehet. Így valójában jelenlétüket a vízben egyáltalán nem lehetne megengedni. 

Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért nem szabályozzák úgy az ivóvíz minőséget, hogy 

bizonyos komponensek egyáltalán ne legyenek jelen a vízben. Ha ezt meg akarjuk válaszolni, 

elég csak a műszaki megvalósíthatóság, és a betarthatóság szerepére gondolnunk. A műszaki 

feltételek a technológiai fejlettségi szint mellett a gyakorlatban betartható, valamint a rendel-

kezésre álló legmodernebb analitikai módszerekkel egyúttal már kimutatható szennyezőa-

nyag-kibocsátási koncentrációt jelentik, ami értelemszerűen nullától eltérő érték lehet csak. 

Ilyen típusú anyagokra ezért megengedhető koncentrációként olyan határértéket írnak elő, 

amit több szempont együttes figyelembevételével állapítanak meg. Figyelembe veszik az 

adott anyag esetén egyrészt az előbb említett műszaki feltételeket, másrészt az egészségügyi 

kockázatot. A kérdéses anyagra vonatkozóan az egészségügyi kockázatot a kockázatbecslés 

szabályai szerint állapítják meg, és egy ún. elfogadható mértékű kockázathoz tartozó kompo-

nenskoncentrációt írnak elő. A megengedhető napi dózis megállapításakor olyan anyagmennyi-

séget vesznek figyelembe, amely mellett a kóros elváltozás kockázata 10
–5

 (10 mikrorizikó) 
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nagyságrendű. A környezetvédelem az elfogadható mértékű kockázatot 10 mikrorizikónak 

tekinti, vagyis olyan dózisértéket tart egy adott anyagból elfogadható expozíciónak, amely  

1 millió esetből 10 esetben okoz csak megbetegedést, vagy környezeti kárt, vagyis eszerint a 

kedvezőtlen esemény bekövetkezésének valószínűsége minden esetben 1:10 000-nél kisebb 

mértékű kell, hogy legyen. Az elfogadható mértékű kockázat olyan koncentrációértéket jelent, 

ami az epidemológiai vizsgálatok (orvos, egészségügyi statisztikai adatok, valamint emellett 

állatkísérletek) tanúsága szerint a hatásnak kitett lakosság esetében sem okoz várhatóan na-

gyobb arányú megbetegedést, mint az anyaggal egyáltalán nem érintkező személyek között is 

tapasztalható károsodás mértéke. A kockázatbecslés elfogadható kockázatnak tehát így azt 

tekinti, ha a nem kívánt esemény (betegség, halál) bekövetkezésének valószínűsége nagyság-

rendben 10
–4

–10
–6 

közötti, azaz 10 ezer–1 millió személy közül átlagosan csak egyet érint. 

A megengedhető napi dózisnak, figyelembe véve az egyéb expozíciós utakon a szerve-

zetbe kerülő anyagmennyiségeket is, a vízzel csak kb. 20%-a kerülhet a szervezetbe. Két li-

ter/fő napi vízfogyasztással számolva ez eredményezi a kérdéses anyag határértékként megje-

lenő koncentráció adatát az ivóvízminőségi követelményeket feltüntető adatbázisban (lásd a 

szempontokat bemutató 4.51. táblázatot). 

elfogadható kockázat  1−100/1 000 000 (10
-4

-ig) 

10 mikrorizikó 

expozícióhányad  20–80% között 

20% 

testsúly  70 kg 

vízfogyasztás  2 liter/nap 

egységnyi kockázat  rákkeltőkre vonatkozó 

vizsgálatokból számítva 

4.51. táblázat: Az egészségügyi határérték számításnál figyelembe vett adatok 

Összefoglalva tehát az ivóvízre vonatkozó határérték:  

toxikus anyagok esetén ez az elfogadható, azaz az adott anyag esetén megengedhető napi dó-

zis egyötödéhez tartozó koncentráció, egyéb egészségügyi kárt okozó anyagok, így a mutagén, 

teratogén és karcinogén anyagok esetében az elfogadható kockázatot jelentő dózis egyötödé-

hez tartozó koncentrációérték. 

Az ivóvízben lehetnek jelen olyan komponensek, amelyek jelenlegi tudásunk szerint köz-

vetlenül nem egészségkárosítóak, ennek ellenére szabályozott a koncentrációjuk. Ezek több-

sége ún. organoleptikus tulajdonságú vegyület (érzékszerveink jelzik kellemetlen tulajdonsá-

gaikat; íz, szín, stb.). Ezekből sorolunk fel néhányat a már problémát okozó koncentrációér-

tékkel együtt a 4.52. táblázatban. Mivel az ilyen szennyezőket tartalmazó ivóvíz esztétikai és 

érzékszervi tulajdonságai egyrészt egyéni, másrészt társadalmi, gazdasági és kulturális meg-

ítélés tárgyát képezik, ezért határértékeik világszerte nem feltétlenül egyeznek meg.  
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Anyag, tulajdonság Zavaró érték Panasz 

ammónia  1,5 mg/L íz, szag 

klorid 250 mg/L íz, korrózió 

vas 0,3 mg/L  mosott ruhák elszíneződése 

mangán 0,1 mg/L mosott ruhák elszíneződése 

szulfát 250 mg/L íz, korrózió 

zavarosság 5 NTU külső megjelenés 

4.52. táblázat: Az ivóvíz néhány komponense és tulajdonsága, 

amely fogyasztói panaszokat okozhat 

A megfelelő ivóvízellátás mennyiségi és minőségi követelményeket kell kielégítsen. Az 

ivóvízellátás számára eleinte a mennyiségi igény növekedése okozott gondot. Jelenleg a hazai 

közüzemi, ivóvíz minőségű víz 41%-át hasznosítjuk az ivás mellett egyéb célokra is a háztar-

tásban, 14%-át a közüzemek, 19%-át a mezőgazdaság használja fel (11% pedig veszteségként 

folyik el). Napjainkban inkább a minőségi problémák kerültek előtérbe. Hazai településeink 

40%-a (3 341 településből összesen 1 300 település), a lakosság kb. 30%-a érintett abban, 

hogy ivóvíz-ellátottsága nem megfelelő minőségű. A fő problémát a nitrition (100 ezer lakost, 

63 település), a nitrátion (25 ezer lakost, 7 település), a bór (112 ezer lakost, 52 település), az 

arzén (142 ezer lakost, 437 település), és az ammóniumion (100 ezer lakost, 327 település) 

okozza. A vízellátás során alkalmazott források szennyezettsége emellett még jelentős vas- és 

mangántartalmú, bakteriálisan szennyezett, illetve lágy vizeket is jelent. Az ivóvízellátásban 

ezért a jó vízminőség biztosításához a másodlagos szennyezettséget megelőző fertőtlenítés 

mellett egyéb ivóvíztisztító-eljárások alkalmazására is szükség van. 

Magyarországon az ivóvíz minőségét megszabó határértékeket kormányrendelet határoz-

za meg. A fizikai és kémiai, a bakteriológiai és toxikológiai minősítő vizsgálatokat az ivóvíz 

esetén is szabványok előírásai határozzák meg. A szabványok előírásaiban szerepel a minta-

vétel, mintatartósítás és a meghatározásra alkalmas módszer is. A fizikai-kémiai határértékek 

az ivóvíz esetén általában az adott komponens kívánatos, illetve megengedhető koncentráció-

ját írják elő. A víznyerőhely jellegétől függő és független határértékek is szerepelnek az 

ivóvízminőségi követelményekben. A határértékek között találunk olyanokat, amelyek a 

komponens minőségének függvényében az adott komponens minimálisan szükséges mennyi-

ségét (például HCO3
−
), vagy megengedett maximális mennyiségét (például NO3

−
), illetve el-

fogadható intervallumát jelzik (például pH, keménység). Megállapíthatjuk, hogy az 

ivóvízminőségi határértékek az egyes mérgező anyagokra, az átlagos minősítő paraméterek 

közül is többre, például hőmérséklet, íz, szag, pH, stb. a víznyerőhely jellegétől függetlenül 

azonosak. A víznyerőhely jellegétől függően (réteg, vagy talaj-, karszt és parti szűrésű víz) 

pedig bizonyos szennyezésre utaló jellemzőkre a határértékek eltérőek (például KOI, NO2
–
, 

Cl
–
, NH4

+
). Az elvégzett vizsgálatok adatai alapján az ivóvíz minősége a határértékeket figye-

lembe véve megfelelő, vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan. Nem minősíthető ivóvíznek az 

a víz, melynek akár csak egyetlen vízminőségi jellemzője nem felel meg az előírt követelmé-

nyeknek. 
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Az ivóvízben több radionuklid is megtalálható, az emberi szervezetbe az ivóvízzel bejutó 

radioaktív szennyező anyagok mennyisége nagyságrendileg azonban jóval kisebb, mint a táp-

lálékfelvétel során felvetteké. Tény továbbá az is, hogy a felszíni vizek radioaktív szennye-

zettsége általában meghaladja az ivóvízét. Ez azzal függ össze, hogy a talajvizek radioaktív 

szennyezettsége általában már eleve sokkal kisebb, mint a felszíni vizeké, másrészt azon vi-

zek szennyezettsége, amelyek nagyobb vízfolyások közelében kiépített víznyerő berendezés-

ből származnak, a különböző talajrétegeken történő átáramlás, a technológiai jellegű vízszűrés 

következtében jelentősen csökken. Az irányértékek -sugárzásra 0,1 Bq/dm
3
, -sugárzásra 1 

Bq/dm
3
; ha ennél kisebb a vízre mért adat, nincs szükség intézkedésre. Ezt meghaladó érté-

keknél azonosítani kell a sugárzó anyagokat, meg kell mérni a koncentrációjukat és ki kell 

számítani a teljes sugárdózist is. Ha ez meghaladja a 0,1 mSv viszonyítási értéket, akkor 

csökkentéséről kell gondoskodni, ha ezt nem éri el, akkor a víz fogyasztásra alkalmasnak mi-

nősül. Az irányértékek nem szigorú határértékek, általában bizonyos értéktartományt jelente-

nek. Emellett sohasem adnak meg olyan szennyezőanyag-koncentrációt, amely a szokásos 

laboratóriumi módszerekkel nem mutatható ki megbízhatóan. 

A magyar előírások természetesen csak a leggyakrabban előforduló anyagokra vonatkoz-

nak. Ennél azonban sokkal több féle szennyező anyag is bejuthat az ipari és mezőgazdasági 

termelés következtében a vizekbe. Határérték-előírás hiányában Magyarországon ilyenkor az 

illetékes közegészségügyi hatóságok döntenek a nemzetközi előírások figyelembevételével 

(WHO irányérték) arról, hogy a kérdéses víz ivóvízként felhasználható-e vagy sem. 

Az ivóvíz minősítéskor jelenleg érvényes határértékeket és egy mért fizikai-kémiai adat-

sor részletet tüntet fel a 4.53 a, b. táblázat. A táblázatban bemutatjuk azt, hogy a komponen-

sek közt vannak olyanok, amelyek szennyezést jelző komponensként kezelendők. Ezek azok, 

amelyek koncentrációértéke a víz szennyezettségére, és esetenként a vízben zajló folyamatok-

ra is utal. Ezekre a komponensekre – a friss szennyezés valószínűsége miatt − karsztvíz, talaj- 

és parti szűrésű víztípusok esetén a határérték szigorúbb, kisebb koncentrációt ír elő. 

Mintatípus: kútvíz 

Szennyezést jelző komponensek 

Jellemző 

megnevezése 

Határérték 

mg/dm
3
 

Mért érték, megállapítás 

Kloridion 250  

(talajvíz 100)  

10,7 megfelelő 

Ammóniumion 0,5 

(talajvíz 0,2)  
 0,01 

nm  

megfelelő 

Nitrátion  50  29,8 megfelelő 

Nitrition 0,50 

(talajvíz 

0,10)  

 0,01 

nm 

megfelelő 

 

KOIps (O2) 5,0  

(talajvíz 3,5)  

 

 1 

megfelelő 

n.m. nem mérhető, azaz az adott esetben a módszer kimutatási határa alatti az adott komponens koncentrációja 

4.53. a táblázat: Ivóvíz minősítés fizikai-kémiai vizsgálatok alapján  
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Jellemző 

megnevezése 

Mérték- 

egység 

Határérték 

megfelelő 
Mértékegység, megjegyzés 

Hőmérséklet  
o
C 20 (23,8) csak segédparaméter, 

vízminőségre nem jellemző, 

mivel nem a mintavétel hely-

színén meghatározott érték 

Zavarosság  NTU fogyasztók 

számára 

elfogadható 

 1 nm megfelelő, 

(hosszabb állás után sincs 

számottevő 

változás, kiválás; 1,12 NTU) 

Szín  

 

Ptegys. fogyasztók 

számára elfo-

gadható 

< 1 nm megfelelő 

pH  

legalább  

legfeljebb  

  

6,5 

9,5 

 

7,18 

megfelelő 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  

20 
o
C-on  

µS/cm 2500 1220 

megfelelő 

Összes keménység  

legalább  

legfeljebb  

CaO 

mg/dm
3
 

 

50 

350 

336 (33,6 nK
o
) 

megfelelő 

kemény 

Hidrogén-karbonát  

legalább  

mg/dm
3
  366 

megfelelő 

Változó keménység  CaO 

mg/dm
3
 

 168 (16,8 nK
o
) 

Szulfát  mg/dm
3
 250 540 

nem megfelelő 

Vas  mg/dm
3
 0,2 < 0,01 nm 

megfelelő 

 

 

4.53.b táblázat: Ivóvíz minősítés fizikai-kémiai vizsgálatok alapján  
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4.6. Vízkezelő eljárások 

A vízkezelés a megfelelő vízellátást szolgáló tisztítási eljárások gyűjtőfogalma. A tisztításra 

szoruló vizek nagy része esetén nem csupán egy, hanem többféle, együttesen jelen lévő, nem-

kívánatos komponenst is el kell távolítani ahhoz, hogy felhasználhatóak legyenek. A felszíni 

vizeket gyakorta stabil, kolloid mérettartományú lebegőanyag-tartalmuk és esetenként oldott 

szervesanyag-tartalmuk miatt, a felszín alatti vizeket többnyire nemkívánatos oldott kompo-

nenseik miatt kezelik a felhasználás előtt. Általában a vízkezelés kombinált, azaz többlépéses 

műveleti sorban oldható csak meg kielégítően. Minden esetben kezelt víz kerül a fogyasztók-

hoz, akkor is, ha a víz minősége az ihatóság követelményeinek kifogástalanul megfelel, te-

kintve, hogy a tárózás, valamint a hálózatban bekövetkező másodlagos szennyezések elkerü-

lése céljából a vizet minden esetben fertőtleníteni kell. 

Nem csupán az előkészítő, a víz felhasználását lehetővé tevő eljárásokat soroljuk a vízke-

zelés tárgykörébe, hanem azokat is, amelyeket az ökoszisztéma egyensúlya, a vízforrások 

újbóli hasznosíthatósága érdekében alkalmazunk, így tehát például ide soroljuk a különféle 

szennyvíztisztítási eljárásokat is. A vízkezelési, valamint szennyvíztisztítási eljárások ugyana-

zon fizikai, fizikai-kémiai és biológiai (biokémiai) módszereket alkalmazzák a vízben lévő 

komponensek eltávolítására. Ezek a módszerek a természetben is lezajló folyamatokat valósít-

ják meg. A tisztítás-technológiai eljárások eltérése a természetben zajló folyamatoktól a fo-

lyamatok időbeni lezajlásában rejlik. A víz természetes körforgásában szerepet játszó folya-

matokat úgy használjuk fel a vízkezelés során, hogy a tisztítási célra célszerűen kiválasztott 

folyamatot a természetbeninél koncentráltabb (azaz intenzívebb) formában valósítjuk meg. A 

közös vízkezelés-technológiai cél pedig a mesterséges beavatkozások hatásainak, a vízminő-

ségi változásoknak kedvező alakítása mind a vízfelhasználás, mind az ökoszisztéma egyensú-

lya szempontjából. Ezek az eljárások tehát a fizikai, kémiai, így az egyensúlyra vezető reakci-

ókat, redoxi-, diszperziós, valamint határfelületi kolloidkémiai, biokémiai folyamatokat térben 

és időben sűrítve, megfelelő feltételek között szabályozottan, célorientáltan alkalmazzák. 

Az egyes vízkezelési eljárásokat csoportosíthatjuk a kezelés típusa (fizikai, kémiai, bioló-

giai eljárások), vagy az eltávolítandó komponens minősége (lebegő, oldott, szervetlen, szerves 

anyag) szerint is. Mindegyik eljárástípus alkalmazást nyerhet bármely vízkezelési cél elérése-

kor, tehát összefoglaló jelleggel is áttekinthetőek. Az viszont, hogy közülük egyes eljárásokat, 

módszereket az ivóvíz előkészítésében, másokat viszont a szennyvízkezelésben használnak fel 

gyakrabban, az elsősorban az adott, eltávolítandó komponensek mennyiségétől függ. Ezt in-

dokolja az, hogy mindig a vízben lévő, eltávolítandó komponens mennyiségétől függ egy 

adott eljárás várható hatékonysága, és fontos szempontként ettől függ gazdaságos megvalósít-

hatósága is. Ezúttal a tág tisztítástechnológiai eljárás-választékból kiemelten az ivóvíz és a 

kommunális szennyvizek kezelésekor alkalmazott leggyakoribb eljárásokat tekintjük csak át a 

továbbiakban. 

4.6.1. Ivóvíztisztítás 

Ivóvizünk legnagyobb hányadát (lásd 4.2.2. fejezet) a felszín alatti vízkészletekből nyerjük. 

Sok helyen a rendelkezésre álló víz (felszín alatti nyersvíz) meglehetősen nagy mennyiségű 

oldott szerves anyagot és szervetlen ionokat is tartalmaz, ezért ivóvíz célú hasznosításra köz-

vetlenül nem alkalmas. Az oldott szerves anyagok főként a fertőtlenítés során belőlük képző-

dő rákkeltő és mutagén sajátságú vegyületek miatt távolítandók el a vízből. Az ionok eltávolí-

tását pedig többféle tényező is szükségessé teheti. A leggyakrabban előforduló szennyező 

ionok közül egyesek (például As
3+

, Cd
2+

, NO3
−
, stb.) mérgezőek, mások önmagukban vagy a 
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fertőtlenítőszerekkel reagálva, kellemetlen ízt, színt, szagot kölcsönöznek a víznek (például 

Fe
2+

, Mn
2+

, NH4
+
). Az ammónia a fertőtlenítőszerekkel reagálva azok hatását befolyásolja, 

esetenként klór-amint eredményez. A vezetékekben és így a fogyasztónál is megjelenő csapa-

dékanyagok elkerülése céljából a víz pH-jának, a karbonát-keménységnek és ezekkel össze-

függésben a víz szénsavegyensúlyának, az oldottoxigén-koncentrációjának, valamint a vastar-

talmának ismerete és szabályozása is gyakorta előforduló igényt jelent. A robbanásveszélyt 

okozó gázok és folyadékok eltávolítása a vízből szintén a vízellátó rendszerek üzemeltetőinek 

lényeges feladata. Ilyen céllal használnak fel például gáztalanító eljárásokat a tisztítási folya-

mat első lépéseként a metán eltávolítására. Az egyes ionok (például Mn
2+

, Fe
2+

, As
3+

), illetve 

szerves anyagok eltávolítása többféle módszerrel is megoldható; így gyakorta alkalmaznak 

eltávolításukra csapadékképző eljárásokat, de felhasználhatóak e célból az adszorpciós mód-

szerek, az ioncsere és a fordított ozmózis is. 

Összesítve megállapítható, hogy azoknak az anyagoknak az eltávolítására van szükség az 

ivóvíz célú vízhasznosításkor, amelyek: 

 önmagukban mérgező, karcinogén, mutagén, teratogén vagy organoleptikus tulajdonságú 

vegyületek, vagy belőlük ilyen vegyület keletkezhet az adott tisztítási eljárás során, 

 kiülepedő vagy kirakódásra alkalmas vegyületek, illetve ilyen vegyületek képzésére al-

kalmasak a vízellátó rendszerben, 

 korrozív tulajdonságúak, megtámadják a vízellátó rendszer szerkezeti anyagait, 

 tűz- és robbanásveszélyesek. 

A víztisztítás feladatai gyakorta az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 gáznemű anyagok eltávolítása, 

 savmentesítés, 

 komponenseltávolítás csapadékképzéssel, 

 egyes szerves, illetve szervetlen komponensek fizikai-kémiai beavatkozással történő 

csökkentése,  

 fertőtlenítés. 

Ez a felsorolási sorrend egyben a tisztítási műveletek sorrendjét is jelenti. Az elterjedten al-

kalmazott, hagyományos vízkezelési folyamatokat, műveleteket az előbbiekben felsoroltak-

nak megfelelően a 4.54. táblázat foglalja össze. A vízkezelés kombinált, azaz többlépéses 

műveleti sorára ennek megfelelően általános blokksémát mutat be a 4.34. ábra.  

 

4.34. ábra: Az ivóvízkezelés folyamata 
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Megjegyezzük, hogy ez a folyamatábra általános, abban az esetben, ha felszíni víz a nyersvíz, 

szükség van az ábrán jelzett műveleti lépések közül a durva szűrésre (jég, fadarab, halak, stb. 

eltávolítására), ezt felszín alatti vízkivételnél nem kell alkalmaznunk. Utóbbi víztípus tisztítá-

sakor a levegőztetésnek lehet szerepe, míg felszíni víznél ez nem képezi értelemszerűen a 

műveletsor részét.  

Technológiai 

művelet 
Célja 

Megvalósítás 

módja 

Levegőztetés  A gáznemű és illékony összetevők eltávolítása, 

az oldott alkotórészek részleges oxidációja 

A víz és levegő 

intenzív 

érintkeztetése, 

hőmérséklet 

emelés 

Savmentesítés  Az oldott szén-dioxid eltávolítása  Reaktív szűrés 

vagy 

vegyszerek 

adagolása  

Derítés  A kisméretű szilárd részecskék destabilizálása, 

agglomerálása, nagyméretű pelyhek ún. flokulumok 

létrehozása  

Derítőszerek 

adagolása  

Ülepítés  Szilárd anyagok eltávolítása  Gravitáció  

Szűrés  Szilárd-folyadék fázisszétválasztás  A víz szemcsés 

szűrőkön való 

átengedése  

Oxidáció  Oldott és kolloid anyagok kicsapatása  Oxidálószerek, 

derítőszerek 

adagolása  

Fertőtlenítés  Patogén baktériumok elpusztítása, a vírusok 

inaktiválása  

Fertőtlenítő-

szerek  

Szorpció  Íz-, szag- és toxikus hatású szerves anyagok 

eltávolítása  

Aktívszenes 

adszorpció  

4.54. táblázat: Hagyományos ivóvíztisztítási eljárások 

Ezeket a folyamatábrán szereplő műveleteket a vízművek a helyi igényeknek megfelelően 

sokféle változatban (műveleti sorrendben) alkalmazhatják. A vízkezelő folyamatok közül a 

kezelés részeként minden esetben alkalmazott fertőtlenítési folyamatot tárgyaljuk részleteseb-

ben a következőkben. 

Fertőtlenítés, oxidálás 

A fertőtlenítés oxidáció, a patogén baktériumok elpusztítását (oxidálását) és a vírusok inakti-

válását célozza, csírátlanítást (sterilizálást) jelent. Erre a célra alkalmazott fertőtlenítőszerek, 

eljárások: 
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 klór, 

 ózon, 

 UV-besugárzás, 

 Katadyn eljárás (UV sugárzás és Ag-katalizátor együttes alkalmazása), 

 hidrogén-peroxid, 

 klór-dioxid, 

 kálium-permanganát, 

 kombinált eljárások. 

A klórozás a leggyakoribb, általánosan használt fertőtlenítési eljárás. Korlátozza a bakté-

riumok utószaporodását, megakadályozza a másodlagos szennyezések kialakulását. A nemkí-

vánatos klórozási melléktermék képződésének elkerülésére a klórozás előtt a víz 

szervesanyag-tartalmát el kell távolítani.  

A klórgáz a fertőtlenítendő vízben eloszlatva oldódik, hidrolizál: 

 Cl2 + H2O ↔ HOCl + H
+
 + Cl¯, (4.R20) 

 HOCl ↔ OCl¯ + H. (4.R21) 

A Cl2, a HOCl és a OCl
¯ 
egymáshoz viszonyított mennyisége a víz pH-jától függ (lásd 4.35. 

ábra).  

 Cl2 + H2O ↔ HOCl + H
+
 + Cl

−
, (4.R22) 

 HOCl ↔ OCl
−
 + H

+
 (K = 3,3x10

−8
), (4.R23) 

 OCl
−
 + H2O ↔ HOCl + OH

−
,
 

(4.R24) 

 Cl2 + 2OH
− 

↔ OCl
−
 + Cl

−
 + H2O. (4.R25) 

 

4.35. ábra: A vízben oldott szabad klórformák aránya a pH függvényében 
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A klórozás nátriumhipoklorit (NaOCl, Hypo) oldattal is megoldható. Ilyenkor azonban (te-

kintve a vegyület lúgos hidrolízisét) a pH viszonyok alakulására figyelemmel kell lennünk. 

 NaOCl ↔ Na
+
 + OCl¯, (4.R26) 

 OCl¯ + H2O ↔ HOCl + OH¯. (4.R27) 

Amennyiben a víz ammóniumiont tartalmaz, a klór ezzel is reagál, a reakció végterméke az 

ammóniumion és a klór moláris arányától függően:  

NH4
+
 + HOCl ↔ NH2Cl + H

+
 + H2O, (4.R28) 

monoklór-amin  

    
NH2Cl + HOCl↔ NHCl2 + H2O, (4.R29) 

diklór-amin  

    
NHCl2 + HOCl ↔ NCl3 + H2O.  

triklór-amin (4.R30) 

 

A klóraminok − amellett, hogy kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek a vizek − a szabad 

klórnál sokkal gyengébb oxidálószerek. Például E. coli baktériumok 99%-os elpusztításához 

5
o
C-on szabad klórból 0,04 mg(min dm

3
)
–1

, míg monoklór-aminból 175 mg (min dm
3
)
–1

 kon-

centráció szükséges. (A hatóanyagmennyiségek ez esetben percenkénti „koncentráció-igényt” 

jeleznek.) 

A töréspont klórozási görbe az, ami megmutatja, hogy egy adott vízösszetétel esetén hogy 

változik a szabad, el nem reagált klór mennyisége az adagolt klór koncentrációjának függvé-

nyében (lásd 4.36. ábra). A görbén a töréspont jelzi azt a klórkoncentrációt, amely mellett a 

vízben lévő vegyületek oxidációja teljessé válik (az ábra az ammóniumion példáján mutatja 

be ezt, de az összefüggés a többi oxidálható komponensre, így a szerves anyagokra is érvé-

nyes). A törésponthoz tartozó adagnál nagyobb klórkoncentráció esetén már nem fogy el az 

adagolt klórtöbblet, azaz a törésponthoz tartozó koncentráció feletti mennyiség, az ami a víz-

ben reakcióképes szabad klórként megmarad. A töréspont ismerete tehát fontos adat a másod-

lagos szennyezés megelőzésében, hiszen a klórt a törésponthoz tartozó mennyiséget meghala-

dó koncentrációban kell alkalmazni ahhoz, hogy a későbbiekben a tároló medencékben, háló-

zatban előforduló szennyezőket is oxidálni, hatástalanítani tudja. 

A töréspontot jellemző reakció ammóniumion esetén: 

 

 2 NH4
+
 + 3 HOCl → N2 + 3 H2O + 5 H

+
 + 3 Cl¯. (4.R31) 

Klór-dioxid (ClO2). Reakciói a szerves anyagokkal általában szintén klórozott termékek 

képződéséhez vezetnek, azonban az ammóniumionokkal és egyéb nitrogéntartalmú vegyület-

tel nem lép reakcióba. Használatakor egészségügyi kockázatot a klorátképződés jelent. Hátrá-

nya még, hogy a koncentrált klór-dioxid gáz robbanékony, ezért a felhasználás helyszínén kell 

előállítani. 
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4.36. ábra: A töréspont klórozási görbe 

A klór-dioxid – a klórtól eltérően – a vízben nem hidrolizál, csupán fizikailag oldódik, vizes 

oldata pH = 2−10 között stabil. Sokféle szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, így még 

a komplex kötésben lévő Fe(II)-, illetve Mn(II)-ionok oxidációjára is képes. A klór-dioxidot 

általában sikeresen alkalmazzák a doh-, föld- és halízek és -szagok csökkentésére hálózati 

fertőtlenítőszerként. Klór-dioxidos fertőtlenítéskor kevéssé ismert hatású, nem illékony ve-

gyületek keletkeznek, trihalometánok azonban nem. Képződik viszont közvetlenül mérgező 

szervetlen klorit- és klorátion is, koncentrációjuk elsősorban a kezelt víz szervesanyag-

tartalmától függ. 

A klór-dioxid előnye a klórral szemben tehát, hogy az ammóniával és egyéb nitrogéntar-

talmú vegyülettel nem lép reakcióba, baktericid hatása pedig erőteljes. Hátránya, hogy alkal-

mazása költséges, néhány oxidált terméke (a klorát) pedig egészségügyi kockázatot jelenthet.  

 ClO2
¯
 + 4 H

+
 + 4 e

¯
 ↔ Cl

¯
+ 2 H2O, (4.R32) 

 2 ClO2 + 2 OH
¯
↔ ClO2

¯
 + ClO3

¯
 + H2O. (4.R33) 

A klór-dioxid oxidációs reakcióinak zömében klorittá alakul: 

 ClO2 + e
¯
→ ClO2

¯
. (4.R34) 

A kálium-permanganát (KMnO4) mint oxidálószer nemcsak vas- és mangántalanításra, ha-

nem íz- és szaganyagok, valamint egyes trihalometán-képző komponensek eltávolításához is 

alkalmazható. Az íz- és a szaganyagok kálium-permanganátos eltávolítása után aktív szenes 

szorpciót kell beiktatni. Csekély hatékonysága miatt nem terjedt el az alkalmazása, előkezelési 

műveletek során találkozhatunk a használatával. Érdemes megjegyeznünk, hogy az ivóvizet 

azért sem szerencsés ezzel a vegyülettel fertőtleníteni, mert a reakció végtermékeként az oxidá-
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lószerből mangánion maradhat a vízben. Az egészségbiztonság szempontjai pedig azt igénylik, 

hogy lehetőleg a fertőtlenítőszer bomlása, redukciója következtében a szerből önmagában ne 

keletkezzen vízszennyező komponens. 

Az ózon, ez a háromatomos oxigénmolekula, vízben rosszul oldódó gáz, molekula-

szerkezetéből adódóan rendkívül reakcióképes. Mivel már kis mennyiségű oxidálható anyag 

jelenlétében is nagyon robbanékony, ezért nem tárolható és szállítható, mindig a felhasználás 

helyén kell előállítani. Leggazdaságosabban a levegő oxigénjéből gyártható, elektromos kisülé-

sek segítségével. Vizes közegben gyorsan lebomlik. 

Lebomlása: 

 O3 + H2O → O2 + 2 OH
•
 ,  (4.R35) 

 O3 + OH
•
 → O2 + HO2

•
, (4.R36) 

 O3 + HO2
•
 → 2 O2 + OH

•
,
 

(4.R37) 

 OH
•
 + OH

•
→ H2O2, (4.R38) 

 OH
•
 + OH

¯
 → O

¯
+ H2O. (4.R39) 

Az ózonizációs folyamatokban a molekuláris ózon és a nagyon aktív hidroxil-gyökök (OH
•
) 

az uralkodóak. Az ózon a baktériumok és vírusok szerkezetét képes megváltoztatni. Biztonsá-

gi klórozásra azonban az ózon használatát követően főként azért van szükség, mivel az ózon 

nem rendelkezik általános baktericid-hatással, és ez − különösen szerves anyagokkal erősen 

terhelt vizeknél − a csőhálózatban gyorsabb utócsírásodáshoz vezethet. Emellett nem rendel-

kezik másodlagos szennyezésmegelőző képességgel sem, tekintve, hogy reakciópartner híján 

is gyorsan elbomlik. Kedvezőtlen hatásai közé sorolható még, hogy alkalmazásakor a szerves 

vegyületek mineralizációja nem mindig teljes, és a köztes állapotú, részben bontott molekulák 

mutagén tulajdonságúak lehetnek (ún. MX-vegyületek képződhetnek, lásd 4.37. ábra). 

 

 

4.37. ábra: Mutagenitást okozó vegyülettípus 
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A mikroorganizmusok ultraibolya sugarakkal történő inaktiválásakor fotokémiai reakciók 

játszódnak le.  

 

 O2 + h → 2 O
•
, (4.R40) 

 O
•
 + O2 +M → O3 + M, (4.R41) 

 O3 + h → O
•
 + O2, (4.R42) 

 O
•
 + H2O → 2OH

•
. (4.R43) 

A szerves anyagok oxidációs lebontásakor az energiában gazdag hidroxil-gyökök játsszák 

ez esetben is a reagens szerepét. A mikroorganizmusok sejtfala és a sejt belső része egyidejű-

leg a sugarak hatása alá kerül. Az UV sugárzással történő fertőtlenítés általában nem igényel 

hosszú kezelési időt. Az ivóvíz UV sugarakkal végzett fertőtlenítő tisztítására a higanygőz-

lámpák alkalmasak, de nagy kezelendő vízmennyiségek az újszerű antimonégők használatát 

igénylik. Az UV-kezeléskor a nyersvíznek lebegőanyag-mentesnek kell lennie, mert a szilárd 

részecskék lerakódnak a csöveken, akadályozzák a sugarak áthaladását, ezáltal csökkentik a 

fertőtlenítés hatékonyságát. 

A hidrogén-peroxid is hatékony fertőtlenítőszer. Hazánkban is engedélyezett a hidrogén-

peroxidot és ezüstöt is tartalmazó fertőtlenítőszerek használata. A hidrogén-peroxid használa-

takor nem keletkezik a vegyületből káros bomlástermék, azonban szerves anyagokkal reagál-

va − a nem teljes oxidáció miatt − MX típusú vegyületek képződésének ez esetben is van va-

lószínűsége. A hidrogén-peroxid bomlékonysága miatt csakúgy, mint az ózon, nem alkalmas 

a másodlagos szennyezések megelőzésére. A három leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítő-

szer hatékonyságának összehasonlítását szemléltetjük a 4.38. ábrán. 

Az ivóvíz-fertőtlenítésének szükségessége nem vonható kétségbe, mivel a vízben lévő pa-

togén mikroorganizmusok fertőző betegségeket terjeszthetnek, a hatástalanításuk indokolt. A 

fertőtlenítés során azonban − a vízben lévő szerves anyagok tökéletlen eltávolítása miatt, va-

lamint az alkalmazott fertőtlenítőszer átalakulása miatt is − nagyon sokféle vegyület képző-

dik. Ezért ivóvíz-fertőtlenítési céllal nemcsak kémiai, hanem újabban fizikai módszereket is 

alkalmaznak. Ezek a módszerek természetesen csak az alkalmazás helyén biztosítják a csírát-

lanítást, a másodlagos szennyezés megelőzését nem teszik lehetővé. Az e célra is felhasznált 

mikroszűrés és ultraszűrés fizikai fáziselválasztáson alapul. A víztisztításban elsősorban ré-

szecskék (kisméretű lebegő anyagok), köztük a mikrobák eltávolítására, a zavarosság csök-

kentésére alkalmazzák ezeket az eljárásokat. A szűrők pórusainak átmérője fertőtlenítéskor 

nem lehet nagyobb, mint a mikroorganizmus legnagyobb hosszmérete. Az előtisztítatlan 

nyersvízben lévő lebegő anyagok igen gyorsan eltömítik a membrán pórusait, ezért a szűrő-

membránok előtt többrétegű, csökkenő pórusméretű szűrőket is alkalmaznak. 
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4.38. ábra: A különböző fertőtlenítő (oxidáló) anyagok hatásának összehasonlítása 

A fertőtlenítés folyamatában keletkező vegyületek egyrészt a vízben lévő szerves anyagoktól, 

a víz összetételétől, másrészt a fertőtlenítés módjától függően jelennek meg a vízben. A fertőtlení-

tési folyamatban képződő káros vegyületek: 

 trihalometánok (THM) keletkeznek szerves anyagok, például huminsavak klórozásakor. A 

szén-klór, illetve a szén-bróm kötésű vegyületek a természetben nem gyakoriak, rákkeltő ha-

tásúk bizonyított. 

 Az ivóvíz mutagén vegyületeinek jelenlétét, mutagenitását a vízben kimutatható MX-

vegyületek mennyiségéhez kötik. Megállapították, hogy az ivóvízben észlelt mutagén akti-

vitás egyharmada az MX-vegyületekből származik, és határozott összefüggést mutat a vizek 

TOX- (összes halogénezett szerves vegyület) koncentrációjával. A mutagenitás-vizsgálatok 
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szerint a nyersvízminták általában csak kis mértékben bizonyulnak mutagénnek. A kezelt 

víz mutagenitása azonban nagyobb, és nagysága függ a nyersvízben lévő szerves anyagoktól 

és az alkalmazott fertőtlenítőszer minőségétől és mennyiségétől, valamint a kezelési eljárás-

tól is (a fertőtlenítőszer adagolásának helye a technológiai folyamatban). A 4.55. táblázat-

ban a különböző sorrendben adagolt eltérő fertőtlenítőszerek kombinációinak THM- és 

MX-vegyületképző sajátságait hasonlítjuk össze. 

 

Oxidáló fertőtlenítőszerek 

és sorrendjük 

MX-vegyületek 

képződésének 

mértéke 

THM-vegyületek 

képződésének 

mértéke 

Cl2/NH2Cl  közepes közepes 

Cl2/NH2Cl/Cl2 nagy nagy 

NH2Cl csekély csekély 

O3 csekély nincs adat 

O3/NH2Cl kicsi csekély 

O3/Cl2 nagy nagy 

NH2Cl/O3 kicsi csekély 

O3/H2O2/NH2Cl csekély kicsi 

O3/H2O2/Cl2 csekély nagy 

NH2Cl/O3/H2O2 kicsi csekély 

4.55. táblázat: A fertőtlenítőszerek és alkalmazási sorrendjük hatása 

 a THM- és MX-vegyületek képződésére 

A táblázatból látható, hogy az O3/H2O2 kombinált (PEROXON) eljárás, amely hidroxilgyököket 

eredményez, gyakorlatilag kiküszöböli az MX-vegyületek képződését. A PEROXON-eljárással 

azonban a hálózatban nem lehet biztosítani a baktericid hatást (az oxidálószerek lebomlanak, 

nincs tartós hatásuk). Ilyenkor is szükség van tehát a víz biztonsági utóklórozására, ahogy erre 

vonatkozóan – a csak klórt használó eljárással szemben – példát mutat a 4.39. ábra. 

 

4.39. ábra: A PEROXON-eljárás 
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4.6.2. Szennyvízkezelés 

A vízszennyezés elleni védekezés lehetőségei között fontos szerepet játszik a szennyvizek tisztí-

tása. A vízszennyezések főbb forrásainak ismeretében megállapítható, hogy a szennyezések 

megszüntetéséhez, vagy csökkentéséhez többféle lehetőség is rendelkezésre áll. Ezekből kör-

nyezeti és gazdasági szempontból egyaránt a legkedvezőbb − és hangsúlyozottan aktív lépés − a 

megelőzés. Megelőzésre is sokféle mód van, de a legtöbbet mégis a pontszerű szennyezőanyag-

kibocsátások csökkentése, az ilyen forrásból származó szennyvizek tisztítása terén tehetünk.  

A vízszennyezésben hazai viszonyaink közt az ipar részaránya kb. 50%, a szennyező anyag 

tömeg másik feléért a mezőgazdaságot és a háztartásokat együttesen terheli a felelősség. Bár 

láthatóan egy-egy iparág szennyvizeinek szerves szennyezettsége jóval nagyobb, mint a kom-

munális szennyvizeké, mégis országosan az összes szervesanyag-kibocsátás egyharmada kom-

munális szennyvízkibocsátásokból származik. Azért, hogy ne juthasson ez a szennyezőanyag-

mennyiség helyenként koncentráltan élővizeinkbe, ezekkel a kibocsátásokkal igen fontos fog-

lalkoznunk. A megelőzés lehetősége tehát e téren azzal kezdődik, hogy lehetőleg kisebb 

szennyezettségű és/vagy kisebb mennyiségű szennyvíz kibocsátására kell törekednünk. Az 

iparban ez könnyebben elképzelhető, a szennyvíz csökkentésére lehetőséget nyújt például: 

 a nyers-, segéd- és üzemanyagok kiváltása, 

 a meglévő technológia megváltoztatása, víztakarékos eljárás alkalmazása, 

 szennyvízkezelés a csatornába vezetés előtt, 

 a keletkezett szennyvíz újrahasznosítása, 

 a szennyező anyagok visszanyerése. 

Ez utóbbi esetben nem csupán a szennyvíz helyi kezelése során hasznosítható, visszanyert 

anyagról van szó, hanem a hulladékok (szennyező anyagok) másodnyersanyagként való hasz-

nosításának előnyeiről is. Fémek, papír, üveg stb. hulladék újrahasznosítása során a környezetet 

nem terheljük a hulladékkal, nem vesszük igénybe a természetes erőforrásokat sem (bányászott 

nyersanyag, élő fa), ezek a közvetlen előnyök. Előny származik továbbá abból is, hogy a hulla-

dék (például papírhulladék) másodnyersanyagként való felhasználásakor a technológia keve-

sebb vizet használ fel és jóval kevesebb energiát is igényel a végtermék előállításához, ami szin-

tén szennyezéscsökkentő, és megnyilvánul közvetlenül is a szennyvízkibocsátások kedvező 

alakulásában. 

Településeink szennyvízcsatornái a kommunális szennyvizek mellett az ipari szennyvizeket 

is befogadják. Az ipari szennyvizek előtisztítására ezért általában a hagyományos tisztítási fo-

lyamatban káros anyagok eltávolítása miatt van szükség. Ez egyrészt a tisztítótelepek szennye-

zőanyag-terhelésének túlzott megnövekedését előzi meg, másrészt a csatornában történő elveze-

tés biztonságát célozza, vagyis a szennyvízben adott koncentrációt meghaladó mértékben tűz- 

és robbanásveszélyes, továbbá maró (korrozív), és egészségre veszélyes anyagok sem lehetnek 

jelen. A toxikus vegyületek adott koncentrációt meghaladó jelenléte emellett a befogadó kom-

munális tisztítótelepek működését is kedvezőtlenül befolyásolná. Az előtisztított ipari szennyvíz 

a települési közcsatorna-hálózatba vezethető, ha az előírásoknak megfelelő minőségű. A tisztí-

tott szennyvizet azonban újra fel is használhatják, vagy közvetlenül felszíni, vagy felszín alatti 

vízben, illetve talajban is elhelyezhetik. Bizonyos szennyezőanyag-tartalom felett azonban a 

szennyvizeket nemcsak a vizekbe vezetéskor, hanem a talajban való elhelyezéskor is kezelni 

kell. Kis mennyiségek felszíni vízben történő elhelyezése parti-, nagy mennyiségeké sodorvona-

lig való bevezetéssel történik. Állóvizekbe csak a megosztott, szétterülő bevezetés a megfelelő. 

A mélységi (felszín alatti) szennyvízelhelyezés problematikus, hazánkban nem alkalmazzák.  
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A talajban a felszín közelében a szennyvizet szikkasztják, vagy a mezőgazdaságban öntözésre 

használják. 

A szennyvíz-újrafelhasználás a vízkibocsátás egészének, vagy egy részének eredeti, vagy 

más célú újrahasznosítása a vízkészletek mennyiségi és minőségi tehermentesítése céljából. Az 

így előálló vizet elsősorban ipari és különböző mezőgazdasági vízigények kielégítésére használ-

ják. Fel lehet használni a szennyvizek időszakos tározását, majd leeresztését, továbbá más víz-

gyűjtő területéről hígító víz átvezetését is lehet alkalmazni átmeneti megoldásként. A 

szennyvíztározás az esetek többségében a jelenlegi technológiai ismeretek szerint tisztíthatatlan, 

vagy csak aránytalanul nagy költségekkel tisztítható szennyvizeknek a visszatartására szolgál 

arra az időre, amíg a vízfolyások be tudják őket fogadni (nem vezethetők el például kisvízi idő-

szakban a nem megfelelő mértékű hígulás miatt). Hazai viszonyok között ilyen célt szolgálnak 

például a cukorgyári rothasztó tavak. Ez az eljárás azonban csak ideiglenesen eltűrt beavatko-

zásnak számít. 

A regionális csatornamű nagyobb területre kiterjedő, több települést ellátó szennyvízcsator-

názási rendszer, amely az élővizek minőségét védi. Célja egyrészt az egyedi és rendszerint 

nagyszámú közvetlen szennyvízbevezetés felszámolása a befogadó tehermentesítése érdekében, 

másrészt a szakszerű tisztítást biztosító központi szennyvíztisztító telep kialakítása (például Ba-

laton körüli települések szennyvizei esetén nyújt kedvező megoldást). A vízszennyezés csök-

kentésének módszereit és e módszerek alkalmazási körét mutatjuk be összefoglaló jelleggel a 

4.56. táblázatban. 

Módszerek  Beavatkozások 

 Helyi Regionális Országos 

Tisztítás Szennyvíz Szennyvíz  

Visszanyerés, újra-

hasznosítás 

Ipari, mezőgazdasági Ipari, mezőgazdasági  

Technológia 

változtatás 

 Ipari vízgazdálkodás, 

korszerűsítés 

Termelési technológia 

változtatása 

Termék  

módosítás 

  Termék 

módosítás 

Megszüntetés   Termelés vagy  

használat 

Késleltetés Szennyvíz tározás Szennyvíz tározás  

Átvezetés  Regionális csatornázás, 

átvezetések 

 

Környezet 

tisztítás 

 Befogadók  

tisztítása 

Befogadók  

tisztítása  

4.56. táblázat: A vízszennyezés csökkentésének lehetőségei 

A szennyvíztisztítás a felhasználás során a vízbe jutott szennyeződés részleges vagy teljes el-

távolítására irányuló műveleteket jelenti. A megvalósításhoz az általános műveletsort egy 

hagyományos szennyvíztisztító telepen mechanikai (elsődleges vagy primer), biológiai (má-

sodlagos vagy szekunder) és kémiai (harmadlagos, tercier) eljárások alkotják. Feladata az új-

rafelhasználás minőségi feltételeinek megteremtése, illetve a tisztított szennyvíz és az eltávo-

lított szennyező anyagok ártalommentes környezeti elhelyezése. A szennyezések típusától 

függően a szennyvíz kezelésekor megválasztható eltávolítási módszereket foglalja össze a 

4.57. táblázat. 
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Szennyezés Hatás 
Az eltávolítás 

módja 

1. Biológiailag lebontható Oldott oxigént elhasználja, 

ezáltal halpusztulást okozhat 

és bűzt terjeszt 

Aerob és anaerob 

fermentáció 

2. Biológiai lebontást kedvezőtle-

nül befolyásoló 

Kellemetlen íz és szag, rák-

keltő és egyéb egészségkáro-

sító hatás 

Kémiai oxidáció, 

adszorpció 

3. Lebegő anyag Aljrészre lerakódva a haltáp-

lálékot fedi, fényáteresztést 

gátolja, ha szerves, oxigénfo-

gyasztó vagy rothad 

Ülepítés, flotálás 

4. Ásványi anyagok Keménységet növelik, öntö-

zésre alkalmatlanná teszik, az 

ipari előkészítést drágítják 

Ioncsere, fordított 

ozmózis, ultrastűrés, 

desztilláció 

5. Biológiai egyensúlyt felborító 

anyagok (például foszforsók) 

Algák, vízinövények mérték-

telen elszaporodása 

(eutrofizáció), majd rothadás 

Ioncsere, kicsapás, 

biológiai foszformen-

tesítés 

6. Mérgező anyagok 

(például cianid, fenol, fémionok) 

Vízi élőlényeket (baktériumo-

kat is) elpusztítják, ezáltal 

megakadályozzák az öntisztu-

lást  

Kicsapás, kémiai 

oxidáció, adszorpció, 

ioncsere 

7. Patogén mikroorganizmusok Fertőzést okoznak Kémiai oxidáció 

8. Hőmérséklet-emelkedés Biológiai egyensúlyt felborít-

ja, oldottoxigén-tartalmat 

csökkenti 

Hűtés, tárózás 

4.57. táblázat: A vízszennyezés megelőzésére alkalmazott szennyvízkezelési módszerek 

A szennyvíz tisztítása szennyvíztisztító telepeken sorba kapcsolt műtárgyakban megy 

végbe. A műtárgyak legtöbbször: rácsok (durva-, illetve finomrács), homokfogók, előülepí-

tők, biológiai műtárgyak, utóülepítők. Az utótisztítás esetleges műtárgyai; fertőtlenítő, táp-

anyag eltávolító (derítő), iszapkezelő műtárgyak. A kommunális szennyvízkezelés általános 

blokksémáját, a műveleti sorrendet a 4.40. ábra szemlélteti. Az ülepítők hosszanti vagy sugár-

irányú átfolyásúak, illetve egy- vagy kétszintesek lehetnek. Biológiai tisztítóberendezések 

leggyakrabban alkalmazott típusai az eleveniszapos és a hordozóval ellátott fixfilmes meden-

cék. A felsorolt szennyvíztisztító műtárgyak nagy része az ipari szennyvizek kezelésénél is 

felhasználható, csupán arányaik, a tisztítási paraméterek (hosszabb levegőztetési idő, nagyobb 

iszaptér, stb.) változnak. 

A kommunális szennyvíztisztításban leggyakrabban a hagyományos, azaz kétfokozatú 

tisztítási technológiát alkalmazzák. A ma már sokféle létező szennyvízkezelési eljárás közül 

ennek a – tercier, azaz kémiai kezeléssel kiegészített – tisztítástechnológiai eljárásnak a jel-

lemző lépéseit foglaljuk össze. 
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4.40. ábra: A kommunális szennyvízkezelés folyamata 

Mechanikai módszerek. A mechanikai szennyvíztisztítás során történik a fizikai fáziselvá-

lasztás. A mechanikai műveletek célja egyrészt a szennyvízben úszó darabos anyagok kiszű-

rése, ezt rácsok alkalmazásával oldják meg. A rács pálcáinak távolságától függően durvább, 

vagy finomabb szennyeződések kiszűrésére alkalmazható. A rácson fennakadt anyagokat 

(rácsszemét) egy mozgó szalagra szerelt villasor segítségével távolítják el. Az ülepíthető 

szuszpendált lebegő anyagok gravitációs eltávolítására szolgálnak a homokfogók és az ülepítő 

medencék. A homokfogóban a gyorsan ülepedő anyagok (10
–4

 m-nél nagyobb szemcsék) el-

távolítása történik. A víznél kisebb sűrűségű anyagok (zsírok, olajok), amennyiben a homok-

fogót levegőztetik, felúsznak a szennyvíz felszínére (flotálnak), onnan eltávolíthatók. Ezt kö-

veti az előülepítő medence, ahol a lebegő anyag ülepíthető részének minél nagyobb mértékű 

csökkentése a cél. Az előülepítő medencékből elvezetett iszapot primer iszapnak nevezzük. 

Biológiai módszerek. A hagyományos szennyvíztisztítási folyamat a biológiai módszerek-

re épül, az eljárások a mikroorganizmusok irányított tevékenységét hasznosítják. A mikroor-

ganizmusok minden olyan szennyező anyag eltávolítására, illetve átalakítására alkalmasak, 

amelyek számukra tápanyagaként (szubsztrátként) felhasználhatók. Ezek a szennyező anya-

gok általában szerves vegyületek, de az élővizekben veszélyt jelentő egyes szervetlen vegyü-

letek is eltávolíthatóak ily módon. A hagyományos szennyvízkezelés második fokozatának 

körülményei általában csak a szervesanyag-lebontását biztosítják megfelelő hatásfokkal. (Ha-

tásfok: az adott tisztítóegységbe vezetett víz szennyezőanyag-tartalmára vonatkoztatva a mű-

veleti egységben eltávolított szennyező anyagot fejezi ki százalékban. Az eltávolított anyagot 

a műtárgyra bevezetett és az onnan kikerülő vízben mért komponenskoncentráció különbsé-

geként számítjuk.) 

A szennyező szerves anyagok eltávolítása aerob és anaerob feltételek közt is végbemehet. 

Az aerob oxidáció sebessége lényegesen nagyobb, ezért gyakrabban alkalmazzák. Az aerob 

biológiai szennyvíztisztítás során a szennyvizek szerves szennyező anyagait a vízben már 

eleve jelen lévő, vagy abban mesterségesen nagy tömegben kitenyésztett baktériumok (az ún. 

eleveniszap) természetes anyagcsereforgalmuk során lebontják. A baktériumok a szerves 
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anyag egy részét szén-dioxiddá és vízzé oxidálják, másik részét pedig új sejtanyag képzésére 

használják fel, közben a baktériumok oxigént fogyasztanak. A szennyvíztisztítás biológiai 

fokozatának hatékonyságát több tényező befolyásolja: például a jelen lévő aktív szervezetek 

mennyisége, az anyagcsere sebessége, a szennyvíz tartózkodási ideje a biológiai medencében, 

valamint a szervesanyag-terhelés. 

A biológiai tisztítóberendezések leggyakrabban alkalmazott típusai az eleveniszapos me-

dencék és a rögzített fixfilmes rendszerek. Az eleveniszapos rendszerekben a mikroorganiz-

musok, a sejtek a vízben szuszpendált formában vannak jelen. A fixágyas berendezésekben 

(biológiai szűrők, csepegtető testek) a mikroorganizmusok hordozóhoz kötődve rögzített 

filmként (ún. biofilm) találhatók. 

A mikroorganizmusok oxigént fogyasztanak akkor is, ha nem áll rendelkezésükre táp-

anyag, ezt nevezzük endogén légzésnek, azaz sejtlégzésnek. Az endogén légzés intenzitása 

(az 1 g száraz iszapra vonatkoztatott oxigénfogyasztás sebessége) jellemző az iszapban lévő 

élő, aktív baktériumokra. Az ún. szubsztrát légzés akkor zajlik, mikor a baktériumok táp-

anyaghoz jutnak. A lejátszódó kémiai folyamatok a következők: 

 endogén légzés: 

sejtek + O2 → CO2 + H2O + N + P + nem bontható sejtmaradék, 

 szubsztrát légzés: 

szerves anyag + O2 + N + P → új sejtek + CO2 + H2O + nem bontható anyagcseretermék. 

A mikroorganizmusok oxigénszükségletét légbefúvással biztosítják, amely egyben a sej-

tek vízben való egyenletes eloszlatását is segíti. Az oxigénfogyasztó mikroorganizmusok 

pelyhesítő vegyületeket termelnek, ezek segítségével ülepedőképes pelyhekké állnak össze, 

így keletkezik az eleven- vagy szekunder iszap. A szennyvíz az eleveniszapos medencéből – a 

szerves szennyező anyagok nagy részének lebontása után – az iszappal együtt az utóülepítőbe 

kerül. Itt az iszappelyhek a gravitáció hatására kiválnak a vízből. A tisztított vizet elvezetik, a 

kiülepedett iszap egy részét pedig visszajuttatják az eleveniszapos medencébe az állandó sejt-

koncentráció biztosítása céljából, ez az ún. recirkuláltatott iszap. A sejtszaporulatból származó 

többlet iszapot (fölös iszap) pedig elvezetik. 

Az iszap elválaszthatósága meghatározza az utóülepítő terhelhetőségét, valamint az iszap 

utósűríthetőségét. Az iszapfázis elválaszthatóságát leggyakrabban ülepedőképességének meg-

határozásával jellemzik. A vizsgálatot úgy végzik el, hogy az eleveniszapos medencéből ki-

vett minta egy részletét mérőhengerbe töltve megmérik a szilárd- és folyadékfázis 

fázishatárélének időbeni változását. A leolvasott üledéktérfogatot egy liternyi eleveniszap 

mintára vonatkoztatva cm
3
/dm

3
 egységekben adják meg. (A félórás ülepedési időtartamhoz 

tartozóan, ez adja az ún. Mohlmann-indexet). 

Az anaerob eljárásokat csak igen nagy szennyezettségű szennyvizek, illetve szennyvíz-

iszapok kezelésére (rothasztás) alkalmazzák. Az anaerob lebontás első szakaszában savterme-

lő baktériumok bontják le a szerves anyagokat alkoholig, illetve karbonsavig, miközben a pH 

csökken. A második szakaszban a metántermelő baktériumok tovább bontják az előbbi termé-

ket, miközben biogáz (metántartalmú gáz) képződik, amely tartalmaz még szén-dioxidot, 

kénhidrogént, ammóniát és vízgőzt is. 

Kémiai eljárások. Az oldott szervetlen anyagok eltávolítására módosított biológiai és fizi-

kai-kémiai vízkezelési módszereket egyaránt alkalmaznak. Utóbbiakat harmadlagos kezelési 

eljárásoknak nevezzük. Egy erősen szennyezett vízből mechanikai-biológiai tisztítással a 

foszfátszennyezés például csak mintegy 20%-ban távolítható el. A foszfáttartalom hatéko-
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nyabb eltávolítására speciális biológiai módszerek mellett koagulációs-flokkulációs kémiai 

eljárást is alkalmazhatunk. Ennek során Al
3+

-, vagy Fe
3+

-ionok hozzáadásával a PO4
3-

-ionokat 

kicsapjuk az oldatból, majd polimer oldat hozzáadásával a csapadékrészecskéket gyorsan üle-

pedő makropelyhekké alakítjuk. A foszfortartalom csökkentésének jelentősége abban áll, 

hogy így megőrizhető az eutrofizációra hajlamos élővíz befogadók minősége. 

A tercier eljárások a biológiai lépcső intenzifikálására, vagy helyettesítésére is alkalmaz-

hatóak. Az intenzifikálás azt jelenti, hogy ugyanakkora mennyiségű, de kisebb szennyezőa-

nyag-tartalmú vizet, vagy változatlan szennyezőanyag-tartalmú (azonos az eltávolítási hatás-

fok), de időegység alatt több vizet termel az adott műtárgy. Ez egyrészt előnyös lehet túlter-

helt rendszereknél, másrészt akkor, ha kisebb műtárggyal szeretnék megoldani egy adott tisz-

títási feladatot. Az intenzifikálást elősegítő eljárások során keletkező iszap kezelhetősége, 

vízteleníthetőségi sajátosságai jobbak, mint a hagyományos eljárásban keletkező iszapé. A 

tercier eljárások közé tartozik a fertőtlenítés is, amely szennyvizek esetén általában klórozást 

jelent. A fertőtlenítés célja az, hogy a befogadóba ne jussanak be kórokozó baktériumok. En-

nek különösen nagy jelentősége van akkor, amikor a tisztított szennyvizet állóvizekbe vagy 

üdülési célra is használt élővizekbe vezetik. 

Iszapkezelés. A szennyvíztisztítási folyamat során keletkező iszap víztartalma nagy, ezért 

szállítani, felhasználni nehéz. Sok esetben még fertőzőképes mikroorganizmusokat is tartal-

maz, így előkezelés nélkül sehol sem használható fel. Szükség van tehát az iszapok kezelésé-

re, víztartalmuk csökkentésére, azaz kondicionálásukra, továbbá az iszap stabilizálására. Ez 

utóbbi a patogén mikroorganizmusok elpusztítását jelenti, mely történhet aerob vagy anaerob 

módon (utóbbi a biogáztermelő anaerob fermentációt jelenti), illetve kémiai kezeléssel is. A 

víztelenített és stabilizált iszap gyakorta lerakásra kerül, de felhasználhatja trágyaként a me-

zőgazdaság, az iszapból emellett nemcsak fermentációval, de égetéssel is nyerhetünk energiát. 

A lehetőségek közül a megfelelő hasznosító ártalmatlanítás biztosítja azt, hogy az iszapkeze-

lés megfelelő színvonalúvá válik, és a közműolló e rejtett, negyedleges ágának elmaradás 

miatti nyitottsága is ezáltal csökkenthető, sőt megszüntethető. 
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5. MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB FELSZÍNI VÍZBÁZISAI 

(Kiss Keve Tihamér, Reskóné Nagy Mária és Tóth Bence) 

A vizek környezettana (hidrobiológia) a vízi élőlényekről és vízi ökoszisztémákról szóló is-

mereteink rendszere. Az alábbiakban a Balaton, a Velencei-tó, a Duna és a Tisza vizének kör-

nyezetkémiai jellemzését adjuk meg. A természetes vizek élővizek, nem csupán különböző 

gázok, ásványi és szerves anyagok vízben oldott elegyei. Élőviláguknak sajátosan változatos 

faji összetétele és szerkezete van, amit minden ökoszisztéma a rá jellemző önszabályozással 

tart fenn. Ennek során ki kell térnünk néhány fontos fizikai és biológiai jellemvonás rövid 

bemutatására is. Erre azért van szükség, mert több vízkémiai jellemző alakulását közvetlenül 

vagy közvetve jelentősen befolyásolják, alakítják bizonyos fizikai tényezők, biológiai történé-

sek. Mind a négy víz esetében a következő, nem kémiai paraméterekre térünk ki: 

 vízmozgások (hullámzás, lamináris, turbulens áramlás), melyek például az élettelen és élő 

partikulumok lebegését, transzportját, rétegzettség kialakulását, megszűntét befolyásolják, 

 hőmérséklet, amely például a rétegzettség, jégviszonyok mellett, minden kémiai, biológiai 

folyamatra közvetlen hatást gyakorol, 

 fényklíma, amely a víz hőháztartása mellett a fotoszintézisre döntő hatású, 

 néhány élőlényegyüttes melyek például az oxigénviszonyokat, elsőleges termelést alakít-

ják (algák, hínárnövények); a lebontási folyamatok révén a víz oldott gáz-, oldott szervet-

len és szerves összetevőire (baktériumok) hatnak, gyakran jelentős mértékben. 

A vízkémiai jellemzés során bemutatjuk az adott vizek legfontosabb szervetlen ionjait (a 

nyolc fő ion, Maucha-féle csillagdiagram) és ehhez kapcsolódón a halobitást. Jellemezzük a 

pH, a vezetőképesség, a redoxipotenciál értékeinek alakulását, valamint kölcsönhatásukat az 

élőlényegyüttesekkel. A vízi anyagforgalom legfontosabb elemeit: az oxigén, a szén, a kén, a 

foszfor, a nitrogén körforgalmát; röviden bemutatva a szilícium, vas, nyomelemek jelenlétét, 

jelentőségét; a szervetlen és szerves szennyezők néhány fontosabbját. Szólunk a lebegőanyag-

tartalom, a kiülepedés, a hordalékképződés, -szállítás kérdéséről, az üledékben zajló néhány 

fontos kémiai, biológiai folyamatról. 

A felszíni vizek közül a tó olyan állóvíz, ahol a nyílt vízfelület dominál, a szegélynövény-

zet és a hináras állomány kizárólag egy keskeny part menti részre korlátozódik, ilyen a Bala-

ton. Ha egy tóban a nagyobb nyílt vízfelületek aránya még nagy, de a parti szegélyeken talál-

ható növénytársulások szélesek, és az alámerült hínárnövényzet nagyobb állományai is megje-

lennek, akkor fertőről beszélünk, ilyen a Fertő és a Velencei-tó. 

5.1. Balaton 

A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava. Nyugat-Magyarországon, a Dunántúli-

középhegység déli, dél-keleti előterében található (5.1. ábra). Morfometriai jellemzői: felülete 

594 km
2
, átlagos mélysége 3,25 m. Hosszúsága légvonalban 77 km, a legnagyobb szélessége 

12 km (Balatonalmádi és Balatonvilágos között). Legkeskenyebb Tihany és Szántód között, 

ahol mindössze 1,5 km széles. A tómedence méretéhez képest a víz mélysége nagyon sekély, 

átlag 3–4 m, legmélyebb az ún. tihanyi kútban, ahol eléri a 11 m-t. 
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5.1. ábra: A Balaton vidékének domborzati térképe 

Földtörténeti értelemben fiatal képződmény, keletkezése kb. 12 000 évvel ezelőttre tehe-

tő. Kialakulása a pannon (miocén) korra nyúlik vissza, amikor hazánk területének nagy részét 

a Pontusi-tenger, majd ennek maradványa, a Pannon-tó borította. A tavat a beömlő vizek hor-

daléka feltöltötte, később ez az agyagos-homokos üledék lett a Balaton medrének vízzáró ré-

tege. A ma geológiailag elkülönülő négy részmedence (Keszthelyi-, Szigligeti-, Szemesi- és 

Siófoki-medencék (5.2. ábra) limnológiai fejlődése sokáig nem volt egységes, korábban azo-

kat pannóniai rétegekből álló hátak zárták el egymástól. Hidrológiai és áramlástani szempont-

ból a tó napjainkban is ezzel a négy medencével jellemezhető. 

 

5.2. ábra: A Keszthelyi-, Szigligeti-, Szemesi- és Siófoki-medence (a hullámvonal a medence határokat 

jelzi) 

A környezethasználat (turizmus, urbanizálódás, mezőgazdaság, ipari tevékenység) növel-

te a tó növényitápanyag-terhelését, ami jelentősen befolyásolta vízminőségét, biológiai állapo-

tát. A tápanyagok koncentrációjának növekedése a Balaton természetes állapotát megváltoz-

tatta, vízminőségromlást okozott. Fejlesztették az ivóvízellátást, a csatornázást, de nem mér-

legelték a tavat érő terhelés következményeit. Késve indult a szennyvíztisztítási program, 

melyben nem szerepelt még az eutrofizálódásért felelős foszfor eltávolítása. Az 1970-es évek-

re a tó hossztengelye mentén éles trofikus grádiens alakult ki. 10 év alatt a Keszthelyi-

medence trofitása nyolcszorosára, a siófokié kétszeresére emelkedett. A Balaton tavi jellegét a 
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meder alkata, a szeles klíma tényezői, a víz csekély átlátszóságának egybekapcsolása alakítja 

és tartja fenn. 

 

5.3. ábra: Az állóvízi (limnális) élettájak 

A nyílt vízi táj vagy pelagiális régió a víz alzat nélküli tömege. A parti tájék vagy litorális 

régió a vizek legváltozatosabb területe, határát a gyökerező hinarak jelzik. Ez a Balatonban 3 

m-es mélységet is jelenthet. A mélységi táj vagy profundális régió az állóvizek fénytől elzárt 

élettája. A parti és a mélységi régió között a litoriprofundális zóna található (5.3. ábra). A Ba-

laton egyes régiói a litoriprofundális zónába tartoznak. A mederfenék anyagforgalmában jele-

nős szerep jut a felhalmozódott szerves törmelék mineralizálódásának.  

5.1.1. Vízforgalom 

A Balaton vízgyűjtője az a terület, ahonnan a vízfolyások a csapadékvizet a tóba szállítják. A 

viszonylag nagy, 5 774 km
2 

területű vízgyűjtő vizét 20 állandó és 31 időszakos vízfolyás és 

néhány víz alatti forrás táplálja. Az északi vízgyűjtő patakjai (sédek), kisebb forrásokból ere-

dő erősen karbonátos, meszes karsztvizet szállítanak. A déli parton a környező területek vizét 

sekély árkok gyűjtik össze. A huminanyagban gazdag berkek vizét szabályozott csatornák 

vezetik a tóba. A tó hozzáfolyását biztosító felszíni vízfolyások közül a legjelentősebb a 

keszthelyi medencébe torkolló Zala folyó, amely a Kis-Balatonon keresztül az összes hozzá-

folyás 50–60%-át szállítja. A tó vízkészletének 41%-a a tóra hulló csapadékból, 59%-a a víz-

gyűjtőről való hozzáfolyásból származik. A tó felesleges vizét a Sió vezeti le. 

A Balaton vízforgalma szempontjából eusztatikus, azaz vízmennyiségét és a benne zajló tör-

ténéseket nagyfokú állandóság jellemzi. Az évi hozzáfolyás gyakorlatilag a párolgással eltá-

vozik, a tóra hulló csapadékból származó többlet pedig a Sió-zsilipen távozik. A gondot az 

aszályos időszakok jelentik, amikor a hozzáfolyás aránya kisebb, mint a meleg nyarak párol-

gási vesztesége. A 100 éves adatsor elemzése szerint a Balaton átlagos vízmérlege pozitív, 

ami azt jelenti, hogy a tavat kiszáradás nem fenyegeti.  

A tó vizének teljes kicserélődési ideje 8–10 év, ami az egyes medencék morfológiájából adó-

dó eltérő vízmennyiség miatt eltérő idő alatt megy végbe. A Balaton természetes vízjárása a 

siófoki zsilip megépítésével (1863) teljesen megszűnt, mesterségesen szabályozott tóvá vált. 
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A tó valamennyi vízmércéjének „0” pontja 104,09 m A. f. (vagyis az Adriai tenger választott 

középtengerszintéhez viszonyított) szinten található. Vízszintszabályozással a tó vízállása 70–

110 cm közötti. 

5.1.2. Fizikai tulajdonságok 

A víz fizikai tulajdonságai közül a vízmozgások, a hőmérsékleti és a fényviszonyok kiemelt 

jelentőségűek. 

A vízmozgások az időben történő változás szerint aperiodikusak (aritmikus) és periodiku-

sak (ritmikus) lehetnek. Az előbbibe az áramlások, az utóbbiba a hullámzás, a tólengés 

(seiche) és az árapály tartozik. A víz nyugodt (lenitikus) vagy élénk mozgású (lotikus) állapo-

ta döntően hat az élővilágra, és ez fordítva is így van. 

A Balaton vize csaknem állandó lengő mozgást végez. A vízfelszín mozgásai igen válto-

zatosak. Kis vízmélysége és elnyúló hosszúsága a hossztengelye mentén fújó szelek hatására 

nagymértékű kilendüléseket tesz lehetővé. A legnagyobb meghaladhatja az 1 m-t, de ez ritka. 

A nagy gyakoriságú északi, észak-nyugati szelek keresztirányú kilendüléseket okoznak, ezek 

mindössze 10–25 cm-es vízszintmozgással járnak. A Balatonban kialakuló sokféle áramlás 

közül kettőnek van jelentősége: egyik a Tihanyi-szorosban kialakuló áramlás, amit nem a szél 

iránya, hanem a tómeder tihanyi kút körüli mélyülése okoz. A másik a szél által keltett ellen-

tétes áramlás, amikor a déli part felől a szél irányával ellentétes áramlások indulnak az északi 

part felé. Az áramlás nemcsak jelentős mennyiségű lebegő anyagot, de a Nagyberek környé-

kéről betorkolló csatornák barna vizét is magával ragadja és viszi észak felé. Ezen áramlások 

összefüggnek a Keszthelyi-öböl feliszapolódásával. A Keszthelyi- és a Szigligeti-medence 

közötti intenzív vízcsere is szél által szabályozott. Egy-egy vihar a viz teljes átkeveredését 

eredményezi, a „tó fenekestől felfordul”. 

A hőmérséklet a vízi élet számára az egyik legfontosabb környezeti tényező. Magyaror-

szág a mérsékelt éghajlati zónában helyezkedik el. A Kárpát-medence viszonylagos elszigete-

lődése miatt sokszor fordul elő aszályos időszak. Az évi középhőmérséklet 9–10C közötti, a 

hőmérséklet ingadozása viszonylag kicsi. A csapadék eloszlása egyenletes, télen aránylag sok 

a hó. A vízgyűjtő legcsapadékosabb része a Zala forrásvidéke. A víz nagy fajhője miatt a tó 

vizének felmelegedése és lehűlése lassú folyamat. A hőmérséklet ingadozása követi a levegő-

ét, bár annál valamivel kiegyenlítettebb. A víz lehűlésében nagy szerepe van a párolgásnak. A 

Balaton vizének mélyebb tavakhoz hasonló rétegzettsége nincs (csak múló rétegzettség, amit 

egy kisebb vihar is megszüntet), az egész víztest epilimnion, amire a téli hónapokban az ún. 

indirekt rétegződés jellemző. Hosszan tartó meleg időjárás esetén a víz és az üledékfelszín 

egyaránt felmelegszik. Mivel az enzimatikus folyamatok sebessége 10C hőmérséklet-

emelkedés hatására duplázódik, a hőmérséklet-emelkedése esetén a vízi élőlények anyagcse-

réje is felgyorsul. A mikrobióták felgyorsult anyagcseréje fokozott mineralizációhoz vezet, 

ami a vízben oldott oxigén mennyiségének csökkenésével és toxikus bomlástermékek (példá-

ul ammónia, kénhidrogén) megjelenésével jár. 

A vízi élőlények hőigénye, hőtűrőképessége igen változó. A vízhőmérséklet befolyással van a 

fajok terjedésére, tartós változása befolyásolja a tó társulásszerkezetét. A különböző szerveze-

tek növekedéséhez és szaporodásához szükséges hőmérsékleti küszöbök eltolódása a vegetá-

ciós időszak meghosszabbodását eredményezi. Egyes fajok esetében a generációs idő változá-

sa több nemzedék szaporodásának is kedvez, a más hőoptimummal rendelkezők visszaszorul-

hatnak, vagy éppen elszaporodhatnak. 
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A víz hőháztartása mellett a fotoszintézisre döntő hatású a víz fényklímája. A víz átvilágí-

tottsága szabályozza a vízi növények növekedését, terjedését. A fotoszintézis a vizek felső, 

átvilágított (fotikus) rétegében zajlik. A vízbe jutó fény a mélyebb rétegek felé haladva gyen-

gül. Ott, ahova a fény 1%-a sem jut már el (afotikus réteg) a fotoautotrofikus lények helyét a 

lebontást végző szervezetek veszik át. A Balaton teljes epilimnionja fotikus (kivéve a viharos, 

zavaros vizű időszakokat). 

A fény mennyisége és minősége a fényvisszaverődés (reflexió), a fényelnyelés (abszorpció) 

és a fényszóródás (diffúzió) révén változik. Minél alacsonyabban áll a Nap, annál laposabban 

érik a fénysugarak a víz felszínét, a fényvisszaverődés ilyenkor a legnagyobb. A hajnali és az 

alkonyati alacsonyan érkező sugarak nagy része be sem jut a víz felszíne alá, ezért a vízi élet-

közegben rövidebbek a nappalok, mint a légtérben. 

A Nap fényének direkt és a légkör szórt sugárzásából összetevődő globálsugárzás hul-

lámhossza 300–3 000 nm közötti. A fotoszintézis hatékony tartománya 390–710 nm közötti, 

amely az összes sugárzás 46–48%-a. A vízbe jutó fény kisebb része szóródik, nagyobb része 

elnyelődik: a lebegő és oldott anyagok a polikromatikus fényt hullámhossztól függően külön-

böző mértékben abszorbeálják. Az abszorbancia első közelítésben a rétegvastagsággal expo-

nenciálisan nő a Lambert–Beer-törvény szerint: 

 leII  
0 , (5.1) 

ahol I a kilépő fény intenzitása, I0 a beérkező fény intenzitása,  a Bunsen-féle abszorpciós 

együttható, l pedig a rétegvastagság. A vízbe hatoló fénysugár egy bizonyos út után veszít 

intenzitásából. Hogy milyen mélységig jut le, az függ a fény hullámhosszától és a víz átlát-

szóságától. A Balatonban a zöld és a sárga színű fény, a tiszta vizekben a kék színű fény jut 

legmélyebbre, míg a többi hullámhosszú sugárzás elnyelődik. 

 

5.4. ábra: Secchi-átlátszóság mérése Secchi-koronggal 
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Az elsődleges szervesanyag-termelés vizsgálatában fontos a víz fényklímájának ismerete, 

amely elsősorban az átlátszóságával kapcsolatos. Annak ellenére, hogy ma modern műszerek 

sokasága létezik, mérésére a legegyszerűbb „optikai” eszköz a Secchi-korong, amely egy osz-

tott zsinór vagy rúd segítségével a vízbe engedve a ráfestett fekete-fehér szegmensek eltűné-

sével jelzi a Secchi-átlátszóság mélységét (5.4. ábra). A Balatonban nyáron ez legtöbbször 1 

m-nél kevesebb és a széljárástól függően szabálytalanul változik. Jellegzetesen alakulnak a 

fényviszonyok a jégréteg alatt. A tiszta jég fényáteresztő képessége jó, alatta algák sokasága 

élhet. A jégre eső hótakaró kiváló fényvisszaverésével drasztikusan megváltoztatja a víz alatti 

fényviszonyokat.  

5.1.3. Kémiai tulajdonságok 

A vizek anyagforgalma biogén anyagforgalom, ami azt jelenti, hogy az összetevők (szervet-

len, szerves) mozgásirányát, intenzitását nagyrészt a vízben élő szervezetek determinálják, az 

élőlények aktivitása fogyasztásuk, termelésük és lebomlásuk eredője. A tavak életében szá-

mottevő jelentősége van a víz-üledék határon lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyama-

toknak, amivel a biológiai állapot négy tulajdonságcsoportja (halobitás, trofitás, szaprobitás, 

toxicitás) szorosan összefügg. 

Egy víz szervetlen kémiai tulajdonságai összességéből eredő minőségét a halobitással jelle-

mezzük. Az ionkoncentráció és a vezetőképesség értékei szerint a Balaton vize 0–9. fokozatú 

skálán a 3., azaz alfa-oligohalobikus. 

A Balaton vízminősége a tavat tápláló vízfolyások és a tóvíz keveredésének eredménye, 

amelyihez hozzájárul a vizet a part-, illetve a mederfenékig felkavaró hullámzás hatása is. A 

tó vízkémiai állapotát a hidrobiológiában leggyakrabban használt módszerek közül először a 

kémhatás, a fajlagos vezetőképesség és a redoxipotenciál alapján követjük.  

Kémhatás, fajlagos elektromos vezetőképesség, redoxipotenciál 

A Balaton vizének kémhatása enyhén lúgos, pH-értéke 8,5–8,6 közötti, ami a nagyobb 

trofitású területeken napi ingadozást mutathat. A fotoszintézis hatására a pH a lúgos irányban 

megnő. A nádasok környezetében jellemzően kisebb értékek is mérhetők. A vízben oldott 

szén-dioxid, és annak különböző formái (szénsav, karbonát, bikarbonát) fontos tényezői a 

vízminőségnek, mivel bizonyos mértékig a víz kémhatása függ tőlük. Adott hőmérsékleten 

egy oldat fajlagos elektromos vezetőképessége függ a benne oldott ionok mennyiségétől, mi-

nőségétől és azok disszociáció fokától, hiszen a felszíni vizek gyenge elektrolitnak tekinthe-

tők. A Balaton vizének fajlagos vezetőképessége kicsi, 600–700 µS/cm értékekkel jellemez-

hető, az egyes medencék értékei között kicsi a különbség. 

Sok kémiai és biokémiai reakció redoxireakció. Ha egy olyan oldatba, amely egy reverzi-

bilisen oxidálható és redukálható anyag oxidált és redukált alakját egyidejűleg tartalmazza, 

platinaelektródot merítünk, akkor az jól definiált potenciált vesz fel az oldattal szemben. Ez az 

elektródpotenciál az ún. redoxipotenciál (lásd az 4.4.2. fejezetet). A redoxirendszerek hidro-

biológiai jelentősége igen nagy, hiszen az élet egyik hatalmas erőforrása éppen a 

redoxireakciók során mobilizálódó energia. Minél nagyobb mértékben lehetséges az oxidáció, 

annál kedvezőbb a lehetőség az aerob életre, ami a természetes vizek „egészséges” állapotá-

nak egyik legfontosabb jellemzője. Amennyiben az oxidációs folyamatok lelassulnak, helyük-

re egyre inkább a redukció lép. Ilyenkor az aerob életforma kiszorul, és az anaerob élet kerül 

előtérbe. Az oxigéndús epilimnionban, így a Balaton vizében is a redoxipotenciál értéke 400–

600 mV között van. Ott ahol oxigénhiány alakul ki, a redoxipotenciál vertikális rétegzettségét 
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figyelhetjük meg. Anoxiás körülmények között, az üledékbe került és a nyílt vízből kicsapó-

dott, nehezen oldható anyag oldatba kerülhet és visszajuthat a nyílt vízbe (így kaphatnak pél-

dául P, Si utánpótlást a nyílt víz algái). 

Legfontosabb szervetlen ionok, gázok 

A Balaton vízgyűjtőjének jellemző geológiai adottsága miatt a befolyó vizek kalcium-, magné-

zium-, hidrokarbonátion koncentrációja nagy. Vizének kémiai összetételére jellemző összesion-

tartalma alapvetően attól függ, hogy a csapadékból származó édesvíz a geológiai háttérből mi-

lyen és mennyi elemet képes kioldani. Az összesion-tartalom mennyiségét növeli a párolgás és 

a szerves anyagok lebomlásából felszabaduló ionok mennyisége, hígító hatásával csökkenti a 

tóra hulló csapadék, illetve a vízgyűjtőről érkező kisebb iontartalmú befolyó víz.  

Az összesion-tartalom, döntően négy fő kation (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) és négy fő anion 

(CO3
2–

, HCO3
–
, Cl

–
, SO4

2–
) ekvivalens mennyiségének összegéből adódik. A Balaton két me-

dencéjének 10 év átlagából számolt fajlagos vezetőképesség értékeit, főbb kationjait és anion-

jait a 5.1. táblázatban láthatjuk.  

Balaton 

medencéi 

Fajl. vez. kép. Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 CO3

2‾
 HCO3

‾
  SO4

2‾
 Cl

‾
 

µS/cm  mg/L  

Siófoki 679 37,1 7,6 36,2 59,2 17,8 233 148 36,4 

Keszthelyi 644 32,2 6,3 48,4 48,9 14,7 253 120 30,3 

5.1. táblázat: A Balaton főbb kationjainak és anionjainak koncentrációja 

1996–2005 közötti 10 év átlaga alapján 

A Balaton természetes sótartalma kicsi, éghajlati tényezőktől (csapadék, hozzáfolyás, le-

folyás, párolgás) függően 280–450 mg/L közötti értékekkel jellemezhető Az ionok koncentrá-

ciója a Zala–Kis-Balaton vízgyűjtőről érkező legnagyobb vízutánpótlással összefüggően a 

Keszthelyi-medence vizében kisebb. 

Az oxigén a vízben fizikailag csak kis mértékben, de a nitrogénnél jobban oldódik. A vi-

zek oldottoxigén-tartalma döntően biológiai eredetű (fotoszintézis), a fizikai tényezők (felületi 

diffúzió és vízmozgások) hatása csak másodlagos. A legtöbb élő szervezet igényli az oxigént 

(aerob élőlények), de bizonyos baktériumok, gombák, bélférgek, fonálférgek átmenetileg, 

vagy állandóan képesek az oxigént nélkülözni (fakultatív és obligát anaerob élőlények). 

Csökkenését az élőlények légzése, a víz felmelegedése, más gázok (például kénhidrogén) fel-

dúsulása, oxidálható vegyületek jelenléte idézheti elő. Mennyisége a fotoszintézissel össze-

függésben napi ritmust követ. A Balaton vizének oldottoxigén-tartalma 10 mg/L körüli. Az 

oxigén telítettség az intenzív fotoszintézis eredményeképp gyakran 100%-ot jelentősen meg-

haladó. Az oxigén a vízbe részben a légkörből kerül be diffúzióval, részben a vízben termelő-

dik a fotoszintézis által.  

A vizek szén-dioxid-tartalma oldott formájú szabad gázállapotban és kémiailag kötött 

formában található meg. A biológiai szénciklus fő vegyülete a szén-dioxid, mely a vízbe a 

légkörből jut be diffúzióval, illetve a befolyó vizekkel (mellékfolyók, csapadék, talajvíz) ol-

dott formában. Az élő szervezetek által folytatott légzés és a szervesanyag-lebontás szintén 

növeli a víz szén-dioxid-tartalmát. Eredete a légköri diffúzión kívül az élőlények légzésére és 

a szerves anyagok bakteriális bontására vezethető vissza. Vízben oldódva szénsavvá alakul, 

ami bikarbonát-, illetve hidrogénionokra disszociál: 

 CO2 + H2O  H2CO3  H
+
 + HCO3

–
 (5.R1) 



5.1. Balaton 275 

© Kiss, Reskóné, Tóth, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

Ez pH-csökkenéshez vezet. A következő disszociációs lépésben – az adott víz pH-jától 

függően – még egy proton felszabadulhat:  

 HCO3
–
  CO3

2–
 + H

+
. (5.R2) 

A karbonát-hidrogén-karbonát-szén-dioxid rendszer felelős a vizek pufferkapacitásáért 

(ez hazai vizeinkben jelentős). A szabad szén-dioxidot a vízinövények, a HCO3
–
 szenét az 

algák a fotoszintézis során a napfényenergia segítségével szerves anyaggá alakítják, miközben 

oxigént termelnek. Ez a szerves anyag bekerül a táplálékhálózatba. Az algákat fogyasztó élő-

lények által felvéve egy része a légzés során szén-dioxiddá alakul, másik része az élőlény 

testanyagává válik. Ez a „formált” szerves anyag vagy további táplálékul szolgál más élőlé-

nyeknek, vagy lebontó szervezetek alakítják végül szén-dioxiddá (aerob lebontás), vagy anae-

rob körülmények közt metánná (metanogenezis). A Balatonban a kalciumion szerepe nagyon 

fontos, mivel a vízi növények a vízben oldott hidrogén-karbonátok kötött szén-dioxidját hasz-

nálják fotoszintézisükhöz, miközben egyre több kalcium-karbonát keletkezik. A kalcium-

karbonát mint biogén mész kicsapódik kis oldhatósága miatt. Jelenléte a víz átlátszóságát 

csökkenti, ezáltal a túlzott mértékű növényi élet kifejlődését is gátolja. Ez adja a Balaton vi-

zének különlegesen szép, opálos zöld színét. A biogén mészkiválás fontos eleme a szén kör-

forgalmának, és részben ez az oka az üledék nagy CaCO3-tartalmának. A szén-dioxid csökke-

nésének biológiai (a fitoplankton fotoszintézise), kémiai (biogén mészkő kiválása, a pH emel-

kedése) és fizikai (légkörbe történő diffúzió) okai lehetnek. Hidrobiológiai szempontból az 

oldott oxigén és a szabad szén-dioxid egymás melletti koncentrációja az építő és a lebontó 

folyamatok intenzitására utal. 

Kénhidrogén a vizekbe elsősorban bakteriális úton, a kéntartalmú fehérjék bomlásából, il-

letve a szulfátredukálók működésével kerül. A jó oxigénviszonyokkal rendelkező Balatonban 

előfordulása nem számottevő. 

Növényi tápanyagok 

A víz algatermő, hínártermő képességének (trofitás) egyik feltétele a növényi tápanyagok 

jelenléte. A vízben oldott nitrogén és foszfor szervetlen formái tartoznak ide (ammónium-, 

nitrit-, nitrát-, ortofoszfátionok). A tápanyagok terjedését számos fizikai, kémiai és biokémiai 

folyamat határozza meg, az emissziók csak részben érik el a vízfolyásokat, azokon át pedig a 

tavat. A trofitással összefüggő tápanyagmennyiség (potenciális trofitás), és a keletkező alga-

tömeg arányos a fotoszintézist végző algák színanyagának, a klorofillnak a koncentrációjával. 

A trofitás mérőszáma egységnyi vízben található algák legjellemzőbb színanyagának az a-

klorofillnak a mennyisége. Az a-klorofill mennyiségét µg/L értékben adjuk meg. Ezek növek-

vő mennyiségeivel jellemezzük a vizek trofitását, melynek fokozataira például OECD skálá-

zási rendszer létezik. 

A Balaton vízminőségének jellemzésére az összes nitrogén, összes foszfor és a klorofill-a 

koncentrációinak 1996–2005 közötti éves átlagait mutatja a 5.2. táblázat a tó két medencéjé-

ben. Az a-klorofill koncentráció alapján a Siófoki medence mezotrofikus, a Keszthelyi me-

dence mezo-eutrofikus. 

Balaton 

medencéi 

Összes nitrogén Összes foszfor a-klorofill 

µg/L µg/L µg/L
 

Siófoki 900 70 6,7 

Keszthelyi 1210 93 15,1 

5.2. táblázat: A Balaton összes nitrogén és összes foszfor koncentrációja és 

a trofitást jelző klorofill-a értéke 1996–2005 közötti 10 év átlaga alapján 
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A foszfor legjelentősebb előfordulási formái vizekben az ortofoszfátként meghatározható ol-

dott reaktív foszfátvegyületek. Az eutrofizációért felelős tápanyagok egyike, általában limitá-

ló tényező. Szerencsére fő forrásának (műtrágyák, mosószerek) csökkentésére tett intézkedé-

sek a foszformennyiség csökkenését eredményezték. Az autotróf szervezet által fel nem vett 

foszfor a vízben keletkező kalcium-karbonát csapadék felszínén megkötődhet, vagy azzal 

reakcióba lép és hidroxil apatit keletkezik: 

 10 CaCO3 + 2 H
+
 + 6 HPO4

2–
 + 2 H2O  

  Ca10(PO4)6(OH)2 + 10 HCO3
–
. (5.R3) 

A foszfát ion Fe
3+

-ionokkal vízben nem oldódó csapadékot képez, így a felvehető fosz-

formennyiségét csökkenti. 

A Balaton vizére jellemző összes foszfor mennyisége 0,07–0,09 mg/L közötti, az egyes 

medencék vízminőségében alig van különbség. A Balaton reaktív foszfátkoncentrációja évti-

zedek óta rendkívül kicsi; a négy medencében a sokéves koncentrációk átlagértékei 0,03–

0,06 mg/L közöttiek voltak. Éven belüli, szezonális változások is megfigyelhetők. Télen na-

gyobb, nyáron a vegetációs periódusban, amikor az algák intenzíven használják, kisebb. A 

kutatások szerint a balatoni algák foszforlimitáltak. A trofitás mértéke az egyes medencékben 

eltérő. A Balaton hossztengelye mentén, Keszthelytől Siófokig lassan, de határozottan csök-

kenő grádiens figyelhető meg mind a tápanyag koncentrációja, mind az algásodás (trofitás) 

vonatkozásában. 

A víz minőségét a víz és az üledék kölcsönhatása erősen befolyásolja. Az elpusztult algák 

részben a vízben, részben az üledékben mineralizálódnak. A lebomló algákból felszabaduló 

foszfor bizonyos hányada adszorbeálódhat az üledékben, a többi visszakerül a vízbe, hogy 

aztán újabb alga teremjen belőle. A vízből kiülepedő és az üledékben felhalmozódó tápanyag-

ok egy része bizonyos körülmények között visszakerülhet a víztérbe. A két réteg csak a tava-

szi és őszi kiegyenlítődés („turnover”) időszakában, vagy a szél keltette áramlások hatására 

keveredik. Az így kialakuló, ún. belső terhelés az eutrofizálódást a külső tápanyagforrások 

megszüntetése után még akár évtizedekig is fenntartja.  

A víz-üledék fázis közötti kölcsönhatásokat az üledék összetételétől függő szorpciós tu-

lajdonságok, a redoxi viszonyok, és a mindezeket befolyásoló fiziko-kémiai és biokémiai-

biológiai folyamatok együttes hatása jellemzi. Ebből a megközelítésből a tó oldott és szerves 

partikulált foszfortartalmáról beszélünk. Az üledék belső terhelése az abszorpciós kapacitásá-

tól függ. 

Felszíni vizeinkben a nitrogén a következő formákban lehet jelen: 

 oldott formában elemi nitrogén, 

 szerves nitrogénvegyületek (fehérjék, aminosavak, karbamidok) oldott, vagy alakos for-

mában (törmelék, élőlények), 

 szervetlen kötésű nitrogén: NO2
–
, NO3

–
, NH4

+
. 

A légkör nitrogénje a vízzel nem reagál, csak a nitrogénkötő cianobaktériumok számára áll 

rendelkezésre mint nitrogénforrás. A Balaton vizében több olyan cianobaktérium található, 

amely képes a légkör nitrogénjének kötésére (például Cylindrospermopsis raciborski, 

Aphanizomenon flos-aquae). A szervetlen nitrogénformák jelentősek a trofitás szempontjából, 

hisz esetenként N hiány léphet föl, amely korlátozza, módosítja a növényi szervesanyag-

termelés folyamatait. Ilyenkor kerülnek előtérbe a N-kötő cianobaktériumok. Az ammónia 

(NH3, NH4
+
) igen jól oldódik vízben, ami a pH-értékétől és a víz hőmérsékletétől is függ.  
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Forrása a fehérjék bakteriális bontása, de szennyvízzel, csapadékkal (például műtrágya bemo-

sódásából) is bekerülhet. Eutróf tavakban keletkező szabad ammónia a vízi élőlényekre (ha-

lakra) mérgező lehet, míg az ammóniumionnak viszonylag nagy koncentrációban sincs toxi-

kus hatása. A Balaton vizében mind az ammóniának, mind oxidált formáinak nagyon kicsi a 

koncentrációja (ammóniumion: 0,06–0,7 mg/L; nitrition: 0,01-0,02 mg/L; nitrátion: 0,3–

0,7 mg/L). Koncentrációja döntően biológiai úton csökken: egyrészt a fitoplankton nitrogén-

forrásként hasznosítja, másrészt a nitrifikáló baktériumok nitritté, majd nitráttá oxidálják. A 

nitrifikálás folyamata hőfüggő, télen az ammónia nitrogénje nem tud oxidálódni, így mennyi-

sége növekszik. A nitrogénfelvétel módja az egyik meghatározó tényező az algák növekedé-

sében. A fitoplankton legfontosabb és a legnagyobb mennyiségben felvett nitrogénforrása az 

ammóniumion, amit a legújabb kutatások szerint a karbamid és a nitrátion követ. 

Az eutrofizálódás a vizek tápanyagokban, főként nitrogén- és foszforvegyületekben való 

gazdagodása, aminek következtében a vízben élő növényi szervezetek (planktonikus és bevo-

natlakó algák, alámerült vízinövények) gyorsan szaporodnak és az általuk előállított 

szervesanyag-tömeget a heterotróf szervezetek nem képesek ilyen ütemben felhasználni. A 

trofitás túlzott mértékű növekedése az eutrofizálódás. Az eutrofizálódás során elszaporodó 

algák vízszíneződést, vízvirágzást okoznak. Mértékének kifejezésére több skála létezik. Jel-

lemzésére az a-klorofilltartalom, az összes algaszám, a foszfor- és nitrogénformák alkalma-

sak. A Balatonban mért a-klorofill koncentrációk értelmezésére legáltalánosabban az OECD 

trofitási skála fokozataival találkozhatunk. 

 

MINŐSÍTÉS a-klorofill (μg/L) 

Oligotróf kiváló < 8 

Mezotróf jó 8–25 

Eutróf közepes 25–75  

Hipertróf rossz > 75  

 

A növényi tápanyagok (N, P) feldúsulása a tó vízminőségének romlását okozta olyan je-

lenségekkel kísérve, mint a fitoplankton, közülük is a cianobaktériumok túlzott mértékű el-

szaporodása, a nádpusztulás, vagy a tömeges halpusztulások. Fürdőzés szempontjából a 

mezotróf és oligotróf típusú víz ideálisnak mondható. A hipertróf víz szennyezettnek minősül, 

az eutróf vizek igénybevétele bakteriológiai állapotuktól függ. A Balaton vízminőségi állapo-

tát a fürdési időszakra vonatkozóan az 5.5. ábra mutatja az OECD határértékei szerint.  

Az 1990-es évekre elért tápanyagcsökkenés következtében a Balaton korábban hipertróf 

nyugati medencéjében harmadára csökkent a fitoplankton biomasszája, ami a tó erősen me-

szes üledékének hatásával és a viszonylag kicsi belső foszforterhelésével magyarázható. Az 

1994-es utolsó, nagy cianobaktérium vízvirágzás óta a Balaton vízminősége tartósan jó, de a 

nyári fitoplankton-társulások között továbbra is ott vannak a fonalas nitrogénkötő ciano-

baktériumok. 

A kisebb mennyiségben jelen lévő elemek közül az élővilág szempontjából több komoly 

jelentőséggel bír. Ide tartozik a vas, amely minden élőlény számára nélkülözhetetlen. Anaerob 

környezetben oldott ferroion (Fe
II
), oxidatív környezetben kicsapódott, ferriion (Fe

III
) formáját 
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találhatjuk meg. A kicsi redoxipotenciálú üledékben a vashoz hasonlóan más fémek anyag-

forgalma is jelentős a tó nyomelemeienek forgalmában (például mangán). 

A Si a kovaalgák vázépítő eleme. Miután a kovaalgák a biológiai minősítés egyik kiemelt 

együttese, fontos a szilícium mennyiségének ismerete. A Balatonban szilíciumhiánnyal nem 

kell számolni, bőséggel rendelkezésre áll (2–4 mg/L).  

A mikroelemek (nyomelemek vagy oligoelemek) körébe az élőlények szervezetében igen 

kis mennyiségben előforduló, de a normális életműködéshez szükséges biogén elemek tartoz-

nak (például: Cu, Zn, Mn, Co, Br, Se, Mo, Ba, Sr, Al, B és V). Kutatásuk a balatoni 

eutrofizálódás idején került előtérbe. 

 

 

5.5. ábra: A Balaton négy medencéjének trofitás fokozatai az OECD-osztályozás alapján 

(Forrás: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) 
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5.2. A Velencei-tó 

A Velencei-tó a Fertő után Magyarország harmadik legnagyobb tava, korát 10–12 ezer évesre 

becsülik. A természetes eredetű tavak medrének kialakulásában nagy szerepe van a tektonikus 

erők működésének, ahogy ezt a Balaton és a Velencei-hegység déli lábánál fekvő Velencei-tó 

kialakulásánál is láthatjuk, bár mindkettő keletkezésében fontos szerep jutott a lefolyás elzá-

ródásának és a szél munkájának is. Pleisztocén kori kiterjedése a tóhoz szervesen hozzátarto-

zó Nádas-tóval együtt, kétszer akkora lehetett, mint napjainkban, vízszintje pedig 3–4 méter-

rel magasabb volt a mostaninál (5.6. ábra). 

 

5.6. ábra. A Velencei-tó és a Nádas-tó (Forrás: Szabó és Fejér, 1988) 

A Velencei-tó dél-nyugati felén a feltöltést végző Császár-víz hordalékkúpján meggyöke-

resedő ősnádas a tavat gyakorlatilag lefolyástalan medencévé alakította, ami elősegítette ké-

sőbbi szikesedését. Medrének altalaja legnagyobbrészt pannóniai réteg, amire 0,5–5 m vastag 

agyagréteg került. Természetes eutrofizálódása során az agyagos mederfenékre főként autoch-

ton eredetű (magában a víztestben termelődő) szerves anyag rakódott le. Ennek mai formája 

az aerob és anaerob bomláson átesett nagy mennyiségű és változatos összetételű növényi és 

állati maradványokból álló, humuszanyagokban gazdag szerves üledék. Vastagsága a déli 

parton kisebb, kb. 1–5 cm volt, de a nádasokban elérte a 90–140 cm-t is. Széles part menti 

növénytársulások alakultak ki, melyeknek fő alkotójuk a nád volt. A nádas terjedésével a nyílt 

vízfelszín foltokra szakadt, míg a nád csaknem az egész tavat benőtte. Az elöregedett tó, fertő, 

illetve lápos-mocsaras jelleget öltött. A nádasok önálló víztereket zártak körül, a tó mozaikos-

sá vált. 
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A Velencei-tó az 1960-as évek végére kedvelt üdülőterületté vált. A tó mocsaras jellege 

az üdülőket zavarta, ezért mocsarasodásának megszüntetésére, vízminőségének javítására és 

az eutrofizálódás megfékezésére csaknem 20 éven át tartó, hatalmas méretű beavatkozások 

(mederkotrás, partrendezés, tározók építése, vízszintszabályozás) kezdődtek. A tóban felhal-

mozódott, mintegy 10 millió m
3
 iszap jelentős részét eltávolították. A beavatkozás a tó nyuga-

ti felét nem érintette, ma az természetvédelmi terület. 

Jelen állapotában a Velencei-tó tipológiailag két részre osztható (5.7. ábra). Nyugati felén 

találjuk a közel természetes állapotában fennmaradt, fertő jellegű, mocsaras természetvédelmi 

területet, a térség különleges képződményeivel a valódi vagy rögzült úszóláppokkal. Az úszó-

lápok vízen úszó nádszigetek, amelyek aljzatául szolgáló másfél-két méter vastagságúra is 

megnövő úszó szövetét a nád vízre „ránövő” gyökérzete adja. A náddal elzárt, 

huminagyagoktól barna, fenékig átlátszó vízterek jellegzetes mozaikossága is megtalálható, 

vastag mederanyaga szerves anyagban gazdag, valódi mocsári üledék (jüttja). A mederrende-

zés legjobban a tó nagy nyílt vízfelülettel rendelkező középső és keleti felét érintette.  

A kiírtott nádas és az eltávolított üledék miatt a víz színe megváltozott, szürke, majd a tó kele-

ti felén az eutrofizálódás mértékétől függően zöld lett. A beavatkozás a vízminőségre is hatás-

sal volt. 

 

5.7. ábra: A Velencei-tó és a parti növényzet zonális szerkezete 

A Velencei-tó morfometriai jellemzői: területe 24,5 km
2
, hossza 10,8 km, átlagos széles-

sége 2,3 km, átlagos mélysége 1,89 m. Partvonalának hossza 28,5 km, nádasainak területe 11 

km
2
, a sekély tó vízmélysége mindössze 1,2–1,5 m nyilt vizi területeken. 

A limnális élettájak közül a meder túlnyomó része a litorális (parti) zónához tartozik. Az 

egész víztest átvilágított (fotikus), bár mértéke víztípusonként eltérő. Az 5.7. ábrán jelzett 

zonális szerkezet a nyugati felén még megtalálható, tőle keleti irányban – a tó vize és a szá-

razföld közötti természetes védelem kárára – mesterséges partszakaszok épültek. A betonból 

vagy kőszórással készült partszakaszok a magasabb rendű növényzetet drasztikusan befolyá-

solták: egyszerűen kettévágták a víz-szárazföld természetes átmenetét, így ott megszűnt a 

parti zonális szerkezet. 

5.2.1. Vízforgalom 

Vízgyűjtője 602,4 km
2
 területű, a karsztos Vértes-hegység délkeleti lejtőjétől a Mezőföld északi 

részéig terjed. Fő vízfolyása a Császár-víz, amely a Vértes felszíni és forrásvizeit gyűjti és szál-

lítja a tóba (5.8. ábra, 1.). A Velencei-tó vízszintszabályozására a Császár-víz medrének vonalán 

két tározó (Zámolyi- és Pátkai-tározó) épült. A többi, kis vízfolyás vízhozama időszakos és 
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csapadékfüggő. Közülük legjelentősebb a Kápolnásnyéknél található Vereb-Pázmándi-vízfolyás 

(5.8. ábra, 3.). Mindkét patak nagy mennyiségű növényi tápanyagot szállít a tóba. A Vereb-

Pázmándi-vízfolyás által szállított szerves hordalék visszatartására nádas szűrőmező épült, 

amely az allochton eredetű (a víztesten kívül a szárazföldön keletkezett és onnan bekerülő), 

elsősorban partikulált részek nagy részét visszatartja, de a keleti medence tápanyagterheléséért 

felelős, oldott formában érkező növényi tápanyagnak nem állja útját. A tó vizét a dél-nyugati 

oldalán található Dinnyés-Kajtor-csatorna vezeti el (5.8. ábra, 2.). A Velencei-tó különleges 

jellemzője, hogy mind a legfontosabb befolyója (1.), mind pedig a vizét elvezető csatorna (2.) a 

tó nyugati részén, egymáshoz viszonylag közel található. Ezért a tó keleti fele csak szabályozott 

módon, magasabb vízállás idején történő vízeresztések alkalmával vesz részt a vízforgalomban. 

Magas vízállás esetén a tó vízszintjének szabályozása a nyugati felén található dinnyési zsilipen 

keresztül történik, ide a keleti befolyó által szállított víz nem jut el (3.). 

 

5.8. ábra: A Velencei-tó vízforgalma 

A Velencei-tó vízforgalmát tekintve szemisztatikus, azaz vízszintje viszonylag tág határok 

között, rendszertelenül mozog, kiszáradása előfordul, de ritka. Vízforgalma a Császár-víz és 

az elvezető csatorna medrének közelsége miatt rossz, lezárása idején a tó lefolyástalan. Inga-

dozó vízszintje csapadékfüggő, melynek alakulásában fontos tényező az evaporáció. A csapa-

dék éves átlaga 500 mm körüli, de a tó potenciális evapotranspirációja sokkal nagyobb a terü-

letre hulló csapadéknál. Szárazabb évek vízszintcsökkenését sem a nyugati, sem a keleti befo-

lyó vízhozama nem pótolja. A Császár-vízre épült tározók vize a tó vízkészletének mintegy 

30%-át képesek biztosítani. 

5.2.2. Fizikai tulajdonságok 

A vízmozgások (hullámzás, lamináris, turbulens áramlás) befolyásolják az élettelen és élő 

partikulumok lebegését, transzportját, a rétegzettség kialakulását vagy megszűntét. A sekély 

tavakban létrejövő vízmozgásokat főként a szél keltette áramlások határozzák meg, de beszé-
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lünk még hőmérséklet-, vagy hirtelen légnyomásváltozásból adódó, valamint a befolyó vagy 

elvezető vízfolyás áramlásából adódó vízmozgásokról.  

Vízelvezetéssel például olyan áramlási viszonyok alakulnak ki, amelyek lehetőséget terem-

tenek a tó víztömegének keletről nyugati irányba való elmozdulására. A tározókból történő be-

vezetés esetén – mivel a Császár-víz medre mélyen benyúlik a tóba – előfordul, hogy az áramló 

víz elragadó ereje nagyobb, mint a meder aljának ellenállása. Ilyenkor nem ritka, hogy a víz 

kimossa vagy felkeveri a tó lágy mederanyagát. A mederanyag felszakadása miatt az üledékben 

lévő gázok (például H2S) a vízbe kerülnek, ahol toxikus hatást fejtenek ki az élővilágra. 

Az időben változó aperiodikus (aritmikus), illetve periodikus (ritmikus) vízmozgások kö-

zül mind az aperiodikus áramlás, mind a periodikus hullámzás megfigyelhető, de nagyobb 

mértékű tólengés (seiche) a Velencei-tó mérete és struktúrája folytán nem fordul elő. 

A turbulens áramlás hatására a lebegő anyagok hosszabb ideig maradnak a vízben, és a 

plankton is lassabban ülepszik. Ez az oka annak, hogy a kotrással vízbe keveredő agyag 

kolloidális méretű (≤ 0,002 mm) szemcséitől a tó vize álladóan zavaros. Lamináris (réteges) 

áramlás esetén az áramló víz egymással párhuzamos vékony rétegeit figyelhetjük meg, ame-

lyek egymás mellett különböző sebességgel mozognak. Igen enyhe szél a vízben laminális 

áramlást kelt, és az egymással párhuzamosan mozgó vízrétegek súrlódása folytán a szél ener-

giája disszipálódik. A felszínt érő szélmozgások során egy másik mozgás, a Langmuir-

cirkuláció is megfigyelhető, ilyenkor a víz egymással párhuzamos spirálok mentén áramlik, 

hossztengelyével a széliránnyal párhuzamosan. Az egymás melletti spirálokon belül a víz 

forgásiránya ellentétes. Így alakulnak ki a széliránnyal párhuzamosan például a habcsíkok 

vagy cianobaktériumok tömeges elszaporodása esetén a virágzási csíkok (5.9. ábra). 

 

5.9. ábra: Langmuir-cirkuláció következtében kialakuló habcsíkok 

Az uralkodó szélirány északi, észak-nyugati, merőleges a tó hossztengelyére. A Velencei-tó 

fölött kialakuló viharok – a nagy nádborítottság miatt – nem hoznak létre akkora hullámzást, 

mint a Balatonon. Jellemző áramlási (reritási) viszonyait az eddig felsorolt tényezők mellett, a 

tavon belüli nádasok kisebb-nagyobb szigetei, az azokban nyitott csatornák alakítják. 
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A vízhőmérséklet a rétegzettség és a jégviszonyok mellett minden kémiai, biológiai törté-

nésre közvetlen hatást gyakorol. A Velencei-tó és környezete viszonylag kiegyensúlyozott 

éghajlatú területen fekszik. A sekély tó vízhőmérséklete gyorsan követi a levegő hőmérsékle-

tének változását, nyáron elérheti a 25–26°C-ot is. A jégborítás átlagosan 45 napig tart, a jég-

takaró vastagsága átlagosan 20–25 cm.  

A víz fényklímája kitüntetett jelentőségű. A Velencei-tó teljes víztömege a fotikus zóná-

hoz tartozik, így a vízbe hatoló fény bőven elegendő ahhoz, hogy a fotoszintézis megvalósul-

hasson. Mértékét a huminanyagok és a lebegő anyagok befolyásolják. A Velencei-tavon lega-

lább három, színében eltérő terület található: (1.) nyugati oldalon vannak a tiszta, 

huminanyagtól sötétbarna vizek, ahol a vörös hullámhossztartományú sugarak hatolnak a 

legmélyebbre; (2.) középső részén a kotrással összefüggésbe hozható szilárd kolloidális 

agyagszemcsék – ún szesztonszíneződést okozva – zavarják a víz átvilágítottságát, (3.) ami-

hez a keleti oldalon a fitoplankton elszaporodása járul, zöld planktonszíneződést okozva. A 

víz Secchi-átlátszósága a barna vizeknél nagy, a fény fenékig (100–150 cm) lehatol, a szürke 

és a zöld vizeknél ez 40–25 cm-re csökken. A hullámzás okozta felkeveredéssel a fényviszo-

nyok tovább romlanak. 

5.2.3. Kémiai tulajdonságok 

A Velencei-tó vizének kémhatása enyhén lúgos. A szikes vizek összes szervetlen oldottanyag-

tartalma nagyobb, mint más vizeké. Általában a Na2CO3 nagy koncentrációjának köszönhető-

en erősen lúgos kémhatásúak, pH-értékük akár a 11-es érték fölé is kerülhet. A Velencei-tó 

vizének pH-ja ennél kisebb. A tó nyugati felén található vizek a lápos-mocsaras jelleg miatt 

semleges, vagy kissé lúgos kémhatásúak, pH-értékük 7,0–8,0 körüli. A tó középső és keleti 

felén ennél nagyobb, 8,0–9,0 közötti pH-értékek mérhetők, ami nagyobb mértékű, párolgással 

összefüggő betöményedés idején, a pH = 10-et is meghaladhatja. A pH emelkedése az 

eutrofizálódás mértékével is összefüggésben áll. 

A Velencei-tó vizének fajlagos elektromos vezetőképesség értékét növeli a párolgás, a 

szerves anyagok bomlásából felszabaduló ionok mennyisége, és csökkenti a tóra hulló csapa-

dék, vagy a kisebb iontartalmú befolyó víz hígító hatása. Értéke a Velencei-tó vizének hígulá-

sáról, töményedéséről, következésképpen szikesedéséről nyújt gyors tájékozódást. A tó nyu-

gati felén az oldott sók koncentrációja, így a fajlagos vezetőképesség értéke is kisebb, 2000 

µS/cm körüli. Keleti medencéjében aszályos időben nem ritka a 4000 µS/cm feletti érték sem.  

A Velencei-tó különleges helyet foglal el a felszíni vizek között, mivel mind az oxidatív, 

mind a reduktív állapotra bőséggel találunk példát. A tó vizének redoxipotenciál értéke a nagy 

huminanyag-tartalom miatt általában kisebb (+300 mV és +400 mV közötti) mint más 

oxigéndús vizeké. A természetvédelmi terület huminanyagban gazdag, sötét vizeiben a víz 

redoxipotenciálja igen kicsi (5.10. ábra 2. részlet). Az üledék közelében esetenként a reduktív 

tartományhoz tartozó, negatív értékek mérhetők, redoxipotenxiálja –300 és –400 mV közötti 

is lehet. A reduktív folyamatok túlsúlya a Velencei-tóban különleges, a kén anyagforgalmára 

épülő ökoszisztéma (szulfurétum) kialakulását teszi lehetővé.  
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5.10. ábra: A Velencei-tó vizének redoxipotenciál értékei 

A Velencei-tó a sós, szikes tavak közé sorolható. A sós, szikes (ún. nátron-) tavak és siva-

tagok Földünk természetes alkalikus élőhelyei, amelyek többnyire a mérsékelt vagy trópusi 

éghajlati övezetben, száraz, illetve mérsékelten száraz éghajlat mellett alakulnak ki. Közös 

jellemzőjük, hogy halobitásuk bőven meghaladja az édesvizekét. Töményedő vizek esetében 

előbb a Ca
2+

-, majd a SO4
2–

-ionok kicsapódnak, ebből adódóan uralkodó kationná a Na
+
, ani-

onná a CO3
2–

-, a Cl
–
-ionok válnak. A szikes vizek az összes szervetlen oldott anyag nagy értéke 

mellett általában a Na2CO3 koncentrációjának köszönhetően erősen lúgos kémhatásúak.  

Kontinentális jellegű szikes vizek Európa keleti felére és a Kárpát-medencére korlátozód-

nak. Magyarország az eurázsiai, a kelet-európai jellegzetes élőhelyek láncolatában a szikes 

tavak elterjedésének markáns nyugati határa. A magyarországi szikes tavak vízminőségét a 

Föld más szikes tavaihoz képest viszonylag kisebb halobitás és igen nagy lúgosság jellemzi. 

Többségük, így a Velencei-tó is sekély, a tavak és szárazföldek közötti átmenetet képviselő 

vizes élőhelyek típusába sorolható. Az uralkodó ionok, ún. makroionok (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, 

CO3
2–

, HCO3
–
, SO4

2–
, Cl

–
) mennyisége alapján Maucha-féle csillagdiagramot szerkeszthe-

tünk. Az uralkodó kationok, illetve anionok Maucha tótipizálási törekvései során a szikes vi-

zeket csillagdiagram alapján élesen elválasztja más típusú tavaktól. 
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5.11. ábra: A Velencei-tó főbb ionjai és egymáshoz viszonyított arányuk 

a tó három víztáján 

A Velencei-tó a sókban dús, magnézium-, nátrium-hidrogén-karbonátos, szulfátos szikes 

vizek közé tartozik. A tó oldott sótartalma (halobitása) keleti irányba haladva nő (5.11. ábra), 

a vezetőképesség alapján a nyugati fele --mezohalobikus (a fokozathoz tartozó fajlagos 

vezetőképesség: 2 000–2 700 µS/cm), keleti fele -mezohalobikus (a fokozathoz tartozó faj-

lagos vezetőképesség: 2 700–4 000 µS/cm). 

A Velencei-tó oldottoxigén-koncentrációja legkisebb a hajnali órákban, amikor a foto-

szintézis nem, csak az élőlények légzési funkciója működik. Napfelkeltétől napnyugtáig a 

fotoszintézis számottevő oxigént juttat a tóba. A tó nyílt vizes területein a víz oldottoxigén-

tartalma 7–11 mg/L, a természetvédelmi területen ennél jóval kevesebb, 0–6 mg/L. A tó nyu-

gati, nagy nádas állományú, huminanyagoktól barna vizű területein, jóval kevesebb az algák 

mennyisége és az anaerob folyamatok erőteljesebbek. Az itt élő fotoszintetikus baktériumok 

víz helyett kénhidrogént használnak elektron forrásként és oxigén helyett ként bocsátanak ki 

környezetükbe (ez a szulfurétum területe). 

A Velencei-tó vizének szén-dioxid-tartalma döntően az élőlények légzéséből és a szerves 

anyagok bakteriális bontásából keletkezik. Lúgossága annak köszönhető, hogy a víz uralkodó 

kationja a nátrium, melynek sója jól oldódik. A mederüledék mikrobiális aktivitása mindenütt 

nagy, de legnagyobb a tó nyugati felén, az algák fotoszintetikus aktivitása a tó nyílt víztájaira 

terjed ki. Itt kismértékű biogén mészkiválás is megfigyelhető. 
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Kénhidrogén döntően elsősorban obligát és fakultatív anaerob baktériumok tevékenysége 

révén kerül a vizekbe a kéntartalmú fehérjék bakteriális bomlásából, illetve a szulfátredukálók 

működésével. A szulfátredukció legaktívabb zónája az üledék felső 10 cm-re. A keletkező 

kénhidrogén a vízben oldott oxigénnel érintkezve elemi kénné oxidálódik, a kolloidális mére-

tű kénszemcsék a víz zavarosodását okozzák, ami rontja a vizek átlátszóságát (5.12. ábra). 

 
a) 

 

 
b) 

5.12. ábra: Kolloidális (a) és bakteriális (b) eredetű kénkiválás 

a Velencei-tó természetvédelmi területén 

Anaerob körülmények között a kénhidrogént a kénoxidáló baktériumok oxidálják elemi kén-

né, illetve szulfáttá. A biológiai úton keletkező elemi kén neuszton formájában összegyűlhet a 

víz felszínén (5.12. ábra). A kén anyagforgalmára épülő mikrobiális folyamat a tó lápos-

mocsaras területén természetes lánccá kapcsolódva szulfurétumokban zajlik az üledékben, 

illetve a víz-üledék határon. Hidrobiológiai szempontból a keletkező kénhidrogén erős toxikus 

hatású.
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Növényi tápanyagok, trofitás 

A Velencei-tó vízminőségének jellemzésére az összes nitrogén, összes foszfor és a klorofill-a 

koncentrációinak 1996–2005 közötti éves átlagait mutatja a 5.3. táblázat a tó keleti felén 

(Német-tisztás) és nyugati felén (Fürdető). Az a-klorofill koncentráció alapján a tó nyugati 

fele mezotrofikus, a keleti medence mezo-eutrofikus. 

Velencei-tó 
Összes nitrogén Összes foszfor a-klorofill 

[mg/L] [mg/L] [µg/L] 

Német-tisztás 2,1 0,07 15 

Fürdető 2,6 0,09 25 

5.3. táblázat. A Velencei-tó összes nitrogén és összes foszfor koncentrációja és 

a trofitást jelző a-klorofill értéke (1996–2005 közötti évek átlaga) 

A Velence-tó vizére jellemző összes foszfor mennyisége 0,07–0,09 mg/L közötti. A tó 

nádas-mocsaras, és középső felének vizében mindig kisebb a növényi tápanyagok koncentrá-

ciója, mint keleti felén, ahova a Vereb-Pázmánd vízfolyás is érkezik. Hasonlóan kicsi a tó 

vizének reaktív foszfátkoncentrációja (éves átlaga 0,05–0,08 mg/L). Egy éven belüli, szezoná-

lis változások is megfigyelhetőek. Télen nagyobb, nyáron a vegetációs periódusban, amikor 

az algák intenzíven használják, kisebb, továbbá a sekély tó felkeveredése is növeli az oldott 

tápanyagok mennyiségét. 

A Velencei-tóban a légköri nitrogént kötő algák (cianobaktériumok) nem terjedtek el. A 

tó vizében mind az ammóniumion, mind oxidált formáinak koncentrációja kicsi, alig kimutat-

ható mennyiségben fordul elő (ammónium-ion: 0,2 mg/L; nitrit-ion: 0,05 mg/L; nitrát-ion: 

1,5 mg/L). Ammónium-ion a tó üledékének mikrobiális aktivitása során keletkezik, a halakra 

toxikus mennyiségben ritkán fordul elő. 

A biológiai vízminőség fontos eleme a trofitás. A trofitás feltételei a Velencei-tóban kü-

lönleges módon állnak rendelkezésre. A lassú természetes eutrofizálódás eredményét a 

huminanyakokban gazdag lápos-mocsaras jelleg őrzi. A Velencei-tó mesterséges eutro-

fizálódása, a külső és belső tápanyagterhelésére visszavezethetően, különösen a vegetációs 

periódusban lehet erőteljes. A befolyók által szállított nitrogén és foszfor mellett, az üledék is 

jelentős növényi tápanyag utánpótlást tesz lehetővé. Az üledékbe jutó szerves és szervetlen 

anyagok a felkeveredéssel rendszeresen, egy vegetációs perióduson belül többször is vissza-

jutnak az anyagforgalomba, ami a potenciális trofitás mértékét növeli.  

A tó aktuális trofitása a Velencei-tóban több szinten jelenik meg: (1.) nyugati felén a 

fitoplankton gyengén fejlett, vagy szinte teljesen hiányzik, a víz trofitása kicsi; (2.) a termelés 

inkább a rendelkezésre álló felületeken élő bevonatokban zajlik; (2.1.) a nád szárán élő bevo-

nat (fitobenton) a termelés legfontosabb tere; (2.2.) a tápanyagban gazdag üledék jelentős 

része a fotikus zónához tartozik és a felszínén algákból, baktériumokból álló „algabőr” a 

bentikus eutrofizálódás eredménye. Oxigén termelésével határt képez az anaerob üledék és a 

víztér között; (3.) a fitoplankton a nyílt vizes területekre jellemző, a trofitás értéke a tó keleti 



288 5. Magyarország legnagyobb felszíni vízbázisai 

www.tankonyvtar.hu © Kiss, Reskóné, Tóth, ELTE TTK  

felén mindig nagyobb (mezo-eutrofikus, eutrofikus), az a-klorofill koncentrációja az 50 µg/L 

értéket is meghaladhatja.  

A holt szerves anyag lebontása (a szaprobitás) a trofitással szemben hat, energiaveszte-

séggel jár. A lebontást heterotróf élőlények végzik, anyagcseretermékeik növekedése víz-

szennyezést eredményez. A Velencei-tó vize e mérések szerint szerves anyagban gazdag, ami 

sosem külső szennyezésre, hanem a víz természetes huminanyagaira vezethető vissza. A vizek 

életében fontos tényező a toxicitás, más szóval a víz mérgezőképessége. Kiváltói lehetnek 

természetes eredetűek, például az anaerob baktériumok által termelt kénhidrogén, vagy sza-

bad ammónia, vagy egyes toxint termelő algák algatoxinja. A Velencei-tóban található toxin-

termelő kékalga a Microcystis aeruginosa, ami tömeges elszaporodása esetén microcystin 

nevű toxinja miatt akár emberi megbetegedéseket is okozhat. 
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5.3. A Duna 

A vízfolyások morfológiájára jellemző, hogy a víz egy meghatározott mederben, annak 

lejtésének (esésének) megfelelően áramlik, ennek az élettérnek (ökoszisztémának) a hosz-

szanti kiterjedése jóval meghaladja szélességét. A vízgyűjtő terület a vízfolyásnak az a 

tágabb érelemben vett környezete, amelynek felszíni és felszín alatti vizei a vízfolyásba 

jutnak. A szárazföld és a víz határa a part, míg a magasabb vízállás során elöntött terület 

az ártér. Azt a területet, ahová a folyó a középvízállását meghaladva rendszeresen kilép, 

hullámtérnek nevezik (az ártér gátakkal leválasztott része). 

A vízfolyások hosszanti tagolásakor megkülönböztethető főbb szakaszok a krenál 

(forráskibuggyanás és forrásmedence), a ritrál, (hegy- és dombvidéki kisvízfolyások: pa-

takok és csermelyek), a flebál (síkvidéki kisvízfolyások: erek), a potamál (folyók és fo-

lyamok). A meder függőleges tagolásakor elkülöníthető a litoráis (parti) és a profundális 

(mélységi) tájék. Fontos megemlíteni a vízi élettájak fő típusait: faciál (vízfelületi), fitál 

(makrovegetáció borítású), bentál (üledékfelszíni és üledékben lévő), pelagiál (nyílt vízi), 

sztigál (alapkőzetben lévő, felszíni víztérhez közvetlenül kapcsolódó), freatál (alapkőzet-

ben lévő, felszíni víztérrel közvetlen kapcsolatban nem lévő vízi élettáj). 

A vízfolyásban a víz (főként az áramlási sebességétől, a meder anyagától, illetve a be-

folyó mellékvizektől függően) lebegtetett és görgetett hordalékot szállít, ami szervetlen 

(ásványi) és szerves alkotókból áll. A hordaléknak – anyagi összetétele, illetve mennyisé-

ge mellett – mérete, illetve méreteloszlása általánosan vizsgált jellemző a hidrológiában 

(kavics, homok, iszap, agyag aránya). A szerves hordalék – hidrobiológiai szempontból 

igen fontos – része a detritusz, mely az élettelen, növényi és állati szövettörmelék gyűjtő-

neve, beleértve az abban élő mikroorganizmusokat is. 

Mind a partikulált, mind a vízben oldott formában jelen  lévő szerves anyagok eredete 

lehet allochton és autochton. Ez a szerves anyag a víz áramlási sebességétől függően a 

lebegő anyag, illetve kiülepedve a mederanyag részeként szolgál a planktonikus (a vízben 

lebegő-sodródó életformát folytató mikroszkopikus), illetve bentikus (az üledék felszínén 

és felső rétegében élő) szervezetek táplálék és energia forrásaként. A lebegő anyag kon-

centrációjától, részecskeméretétől és az áramlási viszonyoktól függően a víz zavarosságát 

okozza, így a vízbe jutó fény spektrális összetételét is befolyásolja (lásd később). Jelentős 

szerepet játszik környezetszennyező anyagok (nehézfémek, peszticidek, poliklórozott 

bifenilek, poliaromás szénhidrogének) megkötésében. 

A Duna hazánk legnagyobb és legjelentősebb folyama, de európai viszonylatban is (a 

Volga után) második helyen áll (5.13. ábra). Vízgyűjtő területének nagysága 817 000 km
2
 

(ez Európa teljes területének 8%-a) teljes hossza a torkolattól a forrásokig 2 860 km, a 

magyar szakasz 416 km hosszú. A Duna vízhozama Budapestnél alacsony vízállás esetén 

500–600 m
3
/s, árvíz idején 6 000–8 000 m

3
/s. Átlagos vízhozama 2 340 m

3
/s körül alakul. 

A víz sebességét jelentősen befolyásolja a meder szélessége, általánosságban 1–1,5 m/s 

körül van az áramlási sebesség. 
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5.13. ábra: A Duna és vízgyűjtője (Forrás: Nosek, Oertel, 2007) 

5.3.1. Fizikai tulajdonságok 

Folyók esetében a vízmozgások döntő jelentőségűek a vízi ökoszisztéma szempontjából. Egy 

folyadék áramlása lehet lamináris, amikor a folyadékrészecskék rendezetten haladnak az 

áramvonal mentén egymás mellett, keveredés nélkül, illetve turbulens, amikor a részecskék 

rendezetlenül haladnak, az egymás melletti folyadékrétegek összekeverednek. Az áramlás 

jellegét adott körülmények és fizikai tulajdonságok közt a Reynolds-szám (Re, mértékegység 

nélküli) írja le: 

 


 vd 
Re , (5.2) 

ahol d az áramlási keresztmetszet,  a folyadék sűrűsége, v az áramlási sebesség, és  a kine-

matikai viszkozitás. Lamináris (réteges) áramlás 800–2 300 közötti Re-szám értékeknél való-

sul meg. A vízfolyásokra alapvetően a turbulens áramlás a jellemző, lamináris áramlás csak a 

mederhez közeli rétegekben alakul ki. A meder keresztszelvényét tekintve a folyó áramlási 

sebessége nem homogén. Ez a gradiens jól meghatározható az akusztikus, Doppler-effektus 

elven működő ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) sebességmérő berendezéssel, mely 

a különböző gyorsasággal haladó lebegőanyag-szemcsékről visszavert hang frekvenciájából 

határozza meg azok sebességét. Az 5.14. ábra a Duna keresztszelvényét és a rajta átáramló víz 

sebességét mutatja Gödnél (1 668 fkm) délről tekintve. A víz áramlási sebességét színskálával 

jelöltük. A Duna ezen a helyen kb. 420 m széles, így egy cella (mérési pont, téglalap) hosz-

szabbik oldala 5 méternek felel meg. 
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5.14. ábra: A mederszelvény és az áramlási sebesség profilja a Dunában 

Gödnél 2006. júniusban 

Ha az áramló víz elragadó ereje nagyobb, mint a meder falának, a fenék vagy a partok 

anyagának kohéziós ereje, ellenállása, a víz kimossa és elszállítja azt. A lebegtetett hordalék 

mozgásának leírása igen összetett. A Dunában előforduló lebegtetett hordalék mennyisége 

leginkább a vízjárástól függ: áradások alkalmával a víz nagy mennyiségű lebegő anyagot tar-

talmaz (akár 150 mg/L), zavaros (180 FNU
*
), felkeveredett, színe barnás-szürkés. Alacsony 

vízállás idején a lebegőanyag-koncentráció kicsi (10 mg/L körüli érték), a víz átlátszó (zava-

rossága 10–15 FNU), enyhén zöldes színű. Az utóbbi években a lebegőanyag-tartalom csök-

kenéséhez az is hozzájárult, hogy a magyar Duna szakaszon nagy tömegben szaporodtak el 

kagylók, melyek szűrő táplálkozásuk során jelentős mennyiségű lebegő anyagot szűrnek ki a 

vízből. 

Folyóknál megkülönböztetünk felső szakaszt, melyre a nagy esésű, mély, keskeny meder, 

jellemző, ennek eredményeképpen nagyobb vízsebesség, jelentős mértékű hordalékszállítás a 

jellemző. A középszakaszon a meder kiszélesedik, esése kisebb, a víz áramlása lassabb, a fo-

lyó kanyarogni (meanderezni) kezd. Az alsó szakaszt lassú áramlás, a hordalék lerakása, záto-

nyok kialakulása jellemzi. A Duna felső szakasza a klasszikus, múlt század közepi besorolás 

szerint (Felső-Duna) a forrásoktól Dévényig, középső szakasza (Közép-Duna) a Kárpátok 

medencéjének területére esik, alsó szakasza (Alsó-Duna) a Vaskapu-szorostól a Fekete-

tengerig. A Közép-Duna szakaszt szintén hasonló felosztással három részre bontják: a 

Felsőduna Dévény és Gönyü között, a Középduna Gönyütől Ómoldváig, az Alduna 

Ómoldvától a Vaskapuig tart. A múlt század közepétől mind több és több erőművet építettek a 

Dunán és nagyobb mellékfolyóin. Ez a szám napjainkra elérte a 130-at. Az erőművek tározói-

ban a vízsebesség csökken, nem csupán a görgetett hordalékszállítás folytonossága szakad 

meg, hanem a lebegtetett hordalék egy része is kiülepszik. Ez összességében annyit jelent, 

hogy a folyó szakaszjellege az erőmű fölött a tározóban megváltozik, „alsóbb szakaszúvá” 

válik. A Duna forrásához legközelebbi eső erőmű, ami már jelentősen befolyásolja a szakasz-

jelleget, a forrástól 70 km-re épült. Kisvizes időszakokban itt már jelentős a fitoplankton 

mennyisége (olyan, mintha már a magyarországi szakaszon járnánk). Ez azt jelenti, hogy a 

klasszikus szakaszbeosztás mára már nem érvényes. 

                                                 
*
 A zavarosság mértékének megadása FNU (Formazine Nephelometric Units), illetve a régebbi, de 

még ma is elterjedt NTU (Nephelometric Turbidity Unit) mértékegységben történhet. 
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Minden vízfolyásban előfordulnak olyan helyek, ahol az áramlási jellemzők (annak se-

bessége, iránya) megváltoznak. A meder alakja, szélessége, a lerakott hordalékból kialakuló 

zátonyok, szigetek, növényzet, kialakult mellékágak, de ugyanígy a folyószabályozáshoz 

szükséges műtárgyak (párhuzamművek, keresztgátak, vízerőművek) jelentősen befolyásolják 

az áramlást. Az itt kialakuló, eltérő sajátosságú élőhelyek a folyót rendkívül mozaikossá, vál-

tozatossá teszik. 

A Dunára az utóbbi években a megnövekedett hajó- és motorcsónak-forgalom következ-

tében rendszertelen idejű és mértékű hullámzás jellemző. A hajók méretétől és sebességétől 

függően ez a mozgás jelentősen befolyásolhatja mind a part szerkezetét (parti fák kidőlése), 

mind a litorális tájék élővilágát (vízi ízeltlábúak, kagylók, halivadékok partra kerülése). 

Egy vízfolyás hőmérsékletét alapvetően a következő tényezők határozhatják meg: napsugár-

zás, árnyékoltság (parti vegetáció), párolgással történő hőelvonás, talaj és a levegő hőmérsék-

lete, de meg kell említeni a befolyó vizek hőenergiáját, illetve antropogén hatásokat (például 

paksi atomerőmű hűtővizének bevezetése a Dunába). A hőmérséklet növelése minden kémiai 

reakció sebességét exponenciálisan növeli (Arrhenius-törvénye), így alapvetően befolyásolja a 

biológiai folyamatokat, de hatással van a gázok oldhatóságára is. 

Vízfolyások hőháztartására jellemző, hogy az éves hőmérséklet-ingadozás a forrástól tá-

volodva nő. Legkisebb értékét a mérsékelt égövben januárban, legnagyobb értékét július-

augusztus hónapokban éri el. A napi hőingadozás a tavaszi és nyári hónapokban a legna-

gyobb, ősszel és télen a legkisebb. A Duna esetében a napi hőmérséklet-ingadozás nyáron a 

két fokot is elérheti, és a turbulens áramlás miatt jelentős különbségek a víz főtömegében 

nem, vagy csak alig tapasztalhatók.  

A Dunán télen gyakran megfigyelhető a jégzajlás, amikor kisebb-nagyobb jégtáblák úsz-

nak, torlódnak a víz felszínén, azonban a teljes jégborítottság kialakulása csak rendkívül hideg 

időjárás esetén valósul meg.
†
 A Duna vizének hőmérséklete az elmúlt évtizedekben a középső 

szakaszon 0–24 C-os tartományban mozgott, jellegzetes évszakos változással. A hosszú távú 

adatok enyhén növekvő tendenciát mutatnak. 

A hőmérséklet alakulása természetesen jelentősen befolyásolja az élőlényegyüttesek meg-

jelenését, fajösszetételét, mennyiségi viszonyaikat. A nyári időszakban teljesedik ki a folyó 

növény- és állatvilága, olyankor aktívak, szaporodóképesek leginkább. Természetesen télen 

sem áll meg az élet, bár például a vízinövények, hínárfélék ősszel elpusztulnak, és csak kö-

vetkező tavasszal alakul ki újabb állományuk. A hideg vízben a baktériumok lebontó tevé-

kenysége sem olyan zavartalan, mint a melegebb időszakokban. A nitrifikáló baktériumok (az 

NH4
+
 > NO2

–
 > NO3

–
 folyamatsor alakítói) hideg vízben csökkentett élettevékenységűek, 

inaktívak, a szerves anyag lebontása folyamatában az NH4
+
-oxidáció nem megy végbe, ami 

ammóniumion dúsulást eredményez. Sok algafaj azonban télen is aktív, és akár jelentős állo-

mányt hozhat létre. A Duna gödi mellékágában például, amely kis vízállás esetén be is fagy-

hat, jégborítottság mellett is olyan gazdag fitoplanktonnal rendelkezhet, mint nyáron. Ilyenkor 

hidegtűrő fajok szaporodnak el és alakítanak ki eutrofikus vízminőséget. 

                                                 
†
 1963 telén a Duna befagyott. Az akkori vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a tartós jégborí-

tottság kedvezőtlenül befolyásolta a víz minőségét: az oldottoxigén-tartalom alacsony volt, részben a 

levegőből történő diffúzió akadályozottsága, részben az asszimiláció (fény hiánya) erős csökkenése 

miatt, és jelentősen nőtt a víz káliumpermanganáttal mért oxigénigénye (KOIMn), ami a szervesanyag-

tartalom növekedésére utal. 
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A fényklíma szempontjából a napsugárzás nemcsak a hőmérséklet, hanem a vízbe jutó 

látható fény és UV sugárzás is döntő jelentőségű. Nagy folyóknál a vízbe jutó fényt a napsü-

tés, a felhőborítottság, az égbolt közvetett, szórt sugárzása, valamint a vízben lebegő, illetve 

oldott formában jelen lévő anyagok befolyásolják, a parti vegetáció árnyékolása elhanyagol-

ható.  

A 1970-es években végzett kutatások hívták fel a figyelmet a víztározóknak, vízerőmű-

veknek a Duna fényklímájára gyakorolt hatására. Ismert, hogy a visszaduzzasztott vízben 

megkezdődik a lebegő hordalék kiülepedése, felhalmozódása, a tározó mintegy hordalékcsap-

daként működik a folyóban. A Dunán és mellékfolyóin a német, osztrák és szlovák szakaszon 

épült számos (több, mint 130) vízerőmű tározójának kiülepedést elősegítő hatása a magyaror-

szági szakaszon a lebegőanyag-koncentráció csökkenésében nyilvánult meg. A szelektív 

fényelnyelést vizsgáló optikai mérések eredményei is lassú, de biztos változásokat mutattak 

ki. A mérések kezdetén (1960-as évek) a spektrum sárgászöld-zöld színnek megfelelő hul-

lámhosszal rendelkező része – amely az asszimiláció folyamatára a legkevésbé hat – jutott 

legmélyebbre a vízben. Később gyakran tapasztalták, hogy a spektrum nagyobb hullámhosszú 

– az elsődleges termelést leginkább elősegítő – része jut mélyebbre, különösen alacsony vízál-

lásnál. A fényabszorpciós tulajdonságok változását a lebegő anyag összetételének, a 

fitoplankton nagyobb tömegű megjelenésének és a Duna-víz színének változásával magyaráz-

ták. A lebegő anyag mennyiségének csökkenése miatt a magyarországi szakaszon jelentősen 

javultak a víz alatti fényviszonyok. Kisvizes időszakban a folyó teljes víztömegének akár 70–

90%-a is az eufotikus zónához tartozik. Ez a fitoplankton fotoszintézise, szaporodása szem-

pontjából kedvező, így az 1960-as évekhez képest az 1970-es évek végére a fitoplankton tö-

mege 5–10 szeresére emelkedett, jelentős eutrofizálódást okozva. 

5.3.2. Kémiai tulajdonságok 

A Duna vizének kémhatása enyhén lúgos, a pH-értéke 7,6–8,5 tartományban változik (ha a 

fitoplankton mennyisége nagy ez utóbbi értékek jellemzőek). A Duna vizének 

pufferkapacitása jelentős (a Ca
2+

-, Mg
2+

-, HCO3
–
-ionok nagy koncentrációja miatt). Kisebb 

mértékben a vízben zajló biológiai folyamatok is hatással vannak a pH-ra: a fotoszintézis az 

alábbi egyenlet alapján lúgos tartományba tolja el a pH-t (hazai vizeink jelentős részének pH-

ja a vegetáció időszakban 7,5–8,5 közötti): 

 Ca(HCO3)2  Ca
2+

 + 2 HCO3
–
, (5.R3) 

 6 HCO3
–
 + 12 H2O  C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O +6 OH

–
. (5.R4) 

A Duna vizében a fajlagos elektromos vezetőképesség éves átlagértékei 380–460 µS/cm közt 

változnak. 

A Duna-víz redoxipotenciál értéke általában +150–350 mV közötti, mivel mind az áramló 

víztömeg, mind a mederfenék közeli szinte álló víztér oxigénnel jól ellátott. Mélyebb dunai 

mellékágakban (Szigetközben, Gemencen) a fenék közeli régiókban, több esetben oxigénhi-

ány alakulhat ki, ilyenkor a redoxipotenciál negatív tartományba tolódik. 

Legfontosabb szervetlen ionok, gázok 

A halobitást alapvetően a meder vagy a vízgyűjtőterület geológiai és geokémiai adottságai 

határozzák meg, de befolyásolja a befolyók, illetve mellékfolyók összetétele is. Nyolc iont 
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szokás „fő ion”-nak nevezni ezek : Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, CO3

2–
, HCO3

–
 Cl

–
, SO4

2–
. Mennyisé-

gük és egymáshoz viszonyított arányukat szemléletesen ábrázolhatjuk a Maucha-féle 

csillagdiagrammal (5.15. ábra). A Duna oldottsó-tartalma áradások alkalmával a hígulás miatt 

kisebb (150–200 mg/L), alacsony vízállásnál a nagyobb értékek jellemzőek (akár 500 mg/L 

körüli koncentráció), az éves átlagok az elmúlt években kb. 250 és 350 mg/L közé estek. A 

víz fajlagos vezetőképességének éves átlaga kb. 380 és 460 µS/cm közti értékeket mutatott. 

 

5.15. ábra: A Duna-víz összesion-tartalmának csillagdiagramja egy Gödnél (1 668 fkm) gyűjtött 

vízminta alapján (2004. szeptember) 

Egy folyó oxigénháztartásának alapja a légkörből való oldódás és az elsődleges termelés. 

Mindez közvetlenül hat a folyó természetes tisztulására, ezért meghatározó, ha a folyó ivóvíz-

ként, halászati hasznosításra, üdülési vagy sportolási célokra történő felhasználhatósága kerül 

szóba. A Duna vizének oxigéntelítettsége a korábbi évtizedek adataihoz képest egyre széle-

sebb tartományban mozog, az átlagértékek enyhén csökkenő tendenciát mutatnak. A túltelí-

tettség magyarázata a fényviszonyok megváltozásában (intenzív fotoszintézis), a kicsi telített-

ség az egyre nagyobb mennyiségben jelen lévő élő és holt szerves anyag jelenlétében rejlik. 

Az oxigéntermelés a nyári és őszi hónapokban a legnagyobb, napi átlagértéke más folyókhoz 

viszonyítva közepes. A Duna oldottoxigén-tartalmáról elmondható, hogy az értékek nagy ré-

sze 5 és 18 mg/L, illetve 50–140% közé esik. 

A Dunában nyáron kisvizes időszakban, ha a fitoplankton tömege nagy, és jelentős a foto-

szintézis, napi 2 mg/L oxigénkoncentráció-ingadozás is előfordul (kora délutáni maximummal 

és hajnali minimummal). Bár a turbulencia miatt jelentős vertikális és horizontális különbsé-

gekre nem számítunk, egy nagy folyó méretei már adnak lehetőséget arra, hogy észrevehető 

különbségek alakuljanak ki, például bal és jobb part között, vagy a mélyebb réteg és a felszín 

között. 

A biológiai szénciklus fő vegyülete a szén-dioxid, mely a vízbe a légkörből jut be diffúzi-

óval, illetve a befolyó vizekkel (mellékfolyók, csapadék, talajvíz) oldott formában. Az élő 

szervezetek által folytatott légzés és a szervesanyag-lebontás szintén növeli a víz szén-dioxid-

tartalmát.  
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Áramló vizekben ezek a folyamatok azonban korántsem izoláltan zajlanak, mivel abba 

kívülről is kerül szerves anyag (allochton szerves anyag). Míg a rhitronra fő energia forrás-

ként az allochton szerves anyag a jellemző (főként szárazföldi növények behulló levelei), a 

potamonban a rhitronból érkező detritusz, illetve a víztestben az algák által megtermelt, au-

tochton szerves anyag a fő energiaforrás. A Dunában HCO3
–
 formájában bőségesen áll ren-

delkezésre szervetlen szén a fotoszintézishez (utóbbi években az átlagos koncentrációja 120–

160 mg/L közé esett). Nem véletlen, hogy szén sem a fitoplankton, sem a bevonatlakó algák 

esetében nem limitáló tényező. 

Felszíni vizekben a kén elemi kénként, szulfátion, kénhidrogén, kéntartalmú aminosavak 

formájában van jelen. A fotoszintetizáló szervezetek a vízben oldott szulfátot képesek felven-

ni és szerves anyag szintézishez felhasználni. Felszíni vizeinkben általában bőségesen áll ren-

delkezésre szulfátion, sosem limitáló tényező. Heterotróf szervezetek a kéntartalmú aminosa-

vakból kénhidrogént szabadítanak fel, amely szervetlen úton tovább oxidálódik. Oxigénhiá-

nyos környezetben (például nagy szervesanyag-tartalmú üledék) szulfát-redukáló baktériumok 

hatására azonban nagyobb mennyiségű kénhidrogén szabadulhat fel, amely a vízi állatokra 

mérgező (idegméreg). Mennyisége csökkenhet, ha fémekkel (például Fe
2+

) kicsapódva szulfi-

dot képez. Bár folyókban ez nem jellemző, de mellékágakban, pangó, állóvizű területeken 

(Soroksári Duna mélyebb részei, mély gemenci mellékágak) megfigyelhető a fémszulfidoktól 

fekete üledék, illetve az üledék átmozgatásakor a keletkezett gázok, többek között H2S felbu-

borékolása figyelhető meg. A fentebbi mellékágakban ha kénhidrogén szabadul fel, nagyon 

ritkán okoz mérgezést, mert az oxigéndús felső vízrétegekben gyorsan oxidálódik. 

Növényi tápanyagok 

A foszfor legjelentősebb előfordulási formája a vizekben az oldott reaktív foszfát, amely az 

eutrofizációért felelős tápanyagok egyike, általában limitáló tényező. Szerencsére a fő forrá-

sának (műtrágyák, mosószerek) csökkentésére tett intézkedések a foszformennyiség csökke-

nését eredményezték. A Dunában Gödnél a reaktív foszfátkoncentrációja az utóbbi évek mé-

rési adatai szerint viszonylag tág tartományban mozog (8–100 µg P/L). A vegetáció periódus-

ban kisvizes időszakokban gyors növekedésnek indul a fitoplankton és nagy mennyiségben 

szaporodik el. Ilyenkor a reaktív foszfátkoncentráció a kis tartományok felé tolódik (az éves 

minimumértékeket ekkor mérjük). Eddig még nem tapasztaltuk, hogy foszforlimitáció alakult 

volna ki a Dunában. 

Áramló vizekben a nitrogén oldott elemi nitrogén, szerves nitrogénvegyületek (fehérjék, 

aminosavak, karbamidok) oldott, vagy alakos formában (törmelék, élőlények), és szervetlen 

kötésű nitrogén: NO2
–
, NO3

–
, NH4

+
 formákban van jelen. 

Irodalmi adatok alapján a Dunában mért szerveskötésű nitrogén az elmúlt években jelen-

tősen növekedett, koncentrációja 1–6 mg N/L között változott. A Duna középső szakaszán, 

Gödnél a szervetlen kötésű nitrogénformák átlagos koncentrációja az utóbbi években 1–3 mg 

N/L közt változott. Jó oxigénellátottság mellett a nitrition koncentrációja jóval alulmarad a 

többi nitrogénformához képest, a korábbi évtizedek dunai adatai is ezt mutatják. Míg a nitrát- 

és ammóniumion-koncentráció 2–18 mg/L-es tartományban mozgott, a nitritioné a 

0,05 mg/L-es koncentrációt sem érte el, ha az 1965-től 1995-ig erjedő időszakot tekintjük. 

A nitrogénformák évszakos változását alapvetően a fitoplankton N felvétele befolyásolja: 

nyári hónapokban a nagy mennyiségű alga felveszi a hozzáférhető nitrogént (a felvételi sor-

rend: NH4
+
, NO2

–
, NO3

–
), így oldott formában csak kis koncentráció mutatható ki a vízből. A 

téli, hideg hónapokban nemcsak a fitoplankton mennyiségének visszaesése, hanem például a 

szennyvíztisztító telepek kevésbé hatékony működése is hatással lehet a nitrát- és ammónium-
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ion-tartalomra (a nitrifikáló baktériumok aktivitása télen csökken, emiatt az ammóniumion 

mennyisége növekszik). 

A Duna eutrofizálódása a múlt század közepén kezdett kialakulni. Az 1957–65 közötti al-

gaszám adatokat összevetve az 1979–2000 közöttiekkel, megállapítottuk, hogy mind az átla-

gos, mind a maximális egyedszámok 5–10-szeresükre emelkedtek az 1970-es évek végére. A 

jelentős algaszám-növekedés okait keresve rámutattunk, hogy a növényi tápanyagkínálat az 

1950-es évek végéhez képest az 1960-as évek végére közel kétszeresére növekedett (az 1990-

es évek elején az éves átlagos ásványi-N 2,85 mg/L, a PO4
3–

-P 185 μg/L volt). Hangsúlyoz-

nunk kell azonban, hogy a korábbi időszak tápanyagkínálata is bőségesen elegendő lett volna 

a maihoz hasonló trofitási szint kialakulásához. A meteorológiai és hidrológiai tényezők 

(áramlási sebesség, vízjárás) általánosságban nem változtak, kivéve a vízlépcsők hatását. 

Egyedül a folyó fényklímája, illetve az azt döntően alakító lebegtetett hordalék mennyisége 

változott jelentősen az 1960-as évek közepe óta. A német, majd az osztrák Duna-szakaszon és 

jelentősebb mellékfolyóin az 1960-as években nagy lendületet vett a vízlépcsőépítési prog-

ram. A tározókban az áramlási sebesség csökken, a hordalék egy része kiülepszik. Egy-egy 

tározóban a kiülepedés mértéke kicsi, de az egymást követő tározókban összességében jelen-

tős. Ennek eredményeképp az 1970-es évek végére a lebegtetett hordalék mennyisége felére, 

harmadára csökkent (kisvizes időszakokban közel 20%-ra), a fényáteresztés pedig jelentősen 

javult. Ez járult hozzá a fitoplankton mennyiségének nagymértékű növekedéséhez. 

A Duna növényi tápanyag-ellátottsága bőséges, ezért a folyó potenciálisan hipertrofikus. 

A gödi szakasz aktuális trofitása egyrészt az évszakoktól, másrészt a vízjárástól függ. A 

fitoplankton tömege, az a-klorofill koncentráció alapján becsülve az aktuális trofitást, télen 

kisvizes időszakokban eléri vagy meghaladja az oligotrofikus, mezotrofikus zóna határát (a 

maximális a-klorofill koncentráció 8 µg/L fölötti), áradások alkalmával azonban csupán 

oligotrofikus. Kora tavasztól késő őszig (esetenként már február közepétől november végéig) 

kisvizes időszakokban eutrofikus, de nagyon gyakran politrofikus, hipertrofikus (a maximális 

a-klorofill koncentráció 75 µg/L fölötti). Az 1950/60-as évekhez képest az 1970-es évek vé-

gére, az algaszám értékek alapján becsülve, 5–10-szeresére növekedett a magyarországi Du-

na-szakasz aktuális trofitási szintje. A jelentős növekedés okát elsősorban a vízlépcsők komp-

lex hatásaként lehet értelmezni.  

Nemcsak éves szinten nőtt az algaszám, hanem például a Bősi-vízlépcső és Dunacsúnyi-

tározó üzembe helyezését követően szinte minden évben már februárban gyors növekedésnek 

indult a fitoplankton mennyisége a hideg, mindössze 1C-os Dunában. Gödnél márciusban a 

maximális értékek többször elérték, néha meghaladták az 30 000–50 000 ind ml
-1

-es egyed-

számot (20–40 mg/L biomassza, a-klorofill 90 µg/L).  

A trofitás jelenlegi szintje a folyó vízminősége szempontjából ma már egyértelműen ked-

vezőtlen. Nem csupán azért, mert a sok alga az ivóvíztisztítást nehezíti, az ivóvízbázis minő-

ségét rontja (potenciálisan íz- és szagokozó, illetve toxikus algák jelenléte), hanem azért is, 

mert már a termelés-lebontás régi „természetes” folyamatára is kedvezőtlen hatású. Erre fi-

gyelmeztet az oldottoxigén-koncentrációjának utóbbi évtizedbeli alakulása, amikor az „oxigén 

olló” mindinkább kinyílt és a minimum-maximum értékek közti távolság mind nagyobb. Erre 

figyelmeztet a szigetközi és gemenci mellékágak esete is, ahol ha nagy tömegű a fitoplankton, 

a felszínen oxigéntúltelítettség, a mélyebb rétegekben akár teljes oxigénhiány is kialakul, és 

ez a jelenség a mélyebb tározókban is felléphet. 

A kisebb mennyiségben jelen lévő elemek közül a szilícium a kovamoszatok vázának fő 

alkotója, mennyisége befolyásolhatja a plankton mennyiségét, összetételét. Korábbi mérések 
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alapján koncentrációja 0,5 és 4,1 mg/L között változott, és a fitoplankton mennyiségével mu-

tatott összefüggést: őszi és téli időszakokban nagyobb, míg a vegetációs időszakban nagy 

fitoplankton tartalom mellett kicsi értékek adódtak – a Duna fitoplanktonjában a kerekded 

planktonikus kovaalgák mennyisége a 40–80%-ot is eléri.  

A vas áramló vizekben leginkább hidrogén-karbonát formában [Fe(HCO3)2] fordul elő, de 

komplexet képezve szerves anyagokkal kötésben is előfordulhat, illetve lebegő anyag, vagy 

kolloid szemcsék felületén adszorbeálva megtalálható. Megfelelő oxigénkoncentráció mellett 

hidroxiddá alakul Fe(OH)3, (vasokker kiválás). Az évszaktól és a vízjárástól függően az egyes 

formák átalakulásának sebessége változhat, így az összesvas-koncentráció alakulása (0,24–

8,6 mg/L) nemcsak mennyiségi, hanem összetételeli változást is jelent. Mind a vas, mind a 

mangánkoncentráció a víz ivóvízként történő hasznosítása szempontjából is jelentős. A man-

gán koncentrációja irodalmi adatok alapján 0,05–0,76 mg/L között változik. 

Számos olyan elem van, melyekre csak nagyon kis mennyiségben van szükségük az élő-

lényeknek: főként a biokémiai folyamatokat katalizáló enzimekhez kellenek ezek a nyomele-

mek (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Hg, Cd, Pb, Co, Ni, Sn, V). Sokszor azonban a kívántnál nagyobb 

koncentrációban vannak jelen felszíni vizeinkben (lásd szennyezések). 

Főbb szennyezők 

Szennyező anyagnak tekinthetünk minden olyan szervetlen elemet, iont, valamint szervetlen 

és szerves vegyületet, amelyek a vízbe bekerülve önmagában, vagy kémiai reakció-, illetve 

bomlásterméke által kedvezőtlenül befolyásolja a víz minőségi mutatóit. A szennyezés lehet 

pontszerű (például szennyvíz bevezetése), vagy diffúz (például csatornázatlan területről, vagy 

szennyezet talajból beszivárgó talajvíz). 

A korábban tárgyalt, vizekben előforduló elemek, ionok mind szennyező anyaggá válhat-

nak, amennyiben jelentős mennyiségben kerülnek a vízbe, azonban a legtöbb esetben a nitrá-

tok, foszfátok, szerves anyagok okoznak problémát (műtrágyák, szerves trágyák bemosódása, 

szennyvizek, mosószerek bejutása). A szerves anyag mennyiségének egyik, talán legrégebb 

óta mért mutatója a kémiai, illetve biológiai oxigénigény (KOI és BOI). Egyik esetben sem 

közvetlenül a szerves anyag mennyisége kerül meghatározásra, hanem a KOI esetében a víz-

ben lévő szerves anyag kémiai bontásához – oxidációjához – szükséges oxigénmennyiség, 

míg a BOI az az oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmus-

okkal való lebontásához szükséges. Mindkét mérési eljárásnál kiemelt szerepük van a mérési 

körülményeknek. 

A Dunába jutó szerves szennyezések (szennyvizek) jelentős része biológiai úton, mikro-

organizmusok segítségével, a folyó természetes tisztulóképessége révén előbb-utóbb lebom-

lik. Az ezredforduló táján nagy lendületet kapott az egész Duna mentén az az összehangolt 

szennyvíztisztítási program, amely az EU VKI (Víz Keret Irányelv) előírásainak megfelelően 

2015-re jelentős minőségjavulást vár el minden tagállamtól (a cél a jó ökológiai állapot eléré-

se). Budapesten például amíg meg nem épült a két nagy szennyvíztisztító (északpesti és dél-

pesti), a szennyvizek jelentős része tisztítatlanul, vagy csak mechanikai és arányaiban nem 

döntő mértékű biológiai tisztításon ment keresztül. A hatalmas mennyiségű szennyvíz (az 

1990-es évek fordulóján több mint 1 millió köbméter naponta) a Duna természetes tisztuló 

képessége révén vált Duna-vízzé. Dunaföldvár–Paks térségére érte el a Duna azt az elfogad-

ható minőséget (béta-mezoszaprób szint), amely a Budapest fölötti szakaszon jellemezte. Ma 

már kedvezőbb a helyzet, Budapest alatt kb. 50 km-rel a főváros körzetében bejutó szerves 

szennyezések túlnyomó része lebomlik. 
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Jelentős hatásuk lehet a kőolajszármazékoknak [illó és nem illó alifás és aromás szénhid-

rogének, például benzin, gázolaj, benzol, policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)]. Ezek 

egy része a víz felszínén szétterülve a víz-levegő érintkezését akadályozza. Egy részük toxi-

kus, mutagén, karcinogén, teratogén hatásuk és lassú lebomlásuk miatt jelentenek veszélyt a 

vízre és annak élővilágára. Fő forrásuk a kőolajbányászat és -feldolgozás, a benzinkutak, a 

közlekedés, a műanyaggyártás. További fontos szennyezők az illó és nem illó halogénezett 

szerves vegyületek (triklóretilén, perklóretilén, növényvédőszerek, más néven peszticidek és 

poliklórozott bifenilek vagy PCB-k). Nehezen lebomló (perzisztens) és erősen toxikus vegyü-

letek, növényvédőszerek használata (árterek, mezőgazdasági területeinek nem megfelelő ke-

zelése), illetve a papírgyártás, a műanyag- és villamosipar felelős ezek kibocsátásáért. 

A gyógyszeripar, illetve a gyógyszerek szervezetünkből történő kiürülése révén (antibio-

tikumok, fájdalom és gyulladás csökkentők, de különösen a hormontartalmú készítmények, 

fogamzásgátló szerek) szintén olyan szerves anyagok kerülhetnek felszíni vizeinkbe, melyek 

hatása jelentős lehet. Egy 2008–2009-ben, a Duna budapesti szakaszán végzett méréssorozat 

nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő gyógyszerek (ibuprofen, naproxen, ketoprofen, 

diklofenak) nyomait vizsgálta. A kapott eredmények 7–90 ng/L-es tartományba estek, a leg-

nagyobb koncentrációt a diklofenak esetében mérték. 

A toxikus fémekre és elemekre (Ag, As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, 

Ni, Sn, Pb, Zn) és vegyületeikre jellemző, hogy az élőlényben történő akkumulálódásuk miatt 

már igen kis koncentrációban is veszélyt jelenthetnek. Főként az ércbányászat, a kohászat és a 

fémfeldolgozás, valamint az akkumulátorok és a szárazelemek gyártása révén kerülhetnek a 

környezetbe. A Duna gödi szakaszán végzett nehézfém-tartalom vizsgálatok során már az 

1980-as években nyilvánvalóvá vált, hogy egyes fémek főként pontszerű szennyezésekkel 

jutnak a folyóba (Ag, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), de magasabb vízállásnál az elöntött területekről 

bemosódó, beoldódó Ag, Cd, Co, Mn, Zn is jelentős koncentrációban van jelen a folyóban, 

főként a lebegő anyaghoz kötötten. A mért koncentrációk Cu esetében százas, Zn esetén ezres 

nagyságrendbe estek (μg fém/g lebegő anyag), Pb esetében átalgosan kb. 150 (μg/g lebegő 

anyag), míg Ag, Cd, Fe adatok legtöbbször 100 μg/g lebegő anyag koncentráció alatt marad-

tak. A jelenlegi toxikus elemekre vonatkozó koncentrációkat az elmúlt években lezajlott nem-

zetközi felmérésekből (Joint Danube Survey I–II.) ismerhetjük meg. 

További szennyezést jelenthet a szabad és komplex cianidok (főként az ércbányászat és -

feldolgozásból) és néhány radionuklid (
40

K, 
210

Po, 
226

Ra, 
238

U, 
134

Cs, 
137

Cs, 
90

Sr és 
131

I) beju-

tása. 

Meg kell említeni a vizekbe a szennyvizekkel bejutó mikroorganizmusokat (elsősorban a 

patogén baktériumokat), melyek jelentősen megváltoztathatják a víz felhasználhatóságát (akár 

fürdés, akár ivóvíznyerés céljaira). 

Erős hatása lehet valamely üzem, gyár, erőmű hűtővizének bevezetése is (hőszennyezés, 

például a Paksi atomerőmű hűtővizének bevezetése). Az analitikai kémiai módszerek fejlődé-

se, és a szigorodó szabályozás reményre ad okot, hogy a fent felsorolt szennyezők egyre ki-

sebb mennyiségben és gyakorisággal jutnak ki környezetünkbe, vizeinkbe. 
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5.4. A Tisza 

A Tisza vízgyűjtő területe 157 000 km
2
, a folyó a teljes hossza 962 km (a szabályozás előtt 

1 420 km volt), ebből a magyarországi szakasz hossza 584 km (5.16. ábra). Három szakaszát 

különböztetjük meg: a hegyvidéki jellegű Felső-Tiszát, ahol esése nagy, vize sekély, medre 

köves, kavicsos, a magyarországi szakaszon a víz, 3,5–5 km/h sebességgel folyik. Itt a folyó 

60–100 m széles és 1–2,5 m mély. A vízgyűjtő terület vizeinek zömét a Közép-Tisza (a Sza-

mos torkolatától a Maros torkolatáig) fogadja be, a folyó fokozatosan kiszélesedik, mélyül, és 

a víz áramlási sebessége is jelentősen csökken, érződik a duzzasztók (Tiszalök, Kisköre) hatá-

sa. A Maros torkolatától a Dunába torkollásig terjedő részt nevezzük Alsó-Tiszának. A 19. 

században jelentős szabályozási munkák eredményeképpen a folyó rövidebb lett, esése meg-

nőtt, az átvágásokkal több száz km holtág keletkezett. Ezek közül néhány igen jelentős termé-

szeti értékekkel bír („szentély” jellegű holtágak). 

A folyó középvízhozama Tiszabecsnél 190 m
3
/s, Tokajnál 500 m

3
/s, Szegednél 810 m

3
/s. 

A Tisza esetében azonban elmondható, hogy az évi vízszállítás lecsökkenhet a sokévi átlag 

felére, de csapadékosabb évben akár kétszeres is lehet annak. Árvíz esetén a fenti hozam érté-

kek többszöröse is előfordulhat (3–4 000 m
3
/s). 

A Tisza hordalékszállítása jelentős, innen is ered a szőke Tisza elnevezés. A lebegő-

anyag-tartalom Tiszabecsnél átlagosan (1995–2004. évi adatok) 57 mg/L, Szolnoknál 

70 mg/L, az értékek igen tág tartományban mozognak (2–1 640 mg/L, v.ö. a dunai adatokkal). 

 

5.16. ábra: A Tisza és vízgyűjtője (Forrás: www.icpdr.org) 

 

http://www.icpdr.org/
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5.4.1. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

A Tiszában mért hőmérsékletadatok jellegzetes évszakos változást mutatnak: a téli hónapok-

ban néhány tized fokos a folyó vize. Télen általában kicsi a folyó vízhozama, emiatt szinte 

minden évben befagy, gyakran jégtörőkkel, robbantással kell a víz levonulását biztosítani. 

Kisvizes időszakokban, forró nyári napokon a víz hőmérséklete akár a 30C-ot is elérheti. 

Míg Tiszabecsnél júliusi középhőmérséklete 20,3C, Szegeden ugyanez az érték 21,8C, va-

gyis a folyó vize az Alföldön végig haladva kimutathatóan felmelegszik. 

A víz pH-értékére a 6,8–8,5 tartomány a jellemző. A 8-nál nagyobb értékek nyáron gya-

koriak, amikor a fitoplankton, illetve a Kiskörei-tározóban az alámerült vízinövényzet nagy 

tömegben elszaporodik (az intenzív fotoszintézissel együtt jár a pH-növekedés). 

Több év átlagát tekintve (1995–2000) a víz fajlagos elektromos vezetőképessége Tisza-

becsnél 265, Szolnoknál 374 S/cm. Összes oldottanyag-tartalma a felső szakaszon 100–

250 mg/L, lentebb 200 és 500 mg/L között mozog (5.17. ábra). 

 

5.17. ábra: A Tisza vizének összesion-tartalmának csillagdiagramja 

egy Szolnoknál gyűjtött minta alapján 2000. márciusban 

Mint az ábrán jól látható, a Tisza kalcium-hidrogén-karbonátos víz, jól észrevehető nátri-

um mennyiséggel (ez utóbbi az erdélyi sóbányák területéről érkező mellékfolyók hatása). A 

Kiskörei-tározó vizében nyáron jellegzetesen módosul a fő ionok összetétele. Az intenzív 

fotoszintézis eredményeképp, a korábbi kalcium-hidrogén-karbonátos jelleg magnézium-

hidrokarbonátos irányba tolódik (a biogén mészkiválás eredményeképp). 

Az oldottoxigén-koncentráció átlagértéke (1995–2004 évi adatok) Tiszabecsnél 

13,2 mg/L, az adatok igen tág, 1,9–28,5 mg/L tartományban mozognak, Szolnoknál jóval ki-

sebb, 9,8 mg/L, és az intervallum is szűkebb (5,1–14,1 mg/L). A telítettségértékek jellemzően 

a kevésbé szennyezett felső szakaszon 95–125% közé esnek, míg Szolnoknál 86–89% közt 

vannak az éves átlagértékek. A tározás a Tisza oxigénviszonyait észrevehetően befolyásolja. 

A Kiskörei-tározóban ha a fitoplankton, vagy egyes tározó részeken az alámerült vízinövény 
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állomány nagy tömegben szaporodik el, a felszín közelében oxigéntúltelítettség alakul ki 

(150–180% O2 telítettség). A mélyebb, fenék közeli részeken a fitoplankton, illetve növényál-

lomány önárnyékolása miatt a fotoszintézis korlátozott vagy leáll. Ilyenkor a növények is O2 

fogyasztókká válnak, és akár teljes oxigénhiány léphet fel. Hasonló jelenség az 1990-es évek-

ben a Tiszalöki-tározóban is előfordult. A vízlépcsőhöz közel eső, nagy vízmélységű területen 

a fenék közeli réteg anoxiás lett, és a kagylók, rákok és más vízi állatok pusztulását figyelték 

meg. 

A biológiai szénciklus fő vegyülete a szén-dioxid, a Tisza vizében a HCO3
–
-ion koncent-

rációja 10–200 mg/L közt mozog. A vízgyűjtő területen egyes kisvízfolyások igen nagy kalci-

um-hidrogén-karbonát tartalmat mutatnak (például Füzes, Ludas, Komlód). 

A foszfor legjelentősebb előfordulási formája a Tiszában a reaktív foszfát, koncentrációja 

Tiszabecsnél 20–130 g/L, Tiszaszigetnél már 150–240 g/L közt mozog. Ez bőséges táp-

anyagellátást biztosít a fitoplankton és a vízi növények számára. 

A Tiszában a növények számára felvehető nitrogén szervetlen kötésű nitrogénként: NO2
–
, 

NO3
–
, NH4

+
 formákban van jelen. A szervetlen kötésű nitrogénformák összegzett átlagos kon-

centrációja Tiszabecsnél 0,8 mg N/L, Szolnoknál már 1,3 mg N/L. 

A Tisza bőséges növényi tápanyag ellátottságú (N, P), potenciális trofitása eutrofikus, így 

alkalmas körülmények között (kisvizes időszakokban tavasztól őszig, amikor a víz fényklímá-

ja kedvező) az aktuális trofitás is eléri az eutrofikus szintet.  

A Tisza eutrofizálódására már az 1960-as évek végén fölhívták a kutatók a figyelmet. A 

bőséges növényi tápanyagkínálat néhány mellékfolyó (például Szamos, Berettyó) és a Tisza 

eutrofizálódásához vezetett. Nyáron kisvizes időszakban a Szamos szállít jelentős mennyiségű 

fitoplanktont a Tiszába, amely a Tiszalöki- és Kiskörei-tározóban tovább szaporodik, 

eutrofikus, esetenként politrofikus vízminőséget hozva létre. A Tiszalöki-tározóban eseten-

ként kialakuló, fenék közeli oxigénhiány éppen az eutrofikus, politrofikus időszakokra jel-

lemző. 

Részletes vizsgálatokra az 1970-es évektől került sor. Az eutrofizálódás legegyszerűbben 

a fitoplankton tömegének változásával kísérhető nyomon, amit például az a-klorofill koncent-

rációval lehet kifejezni. A Kiskörei-tározó térségében kisvizes időszakokban 20–40 μg/L-es 

koncentrációk gyakran előfordultak és a legnagyobb értéket 1974. július 30-án a 404 fkm 

szelvényben mérték: a-klorofill 90,5 μg/L, ami hipertrofikus vízminőséget jelez. 

A Duna és Tisza trofitási szintje folyásirányban növekszik. A Duna esetében a Rajka–

Baja közti szakaszon a fitoplankton egyedszáma és az a-klorofill koncentráció, kisvizes idő-

szakban két-háromszorosára emelkedik. Ugyanez jellemző a Tiszára is. A Tiszabecs–Tápé 

közti szakaszon, amikor a fitoplanton nagy mennyiségben szaporodik el, az a-klorofill kon-

centráció maximumértékei hasonló növekedést mutatnak. Kivételes esetben a növekedés még 

nagyobb (például 2000-ben Tiszabecsnél 9,5 μg/L, Szolnoknál 51,0 μg/L, Tápénél 87,6 μg/L 

volt az éves maximum). 

Főbb szennyezők 

A Tisza esetében elmondhatjuk, hogy ha csak néhány g/L koncentrációban ugyan, de a fé-

mek közül a Zn, Hg, Cr, Ni, Pb és Cu folyamatosan jelen van a vízben, ezek részben az erdé-

lyi bányák felől érkeznek. Meg kell említeni a 2000-ben történt a Tiszát, illetve vízrendszerét 

érő jelentős szennyezést. Az év első hónapjának végén az aranymosással foglalkozó romániai 

Aurul bányavállalat nagybányai tározójának gátja átszakadt és százezer  
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köbméternyi cianiddal, illetve fémekkel szennyezett víz került a környezetbe, majd a Szamo-

son át a Tiszába. A legnagyobb mért cianidkoncentráció több, mint 30 mg/L volt. Bár a fo-

lyón lefelé haladó szennyező csóva jelentős mértékben hígult, az élővilágban mérhetetlen 

károkat okozott, főként a felsőbb szakaszon. A cianid mellett a fémszennyezés súlyosbította a 

helyzetet. Legszembetűnőbb talán a halak nagymértékű pusztulása volt. Több száz tonnányi 

hal pusztult el, még áprilisban is hozott a víz 5–10 kilós harcsákat, busákat, pontyokat. 

Ugyancsak nagy pusztítást végzett a szennyezés a makrogerinctelen állományban (csigák, 

kagylók, rákok, vízi rovarok). A pusztítást mérsékelte az a tény, hogy a szennyezés levonulása 

egybeesett egy árhullámmal is, így ez hígította a cianidkoncentrációt, illetve a gyors levonu-

lást is elősegítette. Fontos tény, hogy a halak ívása már 0,005 mg/L cianid esetén leáll. Az 

érzékeny fajok közül több már 0,03 mg/L cianid hatására (ha az tartósan megmarad) elpusz-

tul, és 0,2 mg/L cianid tömeges halpusztulást okoz. Ezt már a legellenállóbb fajok sem bírják, 

míg az emlősök esetén a halálos koncentrációértéke 1 mg/L. A tömeges halpusztulás Tokajnál 

nagyon szembetűnő volt, amikor a Tiszát borító jég elolvadt, láthatóvá váltak a halak sodródó 

tetemei, amint szőnyegként borították el a felszínt. Szerencsére a halak jó része a folyóban 

található mélyebb mederrészekre (gödrök, kutak) húzódik (ott vermel télen, ahol a legsűrűbb 

4 fokos víz található), így a szennyezés átúszott ezek fölött a vermelő helyek fölött, kisebb 

kárt okozva. Hasonlóképp menekültek meg a télen üledékbe húzódó vízi állatok, ízeltlábúak. 

A szakemberek sem számítottak arra, hogy a szennyezést követően tiszavirágzás alakuljon ki 

(a tiszavirág is az üledékben él). Mivel a növények, algák alternatív, ciánrezisztens légzésre 

képesek (cián jelenlétében egy nagyobb energiaigényű légzésre állnak át), a szennyezés levo-

nulása után közvetlenül a fitoplankton és a bevonatlakó algák állományában nem volt számot-

tevő a mérgező hatás. Mindez nem jelenti azt, hogy a cianidszennyezést ne tekintsük ökológiai 

katasztrófának. 

2000 márciusában egy újabb, főként nehézfémeket tartalmazó csóva vonult végig a fo-

lyón, amelynek akut hatása nem volt, azonban az üledékben kimutatható nehézfémtartalom 

jelentősen megnőtt. 2000 áprilisában, de még két évvel később is észrevehetően megnőtt a 

rendellenes sejtfelépítésű kovaalgák mennyisége. 
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6. ÉLELMISZER- ÉS KÖNYEZETI TOXIKOLÓGIA (Sohár Pálné) 

Becslések szerint közel százezer idegen kémiai anyag fordul elő a környezetünkben, melyek a 

levegő, a víz, a talaj és az élelmiszerek közvetítésével kisebb-nagyobb mennyiségben rendsze-

resen bekerülhetnek az emberi szervezetbe és károsíthatják az egészséget. A környezet és a 

lakosság egészségének védelme szempontjából rendkívül fontos az idegen anyagok környe-

zetre és az emberi szervezetre gyakorolt hatásának ismerete, melyhez a különféle állatkísérle-

tes toxikológiai vizsgálatok és biológiai tesztek szolgáltatnak adatokat. 

A klasszikus toxikológia vagy méregtan a mérgekkel, a mérgek hatásmódjával, a mérge-

zés tüneteivel és kezelésük lehetőségeivel, és a mérgek törvényszéki kimutatásával foglalko-

zik. A modern toxikológia ma már feladatának tekinti a szennyező források felkutatását, a 

megelőzés lehetőségeinek felderítését, a veszélytelen vagy elviselhető szintek és az idegen 

anyagok jelenlétéből származó kockázatok meghatározását is. A konkrét vizsgálatok iránya 

szerint a toxikológia több speciális részterületre oszlik (klinikai, törvényszéki, táplálkozási, 

foglalkozási, környezet- és élelmiszertoxikológia stb.). Az alkalmazható vizsgálati eljárások, 

az állatkísérletek megtervezése, helyes kivitelezése és értékelése természetesen elvben min-

den részterületen azonos követelmények alapján történik, a különbségek a célkitűzésben, a 

kísérleti körülményekben, a vizsgált állatok és tesztek célzott megválasztásában van. 

Az élelmiszertoxikológia az élelmiszerekben előforduló káros anyagok kimutatásával, 

szintjeinek felmérésével, a szervezetbe jutott anyagok sorsának tanulmányozásával, mérgező 

hatásaival, a kiváltott tünetek kezelésével és gyógyításával, a károsodások megelőzésével 

foglalkozik. A környezeti toxikológia a vegyi anyagoknak a környezetre és az emberre gya-

korolt hatásait vizsgálja. A következő részben a szervezetbe került anyagok potenciálisan 

mérgező hatásával kapcsolatos fogalmakat foglaljuk össze. 

Méreg: olyan anyag, mely a szervezetbe kerülve már kis mennyiségben átmeneti, vagy mara-

dandó egészségkárosodással járó mérgezést (intoxikációt) okoz. A méreg mennyiségi fo-

galom, elegendően nagy mennyiségben, illetve koncentrációban minden anyag lehet méreg. 

Toxicitás: az anyagnak azon képessége, hogy a szervezettel kapcsolatba kerülve mérgezést 

okoz. A mérgezés a szervezet válaszától függően lehet azonnali vagy elhúzódó. 

Heveny (akut) toxicitás: egy anyagnak a vizsgált szervezetre rövid idő (általában 24–48 óra) 

alatt kifejtett károsító hatása. Az anyagok akut toxicitásának a legelterjedtebb mutatója az 

állatkísérletekben meghatározott közepes halálos adag, illetve közepes halálos koncentrá-

ció. A toxicitás és az LD50, illetve LC50 között fordított az összefüggés. Minél mérgezőbb 

az anyag, annál kisebb a DL50, illetve CL50 értéke. 

Hatásos dózis: (dosis effectiva, DE): az a mennyiség, mely a kísérleti állatokban kiváltja az 

adott anyagra jellemző toxikus vagy elvárt terápiás hatásokat. A mérgező hatás jellemzé-

sére a hatásos dózist és a halálos dózist is alkalmazzák. 

Halálos adag: (dosis lethalis, DL) az a mennyiség, amely a kísérleti állatok 50%-át elpusztít-

ja. A beadásmódtól függően orális, dermális, intraperitoneális stb. LD50 értéket különböz-

tetünk meg. A kémiai anyagok a mg/ttkg egységben kifejezett orális LD50 alapján 4 cso-

portba sorolhatók, erős mérgek (LD50 < 50), mérgek ((LD50  50–500), gyenge mérgek 

(LD50  500–5000) és méregcsoportba nem sorolható anyagok (LD50 > 5000). 
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Közepes halálos koncentráció: (CL50): a kémiai anyag (gáz, gőz, por) koncentrációja abban 

a levegőben, amelynek egy alkalommal, adott ideig (patkánynál 4 óra) tartó belélegezte-

tése a kísérleti állatok 50%-át elpusztítja. 

Közelítő (approximatív) halálos adag: (ALD): a kémiai anyag mennyisége, mely már meg-

öli az állatot. 

Idült (krónikus, long-term) toxicitás: egy anyagnak hosszú időn át történő ismételt, vagy 

folyamatos bevitele esetén vagy hosszú idő múltán kifejtett egészségkárosító hatása. 

Kumulatív toxicitás: ismételt bevitel esetén viszonylag rövid idő alatt fellépő mérgezési tü-

netek. 

Kémiai kumuláció: az anyag felhalmozódása a szervezetben. 

Funkcionális kumuláció: ismétlődő expozíciók hatásának összegződése. 

Reverzibilis károsodások: visszafordítható elváltozások. 

Irreverzibilis károsodások: nem helyreállítható elváltozások. 

Támadáspont: az a receptor/szövet/szerv, ahol az anyag a hatását kifejti. 

Veszély: az élelmiszerben jelen lévő anyag, amely egészségre káros hatást fejthet ki. 

Kockázat: az anyag egészségkárosító hatásának valószínűsége és súlyossága. 

Veszélyesség: az anyag szervezetbe jutásának és a mérgezés bekövetkezésének a valószínű-

sége. A veszély önmagában létező, de nem aktív, csak potenciális károsító hatást jelent.  

Veszélyes anyag: fertőző, mérgező, maró, ingerlő hatása, vagy gyúlékonysága, robbanásve-

szélyessége miatt káros hatást fejt ki, vagy ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy 

sugárzást (radioaktív anyag, sugárártalom) bocsáthat ki. 

Dózis: (adag) a szervezetbe jutott vagy juttatott anyag 1 kg testtömegre számított mennyisége 

(testtömegkilogramm, ttkg). Az adagot hatása szerint külön is jellemezzük. Így létezik 

hatásos adag (dosis effectiva, DE), halálos adag (dosis lethalis, DL) stb. 

Dózis-hatás összefüggés: az adag és az adott elváltozás mennyiségileg kifejezhető nagysága 

(erőssége, súlyossága) közötti összefüggés (grafikus ábrázolásban dózis-hatás görbe). 

Dózis-válasz összefüggés: az adag és az adott hatást mutató egyedek százalékban kifejezett 

részaránya közötti összefüggés (grafikus ábrázolásban dózis-válasz görbe). 

Expozíció: (kitettség) az a folyamat, amelynek során a vegyi anyag meghatározott környezeti 

feltételek között valamilyen módon kapcsolatba kerül a szervezettel. Az expozíció az 

anyag mennyiségével vagy koncentrációjával, a hatás gyakoriságával és időtartamával 

jellemezhető. Megkülönböztetünk munkahelyi (foglalkozási), lakótéri, szabadtéri vagy az 

élelmiszerekkel és ivóvízzel közvetített étrendi expozíciót, szájon át létrejövő (orális), 

légúti (inhalációs), bőr (dermális) és szemexpozíciót; folyamatos, szakaszos, egyszeri és 

ismétlődő expozíciót; rövid ideig (heveny vagy akut) és hosszú időn át tartó (idült vagy 

krónikus) expozíciót. 

Étrendi expozíció: (étrendi bevitel) az élelmiszerek (víz és étrend-kiegészítők) útján naponta 

az egész lakosság vagy valamely kiválasztott fogyasztói csoport szervezetébe kerülő ké-

miai anyag átlagos mennyisége. A napi bevitelt mg/fő, vagy mg/ttkg formában szokás 

megadni. 
Xenobiotikum: idegen anyag. (Nem toxikológiai fogalom!) 

Perzisztens: stabil kémiai szerkezetű, lassan bomló, a környezetben, illetve a természetben 

felhalmozódó. 

Az idült (long-term) toxicitás egyes mutatói: 
Genotoxikológia: az a tudományterület, amely a környezetben előforduló biológiai, fizikai és 

kémiai ágensek az ember genetikai rendszerére gyakorolt hatásának vizsgálatával, vala-

mint a fenti ágensek hosszú távú genetikai következményeivel foglalkozik. 

Genotoxicitás: (genotoxikus hatás) a genetikai anyag károsodása. 
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Génmutáció: az öröklődésért felelős anyag egy gént érintő megváltozása. 

Mutagén: (genotoxikus) génmutációt előidéző. 

Mutagén hatás: (mutagenitás) valamely fizikai, kémiai vagy biológiai ágens azon tulajdon-

sága, hogy képes génmutációt kiváltani. 

Teratogén hatás: a magzatra gyakorolt toxikus hatás, amely veleszületett abnormitást ered-

ményez. 

Embriótoxicitás: a magzat halálát okozó toxikus hatás. 

Daganatkeltő: daganatok keletkezését előidéző. 

Karcinogén: (rákkeltő) rákot előidéző. 

Rák: (karcinóma) rosszindulatú daganat. 

Tolerálható napi bevitel: (ADI, TDI) a kérdéses anyag jelenlegi tudásunk szerint hosszú 

időn át, egészségártalom veszélye nélkül fogyasztható mennyisége mg/ttkg egységben ki-

fejezve. 

Endocrin mirigyek: belső elválasztású mirigyek, amelyek termékeiket (hormonok) kivezető 

cső nélkül, közvetlenül a vér-, vagy a nyirokáramba adják le. 

Endokrin disrupter: a belső elválasztású mirigyek működését megszakító/megszüntető 

anyag. 
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6.1. Kémiai anyagok a szervezetben  

Eltekintve a gyógyászatban alkalmazott beadásmódoktól (injekció, kúp), a kémiai anyagok a 

gyakorlatban a tápcsatornán, a tüdőn és a bőrön keresztül felszívódva juthatnak a szervezetbe. 

Az expozíció módját az anyag fizikai sajátosságai (légnemű anyag, illékony folyadék stb.) és 

az expozíció feltételei (közvetlen kontaktus lehetősége) szabják meg. 

A mérgezés a súlyossága szerint lehet könnyű, középsúlyos, súlyos-életveszélyes vagy 

halálos. Könnyű mérgezésnél a tünetek enyhék, gyakran bizonytalanok, középsúlyos esetben 

a mérgező anyagra jellemzőek, de nem életveszélyesek. A súlyos-életveszélyes mérgezés 

megfelelő kezelés hiányában halálhoz vezet. Halálos mérgezéskor az élettani károsodás olyan 

súlyos, hogy az élet megmentésére kezeléssel sincs esély. A mérgezés időbeli lefolyása alap-

ján heveny (akut), félheveny (szubakut, szubkrónikus) és idült (krónikus) káros hatásokat kü-

lönböztetünk meg. Az emberrel valamilyen módon kapcsolatba kerülő vegyi anyagok (ele-

mek, vegyületek, keverékek) azáltal károsíthatják az egészséget, hogy felszívódva mérgezőek, 

helyileg szövetizgató vagy -maró hatásúak, továbbá mutagén, karcinogén vagy teratogén ha-

tásúak lehetnek. 

6.1.1. Felszívódás a gyomor-bél rendszerből 

Mérgező kémiai anyagok döntően a szennyezett táplálékkal, esetenként összetévesztés foly-

tán, elővigyázatlanságból, gyilkossági vagy öngyilkossági szándékból kerülhetnek a tápcsa-

tornába. Az orális expozíció lehetősége munkahelyi körülmények között is fennáll, ugyanis a 

belélegzett aeroszol nagyobb szemcséi a felső légutakból a garatba, majd lenyelve a gyomor-

ba juthatnak. Ha a kémiai anyag nem szívódik fel, nem okoz szisztémás károsodást. A felszí-

vódás bizonyos anyagok esetében már a szájban megkezdődik (például nitrátok), de jellemző-

en a belekből, főként a vékonybélből történik, egyszerű diffúzióval vagy aktív transzporttal. A 

felszívódás sok tényezőtől függ, így az anyag oldhatóságától, a nyálkahártya állapotától, a 

gyomor és bélmozgás ütemétől, a széklet mennyiségétől stb. A belek gyors kiürülése (foko-

zott perisztaltika) gátolja, a béltónus csökkenése növeli a felszívódást. Az anyag fizikai jel-

lemzői szintén fontos tényezők. A darabos, durvább szemcsékből álló, kisebb felülettel ren-

delkező és rosszul oldódó anyagok kevésbé szívódnak fel. A felszívódott kémiai anyagok 

különböző enzimek hatására elsősorban a májban átalakulnak, lebomlanak, majd a vér- és 

nyirokrendszeren keresztül eloszlanak a szervezetben. 

6.1.2. Felszívódás a bőrön keresztül  

A bőr védi a testet a közvetlen fizikai és kémiai ártalmaktól. A felnőtt ember bőrfelülete min-

tegy 1,7 m
2
, több sejtrétegből áll. A felszínén és mélyebb rétegeiben faggyú- és verejtékmiri-

gyek, szőrtüszők, idegfonalak és idegvégződések, illetve vérerek vannak. A bőr hidrofil és 

lipofil rendszerek szövevénye, ahol a vízben oldódó anyagok főleg a sejteken, a zsírban oldó-

dók pedig a sejt közötti lipideken keresztül szívódnak fel. A zsírban oldódó vegyületek bőrön 

való áthatolása sokkal valószínűbb, mint a vízben oldódóké. A bőr sejtrétegein áthatoló kémi-

ai anyag a véráramon keresztül eljut a szervezet valamennyi részébe. 

Sérült, horzsolt, gyulladt, beteg bőrön keresztül minden anyag könnyebben jut át. A bőrre 

kerülő kémiai anyag halmazállapota is hat a felszívódásra. A folyékony anyagok könnyebben, 

a szilárd halmazállapotúak (porok) csak akkor szívódnak fel bőrön keresztül, ha valamiben 

(verejtékben, oldószerben) feloldódnak. Az egyes anyagok bőrbehatoló képessége igen eltérő 
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és ez az eltérés csak az egyik vagy másik tényezővel alig magyarázható. Még a szerkezetileg 

egymáshoz közel álló vegyületek is különböző mértékben szívódnak fel. Széles körű felhasz-

nálásuk miatt a szerves oldószerek és a felületaktív anyagok külön figyelmet érdemelnek. A 

szerves oldószerek amellett, hogy legtöbbjük önmagában is jól felszívódik, azáltal hogy eltá-

volítják a felületi faggyúréteget, és oldják az irharéteg lipidjeit, vagy reakcióba lépnek a bőr 

szerkezeti elemeivel, elősegíthetik más anyagok felszívódását is. A bőrkontaktus kiterjedése 

és időtartama, továbbá az exponált bőrterület vastagsága is szerepet játszik a felszívódott 

anyagmennyiség alakulásában. A bőr vastagsága testtájanként változhat; következésképpen 

áteresztő képessége is más lehet. A bőrrel érintkezésbe kerülő vegyi anyagoknak a felszívódás 

mértékétől független helyi izgató (irritáló) vagy érzékenyítő (szenzibilizáló) hatása lehet, ami 

viszketés, gyulladás, kiszáradás, varasodás vagy ödéma formájában azonnal vagy késleltetve 

jelentkezik. 

6.1.3. Felszívódás a tüdőből 

A vegyi anyagok a levegőben gáz- és gőzállapotban vagy aeroszol részecskék formájában 

lehetnek jelen. A levegőben található ártalmas anyag akadálytalanul, a legtöbbször „észrevét-

lenül” kerül a légutakba, illetve onnan a szervezetbe. A mérgező légúti expozíció ellen össze-

hasonlíthatatlanul nehezebb, technikailag bonyolultabb védekezni, mint az orális vagy 

dermális expozíció ellen. Az anyagoknak a tápcsatornán vagy bőrön keresztül történő felszí-

vódásával ellentétben, a légutakon keresztül felszívódó anyagmennyiséget a fizikai munka 

nagymértékben befolyásolja. Nehezebb munka végzésekor ugyanis, nagyobb a szervezet oxi-

gén-, illetve levegőigénye. A belélegzett levegő mennyisége könnyű munkánál kb. 0,5 m
3
/óra, 

nehéz fizikai munkánál akár 3,6 m
3
/óra is lehet. 

A kémiai anyagok mint gázok (szén-monoxid, nitrogén-dioxid), gőzök (benzol, perklór-

etilén), szilárd vagy folyékony aeroszolok (por, füst, permet, köd, füstköd) kerülhetnek a lég-

utakba. A gázok és gőzök a tüdőhólyagocskák (alveolusok) falán keresztül diffúzióval szí-

vódnak fel. A felszívódás mértéke elsősorban az anyag levegőben lévő koncentrációjától és 

fizikai-kémiai tulajdonságaitól függ. A felszívódásban résztvevő óriási tüdőfelület (emberben 

ez mintegy 50–100 m
2
) miatt a folyamat rendkívül gyors és az anyag szervezetre gyakorolt 

hatása olyan erős, mintha közvetlenül a véráramba adnánk. A légtérben nagy töménységben 

jelen lévő benzol vagy toluol gőzök belégzése (balesetek) már perceken belül eszméletvesz-

téshez vezethet. 

Az aeroszolok belélegzésénél a részecskeméretnek fontos szerepe van. A belélegezhető 

(respirábilis) tartományba korülbelül a 0,5–6 µm átmérőjű részecskék tartoznak. Ezek elérhe-

tik a felszívódás szempontjából fontos tüdőhólyagocskákat is. Mivel sok részecske már a felső 

és alsó légutakban (orr, garat, légcső, hörgők) megtapad, a közvetlen veszélyt jelentő tarto-

mány a gyakorlatban 0,5 és 2,5 µm közé tehető. Az oldékony aeroszol részecskék felszívód-

hatnak, a nem oldható részecskék a termelődő nyák és a csillószőrös tevékenység segítségével 

a garatba, onnan a külvilágba, vagy leggyakrabban a tápcsatornába kerülnek. 

A levegőszennyezők által okozott expozíció emberi egészségre kifejtett hatása az expozíció 

időtartamától és mennyiségétől, valamint az exponált emberek egészségi állapotától függ. 

6.1.4. Mérgező anyagok sorsa a szervezetben 

A vérbe történő felszívódás után az anyag eloszlik a szervezetben. A vegyi anyagok nagy ré-

sze a vérben és a szövetekben, elsősorban a májban található enzimek közreműködésével hid-
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rolízis, oxidáció, redukció és konjugáció révén új molekulává alakul vagy elbomlik 

(metabolizálódik). A kiindulási molekula és anyagcseretermékei a plazmafehérjékhez, vagy 

különböző szövetreceptorokhoz kötődhetnek, esetleg hosszabb-rövidebb ideig elraktározód-

hatnak a szövetekben. Végül valamilyen formában és úton az anyag kiürül a szervezetből. 

Az anyag eloszlását elsősorban a fizikai-kémiai jellemzők, (molekulatömeg, oldódási vi-

szonyok, megoszlás a zsíros és a vizes fázis között, disszociáció képesség stb.), továbbá az 

egyes szövetek, illetve szervek vérellátottsága határozza meg. A zsírokban jól oldódó, a bio-

lógiai membránokon könnyen áthaladó anyagok elsősorban azokon a helyeken jelennek meg, 

melyeknek jó a vérellátása (agy, máj, vesék). A kémiai anyagok bejutását az agyba a több 

biológiai membránból álló vér-agy gát még külön megnehezíti. Ionizált anyagok vagy nagy 

tömegű, vízben oldódó molekulák közvetlenül nem jutnak be a központi idegrendszerbe. 

Az anyagok affinitása az egyes szövetekhez, illetve szervekhez eltérő. Egy részük a 

plazmafehérjékhez, mások inkább a tüdőhöz, a májhoz vagy veséhez kötődnek. Vannak anya-

gok, melyek egyes szövetekben hosszabb ideig is elraktározódhatnak. A poliklórozott vegyü-

letek ismert módon a zsírszövetben, az ólom a csontokban halmozódik fel. 

Az átalakulási vagy bomlástermékek általában poláros jellegűek, vízben oldódnak (köny-

nyen ürülnek) és kevésbé toxikusak. Gyakran előfordul az is, hogy az anyamolekulából erő-

sebben mérgező származékok keletkeznek (például a paration paraoxonná, a nitrát nitritté 

alakul). 

A kiindulási anyagok, valamint átalakulási és bomlástermékeik a vizelettel, a széklettel 

(epével), kisebb mértékben a kilélegzett levegővel, a nyállal, esetleg a verejtékkel vagy tejjel 

ürülnek ki a szervezetből. A kiürülést a biológiai felezési idővel szokták jellemezni, amely azt 

az időtartamot jelenti, ami alatt a kérdéses anyag fele eltávozik a szervezetből. 

Két vagy több kémiai anyaggal történő egyidejű expozíció esetén a lehetséges kölcsönha-

tások miatt a keverék együttes toxikus hatása különböző erősségű lehet. Ha az egyes anyagok 

hatása, hatásmódja eltérő, toxikus hatásuk egymástól függetlenül jelentkezik. Az azonos mó-

don ható anyagok toxicitása általában összeadódik (addició). A lehetséges kölcsönhatások azt 

is eredményezhetik, hogy a keverékek toxikus hatása sokkal nagyobb (szinergizmus), vagy 

kisebb (antagonizmus) lesz, mint az egyenként kifejtett hatások összege. 
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6.2. Kémiai anyagok káros hatásának megismerése 

Az élelmiszerekben előforduló idegen anyagok egészségre való ártalmatlanságának vagy to-

xikus hatásának megismerésére állatkísérletes toxikológiai vizsgálatok és különféle biológiai 

tesztek használatosak. Az eredmények hitelessége szempontjából fontos, hogy a toxikológiai 

vizsgálatokat mindenben előírásszerűen, megfelelő állatfajokkal, elegendő számú, mindkét 

nembeli állattal, jól megválasztott dózisokkal, nemzetközileg elfogadott kísérleti körülmények 

és feltételek mellett végezzék, jól dokumentálják és a megfigyeléseket helyesen értékeljék. A 

nemzetközileg elfogadott vizsgáló módszereket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD) ajánlásai tartalmazzák. 

Minden vizsgálatot a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) követelményrendszerének 

megfelelően kell végezni, ahol pontosan előírják a laboratórium személyi és tárgyi feltételeit, 

valamint az állattartásra vonatkozó körülményeket, a vizsgálati protokollokat, beleértve az 

állatok faját, korát, számát, testtömegét, a vegyi anyag adagolásának módját, az expozíció 

időtartamát, a toxikus tünetek megfigyelésének idejét, a regisztrálandó tüneteket (az állatok 

általános állapotának nyomon követése: testtömegváltozás, táplálék- és vízfogyasztás, maga-

tartás élettani változások figyelése: légzés-, máj- és vesefunkció, a tünetek időbeni jelentkezé-

sének rögzítése, a vegyi anyag vagy bomlástermékének meghatározása a vérben, vizeletben és 

egyes szervekben, kórszövettani vizsgálat) és a kiértékelés szempontjait. A vizsgálatokat egy 

rágcsáló és egy nem rágcsáló faj fiatal, ivarérett példányaival kell elvégezni a várható humán-

expozíció figyelembevételével meghatározott dózissal, legalább kétféle bejuttatási mód al-

kalmazásával. A kezelt és a kezeletlen (kontroll-) csoport vizsgálati adatait statisztikai mód-

szerekkel elemzik és értékelik. Az állatvédelmi törvény értelmében lehetőleg olyan vizsgálati 

módszert kell választani, amely az állat legkisebb fájdalmával, élettani, pszichikai vagy maga-

tartásbeli károsodásával jár. A vizsgálatokat általános vagy helyi érzéstelenítéssel, fájdalom-

csillapítással kell végezni. Az állatok kísérletben történő felhasználása engedélyhez kötött. 

6.2.1. Heveny (akut) toxikológiai vizsgálatok  

Az akut vizsgálatok célja az anyag mérgező képességének, közepes halálos dózisának megál-

lapítása, egyszeri adagolás toxikus hatásának tanulmányozása, és adatok szerzése a további, 

hosszabb ideig tartó vizsgálatokban alkalmazandó dózisok kiválasztásához. Lehetőség szerint 

azonosítani kell a célszervet, és meg kell állapítani az arra kifejtett károsodás jellegét. Az akut 

vizsgálatok során figyelik az állatok általános állapotát, testtömegváltozását, víz- és táplálék-

fogyasztását, magatartását és aktivitását, széklet- és vizeletürítését, az elhullások időpontját, 

az elhullott állat állapotát, regisztrálják a szervein megfigyelhető makroszkópos elváltozáso-

kat, és elvégzik a (feltételezett) célszervek kórszövettani vizsgálatát. Az akut vizsgálatok a 

közepes halálos mennyiség meghatározására, a szemirritációs, a bőrizgató, és bőrérzékenyítő 

(szenzibilizáló) hatás vizsgálatára terjednek ki. 

Közepes halálos dózis (LD50 és LC50) meghatározása 
A kémiai anyag meghatározott dózisát perorális vizsgálat esetén egyszerre vagy rövid időn 

belül részletekben juttatják az állatok szervezetébe. Inhalációs vizsgálat esetén a vizsgált ve-

gyi anyagot (gáz, gőz vagy por formájában) tartalmazó levegőt négy órán át lélegeztetik be a 

kísérleti állatokkal. A tüneteket 24 óra elteltével értékelik. A kezelt állatok toxikus hatással 

összefüggő klinikai tüneteinek (bőr, szőrzet, szem, légzőrendszer, keringés elváltozásainak, az 

elhullások számának és idejének) megfigyelését további 2 hétig végzik. Mivel a nőstény álla-

tok általában érzékenyebbek a kémiai anyagok mérgező hatására, a közepes halálos dózis 
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meghatározását ma már rendszerint csak nőstény állatokkal végzik. Grafikus ábrázolással, 

majd matematikai számítással határozzák meg, mekkora lenne az a mg/ttkg egységben kifeje-

zett dózis, amelynél a kísérleti állatok 50%-a elpusztul. A közepes halálos koncentrációt 

mg/L/min dimenzióban fejezik ki. 

 

6.1. ábra: A dózis-hatás összefüggés 

A közepes halálos dózis alapján a kémiai anyagokat a jelenlegi előírások szerint három, 

úgymint nagyon mérgező, mérgező és ártalmas toxikológiai osztályba soroljuk, míg korábban 

erős méreg, méreg, gyenge méreg és gyakorlatilag nem mérgező anyagokat különböztettek 

meg. 

Veszélyjel Besorolás 

Orális LD50 

[mg/ttkg] 

patkány 

Dermális LD50 

[mg/ttkg] 

patkány vagy nyúl 

Inhalációs LC50 

[mg/L/4 óra] 

patkány 

T
+
 nagyon mérgező < 25 < 50 < 0,25 

T mérgező 25–500 50–400 0,25–1 

Xn ártalmas 200–2 000 400–2 000 1–5 

6.1. táblázat: A vegyi anyagok méregerősség szerinti osztályozása. 

Szemirritációs hatás vizsgálata 

A vizsgálati anyagot albínó nyúl egyik szemének kötőhártyaredőjébe cseppentik, kontrollként 

az állat másik szemét használják. A fellépő elváltozásokat a kezelést követő 1., 24., 48. és 72. 

órában értékelik. Figyelik a vérbőséget, a vizenyő- és váladékképződést a kötő-, szaru- és 

szivárványhártyán, továbbá a pupilla reakcióját fényre. Az elváltozások mértékét pontozzák, 

az anyagot ennek alapján nagyon erősen, erősen, mérsékelten, enyhén izgató vagy nem izgató 

hatásúnak minősítik. 

Bőrizgató hatás vizsgálata 

A vizsgálati anyagot albínó nyúl ép, illetve felszínesen bemetszett, előzőleg leborotvált bőrére 

helyezik. A hát másik oldala a kontrollbőrfelület. A behatási idő 4 óra, párakötés alatt.  
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Az elváltozásokat (vérbőség, vizenyő, gyulladás, hólyagosodás, varképződés, hegesedés) a 

kezelést követő 24., 48. és 72. órában értékelik pontozással. Az anyag nagyon erősen, erősen, 

mérsékelten, enyhén izgató, illetve nem izgató minősítést kaphat. 

Bőrszenzibilizáló (érzékenyítő) hatás vizsgálata 

A kémiai anyag oldatát a vizsgálat 1., 2., 4. és 7. napján tengerimalac bőrébe juttatják közvet-

lenül a hámréteg alá (szubkután), vagy karcolás nélkül, tapasszal a bőr felületére kenik 

(epikután). Azt vizsgálják, hogy az ismételt érintkezésnek van-e allergén hatása. A 16. napon 

újabb kezelést végeznek (provokáció). Az elváltozásokat megfigyelik és értékelik. Az anyag 

nagyon erősen, erősen, mérsékelten, enyhén, illetve gyengén szenzibilizáló minősítést kaphat. 

Félheveny vizsgálatok 

A félheveny (szubakut, szubkrónikus) vizsgálatok az alkalmazott dózisok és időtartamok te-

kintetében átmenetet képeznek a heveny és idült vizsgálatok között. Ezeknek a vizsgálatoknak 

a célja annak megállapítása, hogy kisebb dózisok hosszabb időn át történő, ismételt adagolása 

hogyan hat a kísérleti állatok szervezetére. A vizsgálatokat rendszerint egy rágcsáló és egy 

nem rágcsáló állattal, legalább három dózis alkalmazásával végzik, melyeket úgy választanak 

meg, hogy legyen közöttük erősen toxikus és lehetőség szerint ártalmat már nem okozó szint 

is. A szubakut vizsgálatok időtartama általában 28, a szubkrónikus vizsgálatoké 90 nap. 

Szubkrónikus vizsgálat esetén általános szabály, hogy az expozíció időtartama a kísérleti állat 

élettartamának 10 százaléka, tehát rágcsáló esetében 90, kutya esetében 360 nap. Rágcsáló-

ként leggyakrabban patkányt használnak. A vizsgálandó anyag bejuttatása mindhárom expo-

zíciós úton történhet, de általában az orális vizsgálatokat részesítik előnyben, ahol a vizsgá-

landó anyag adagolása oldott állapotban szondán át, vagy az élelmiszerhez, illetve itatóvízhez 

kevert formában történik. A dermális toxikológiai vizsgálatokat az állatok szőrtelenített hátbő-

rébe dörzsölt, naponta néhány órán keresztül ható, fedőkötésben lévő vizsgálati anyaggal vég-

zik. Az inhalációs félheveny vizsgálatok során a vizsgálati anyagot tartalmazó levegőt a vizs-

gálati idő végéig naponta, néhány órán keresztül lélegezetik be az állatokkal. A félheveny 

vizsgálatokban figyelik az ismételt adagolás hatására fellépő klinikai tüneteket, a testtömeg 

alakulását, a takarmány- és vízfogyasztást, a hematológiai paramétereket, a kísérleti állatok 

élettani működésében bekövetkezett változásokat és azokat a szerveket, melyeket a vizsgált 

anyag feltételezhetően megtámad. Tanulmányozzák az anyag felszívódását, eloszlását és ki-

ürülését a szervezetből, ellenőrzik esetleges kumulatív toxikus hatását és feldúsulását. Időtar-

tamát tekintve néhány speciális toxikológiai vizsgálat (szaporodásbiológiai vizsgálat, mutagén 

teszt) is ebbe a csoportba tartozik. 

6.2.2. Idült (krónikus) toxikológiai vizsgálatok  

Az idült toxicitási vizsgálatokban az expozíció időtartama 6 hónaptól a kísérleti állat élettar-

tamáig terjed, vagy több generációra terjed ki. A három adagolási mód közül a gyakorlat szá-

mára az orális vizsgálatoknak van legnagyobb jelentősége. A kísérleti állatok számát úgy kell 

megválasztani, hogy a várható elhullások figyelembevételével a kísérlet végén minden cso-

portban legyen elegendő túlélő az eredmények statisztikai értékeléséhez. Az adagolási szinte-

ket a félheveny vizsgálatok eredményei alapján választják ki. A long-term toxikológiai vizs-

gálatokat sokszor összekapcsolják a rákkeltő hatást kimutató vizsgálatokkal. 

A krónikus vizsgálatban azonosítják a kémiai anyag hosszú időn át történő, ismételt bevi-

telének ártalmas hatásait, meghatározzák a célszerveket, szervrendszereket, mérik a vegyi 

anyag vagy bomlásterméke koncentrációját a vérben és egyes szervekben, megállapítják a 

dózis-hatás és dózis-válasz összefüggéseket, meghatározzák a káros hatást még nem okozó 



312 6. Élelmiszer- és környezeti toxikológia 

www.tankonyvtar.hu © Sohár Pálné, ELTE TTK 

(NOAEL, No Adverse Effect Level), illetve a toxikus tünetet kiváltó legkisebb szinteket 

(BMD, Benchmark Dose), kimutatják a humánexpozíció szintjén várható krónikus toxikus 

hatásokat, és adatokat szolgáltatnak a lehetséges hatásmechanizmusok megállapításához. A 

toxikológiai vizsgálatok egyik legfontosabb célja és eredménye a dózis és a káros hatás kiala-

kulása vagy súlyossága közötti összefüggés tisztázása. A vizsgálatok eredményei alapján 

meghatározzák, hogy a kémiai anyag dózisának növelésével hogyan változik egy tetszőlege-

sen kiválasztott toxikus elváltozás előfordulásának gyakorisága az adott kísérleti csoportban. 

Ezt az összefüggést grafikusan gyakorisági függvénnyel, a dózis-hatás görbével ábrázoljuk. A 

koordináta-rendszer vízszintes tengelyén a koncentráció logaritmusát, függőleges tengelyén 

pedig az exponált egyedek közül a vizsgált hatást mutatók arányát tüntetjük fel. A krónikus 

toxikológiai vizsgálatok végső célja, az emberre vonatkozó biztonsági szint meghatározása és 

az ember és a környezet számára elfogadható kitettség meghatározása. 

Speciális toxikológiai vizsgálatok 

A vegyi anyagok nemkívánatos hatásainak megismerésére sok olyan állatkísérletes toxikoló-

giai vizsgálatot is végeznek, melyek jellemzésére nem a vizsgálati idő hossza szolgál, hanem 

a vizsgálat iránya. Ilyenek a szaporodásbiológiai, mutagenitási vagy karcinogenitási vizsgála-

tok, illetve az egyes szervek (máj, vese), szervrendszerek (vérképzőrendszer, idegrendszer, 

immunrendszer) működését károsító hatások feltárására szolgáló speciális tanulmányok. 

Reprodukciós toxicitás vizsgálata  

A reprodukciós folyamatokat károsító anyagok befolyásolhatják az ivarszervek működését, 

rontják a megtermékenyítő képességet (csökkenthetik a spermiumok számát és mobilitását, 

illetve a fogamzóképességét), megzavarják a méhen belüli fejlődést. 

A kémiai anyagok szaporodási folyamatokat befolyásoló hatásának kimutatására igen 

sokféle vizsgálat létezik. Az egyes teszteket külön-külön vagy egymáshoz kapcsolódva vé-

gezhetik ivarérett állatokkal, a párosodás előtti időtől kezdődően az ellés utáni időkig, majd az 

ivadékokra is kiterjesztve további egy vagy két generáción át. A kezelések a várható humán-

expozíció figyelembevételével, többnyire szájon át történő adagolással, több dózissal, naponta 

történnek. 

A reprodukciós toxikológiai vizsgálatok adatokat szolgáltatnak a toxikus potenciál meg-

határozásához, a méhen belüli expozícióból eredő funkcionális és morfológiai hatások értéke-

léséhez, a dózis-válasz összefüggés jellemzéséhez. 

Szaporodásbiológiai vizsgálat 

Egy- vagy többgenerációs tesztekkel vizsgálják mindkét szülő ivarsejtképződését, a hormon-

szintek alakulását, a spermatermelés és megtermékenyítés paramétereit, a vemhesség alatti 

elhullásokat és rendellenességeket, a szexuális funkciók zavarait. Regisztrálják az alom nagy-

ságot (újszülöttek számát és átlagos testtömegét), valamint az utódnemzedék vagy -

nemzedékek lehetséges károsodásait, melyek esetleg anélkül következnek be, hogy az expo-

nált egyedeken a károsodás legkisebb jele kimutatható. 

Teratogén vizsgálat 

A vemhesség alatt a szervezetbe jutott kémiai anyag embrión vagy magzaton megnyilvánuló 

károsító hatását vizsgálja. Az anyagnak való kitettség az embrionális fejlődés legkorábbi sza-

kaszában az embrió pusztulását okozhatja (embrio-toxikus hatás) ilyenkor spontán vetélés 

következik be. A magzat alapvető szerveinek és idegrendszerének a károsodása a későbbi 

embrionális és magzati szakaszban következhet be, amely fejlődési rendellenességet vagy 

bizonyos funkciók zavarát idézheti elő. A teratogén hatás megnyilvánulását a vizsgált állat 

genetikai hajlama, az embrió fejlődési szakasza, a kitettség időtartama és dózisa, valamint a 
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kémiai anyag tulajdonságai befolyásolják. A teratológiai vizsgálatokat patkánnyal és nyúllal 

végzik, legalább 3 dózissal, megfelelő számú állattal minden csoportban. A kezelést naponta 

végzik, a gyakorlatban a várható expozíciós útnak megfelelő módon, patkány esetén a vem-

hesség 6. és 15. napja közötti, nyúlnál a vemhesség 8. és 18. napja közötti időben. A megfi-

gyelés kiterjed a vetélések alakulására és a méhen belüli fejlődés során jelentkező rendelle-

nességek, különös tekintettel az agy méhen belüli funkcionális fejlődését befolyásoló ténye-

zők vizsgálatára, a károsodás mértékének és dózis függésének meghatározására. 

Perinatális és posztnatális vizsgálatok 

A születés időszaka körüli és a születés utáni vizsgálatok célja, hogy a késői terhesség, a szü-

letés és szoptatás alatt bekövetkező károsodásokat felfedje mind az anyákon, mind az ivadé-

kokon. 

Mutagén hatás vizsgálata 

A genotoxikológia az emberrel közvetlen kapcsolatba kerülő anyagok mutagén hatását vizs-

gálja. A genotoxikus anyagok a DNS-ben tárolt genetikai információt örökletes módon meg-

változtathatják, vagy a genetikai károsodás kijavítására szolgáló rendszereket gátolják. A 

genotoxikus hatások meghatározó szerepet játszanak a fejlődési rendellenességek és dagana-

tos betegségek kialakulásában. A rákkeltő vegyi anyagok többsége mutagén hatású is, ezeket 

genotoxikus karcinogéneknek nevezzük. A mutáció az öröklődésért felelős anyag hirtelen 

megváltozása. Néha spontán módon is bekövetkezhet, de többnyire kémiai anyagok vagy su-

gárzás hatására jön létre (indukált mutáció). Kétféle mutációtípust különböztetünk meg: gén-

mutációt és kromoszómamutációt. A génmutáció egy gén DNS-ének nukleotid sorrendjét vál-

toztatja meg, és nem okoz látható változást a kromoszómákban. A génmutáció a kromoszó-

mák vonatkozásában pontszerű esemény, ezért pontmutációnak is szokták nevezni. A 

kromoszómamutációt a kromoszómák eltörése és rendellenes visszatapadása okozza. A kro-

moszóma-rendellenesség oka szerkezeti változás (deléció, dupikáció, inverzió, transzlokáció) 

vagy a kromoszómaszám sokszorozódása lehet. Kromoszómamutáció esetén a kromoszómák 

mikroszkópban látható citológiai szerkezete változik meg. Mutáció létrejöhet a szomatikus 

(testi) sejtekben, illetve a csírasejtekben. Az előbbiek daganatképződéshez vezethetnek, az 

utóbbiak az utódokra jelenthetnek kockázatot. 

A mutagenitási tesztekben egy konkrét vegyületnek az örökítőanyagra gyakorolt hatását vizs-

gálják különböző koncentrációk alkalmazásával. A vizsgálat végpontja a mutáció megjelené-

se. A vizsgálni kívánt anyagot először in vitro teszteknek vetik alá. Ezek általában kevésbé 

idő- és költségigényesek, mint az in vivo tesztek. Ha egy anyag már az első vizsgálat során 

mutagénnek mutatkozik, a vizsgálatokat nem folytatják. A mutagenitási vizsgálatokat a mutá-

ció típusától függően mikroorganizmusokkal (Salmonella typhimurium, Escherihia coli) ge-

rinctelen állatokkal (Drosophilla), emlős sejttenyészetekkel vagy laboratóriumi kísérleti álla-

tokkal végzik. A világszerte elvégzett mutagenitási vizsgálatok eredményei megfelelő elle-

nőrzés és jóváhagyás után adatbankokba kerülnek és válnak hozzáférhetővé. 

Rákkeltő hatás vizsgálata 

Rákkeltő (karcinogén) egy anyag, ha daganat képződését okozza, ha növeli a daganat előfor-

dulásának és/vagy rosszindulatúvá válásának gyakoriságát, illetve ha lerövidíti a daganat ki-

alakulásának idejét. 

A szervezet sejtjei normális körülmények között folyamatosan újratermelődnek. A sejtmag-

ban lévő DNS örökítőanyag bizonyos körülmények között bekövetkező károsodása miatt a 

sejt átalakuláson (transzformáción) eshet át. A sejtek sokszor képesek helyreállítani a DNS-ben 

okozott kárt, másrészt az immunrendszer felismeri a sérült sejtet és megöli, hogy ne okozhasson 

rákot. Ha ezek a védő folyamatok nem következnek be, a károsodott sejt osztódása saját hibás 
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másolatait termelve folytatódik. Az egészséges sejt reprodukciója meghatározott számban, a 

rákos sejteké viszont abnormális számban történik, ami a sejtszaporodást irányíthatatlanná 

teszi. Az ilyen új sejtfelhalmozódásból származó daganatok egy része egy területen vagy egy 

szerven belül marad, és nem hatol be a körülvevő szövetekbe (benignus, jóindulatú, nem rá-

kos daganat). A daganatok másik része ezzel szemben átterjed a szervezet többi részére, beha-

tol más szervekbe és szövetekbe, és a normális sejtek pusztulását okozza (malignus rosszindu-

latú, rákos daganat). 

A rosszindulatú daganat az erek osztódásával új véredényeket hoz létre (angiogenezis) 

hogy a gyors növekedéséhez szükséges tápanyaghoz a véráramból hozzájusson. Ha ezek az 

erek a tumor körül kialakulnak, az egyes tumorsejtek, vagy sejtcsomók a primer tumorról le-

válnak, és az új ereken, általában a nyirokereken át az eredeti tumort elhagyják és 

metasztázisokat (áttéteket) képezve átterjednek a szervezet más részeire. A rák minden rossz-

indulatú daganat közös megnevezése. 

A rák kialakulásának fázisai 

A kezdeti szakaszban (iniciáció): a sejtek DNS-ében károsodások keletkeznek és mutáció jön 

létre. A megváltozott sejtek nem képesek irányítani a normál növekedést szabályozó rend-

szert, lehetőség nyílik a rosszindulatú daganat kialakulására. A következő fázisban (promó-

ció): a sérült sejtek szaporodásnak indulnak, a mutációk átlépik a kritikus határt. Ellenállnak a 

programozott sejthalálnak, kilépnek a sejtvédő működések ellenőrzése alól. Megfelelő feltéte-

lek mellett az átalakult sejtek valódi daganatot (neoplazmát) hoznak létre. A végső szakaszban 

(progresszió) a jóindulatú tumor rosszindulatúvá válik, az átalakult sejtek a daganatot ellátó 

új hajszálérhálózatot építenek ki és áttéteket (metasztázisokat) hoznak létre a szervezetben. 

Rákkeltő hatás vizsgálata 

A vizsgálat célja a lehetséges karcinogén anyagok azonosítása, hatásmechanizmusuk és rák-

keltő potenciáljuk meghatározása. A karcinogenitási vizsgálatok többségét rágcsálókkal, 

többnyire egérrel vagy patkánnyal végzik. A három expozíciós út közül a várható emberi ki-

tettség figyelembevételével választanak. Általában szájon keresztül juttatják az anyagot az 

állatok szervezetébe. A vizsgálathoz mindkét nembeli egészséges felnőtt állatokat használnak, 

az állattartási körülmények a többi toxikológiai vizsgálathoz hasonlóan szabályozottak. A 

vizsgálati anyagot legalább három különböző szinten naponta adják az állatok élettartamának 

nagyobb részében. Az adagolási szinteket a korábbi vizsgálatok eredményeinek figyelembe-

vételével határozzák meg, lehetőleg széles dózisintervallumban. Minden csoport és a kont-

rollcsoport legalább 100 állatból áll, hogy a tanulmány befejezéséig elegendő számú állat áll-

jon rendelkezésre a biológiai és statisztikai értékeléshez. Valamennyi állatot, a kísérlet alatt 

elhullott vagy leölt állatokat és a túlélőket is, felboncolják és részletes szövettani vizsgálatnak 

vetik alá. Naponta ellenőrzik az állatok testtömegének alakulását, táplálék- és vízfogyasztását, 

figyelik a kémiai anyag elfogyasztásával kapcsolatba hozható toxikus elváltozások megjele-

nését és súlyosságát, feljegyzik a látható vagy kitapintható daganatok keletkezésének idejét, 

helyét, nagyságát és formáját hetente ellenőrzik a hematológiai és klinikai biokémiai paramé-

tereket. A kísérlet közben leölt állatok vizsgálata információt szolgáltat a daganatos elváltozá-

sok előrehaladásáról. A megfigyelt tünetek alapján megállapítják az anyag rákkeltő tulajdon-

ságát, a hatás módját, és tisztázzák, hogy közvetlenül genotoxikus vagy sem, meghatározzák a 

célszerveket, és a különféle toxikus és neoplasztikus (daganatos) elváltozások dózis-válasz 

összefüggéseit. A dózis-válasz összefüggések elemzése teszi lehetővé a küszöbértékkel ren-

delkező rákkeltők esetén a káros hatást nem okozó szint (NOAEL), illetve a genotoxikus rák-

keltőknél a káros hatást kiváltó legkisebb dózis (BMD) meghatározását és a rákkeltő hatás 

extrapolálását az alacsony humánexpozíciós szintekre. 
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A rákkeltő hatású anyagok osztályozása 

A környezetben megtalálható kémiai anyagok lehetséges rákkeltő hatásait világszerte szisz-

tematikusan vizsgálják. A kutatások eredményeit a Lyonban működő Nemzetközi Rákkutató 

Intézet (International Agency for Research on Cancer, IARC) 1974 óta összegzi és az adatok 

elemzése alapján a vegyi anyagokat négy kategóriába sorolja. Az 1. kategóriába az emberben 

bizonyítottan rákkeltő, a 2. kategóriába az emberben valószínűleg (2A), vagy feltételezhe-

tően rákkeltő (2B) kémiai anyagok tartoznak. A 3. kategóriába sorolt anyagok humán rákkel-

tő hatása nem bizonyított, 4. katerógiába sorolt anyagok emberben valószínűleg nem rákkel-

tők.  
A világszerte elvégzett állatkísérletes toxikológiai vizsgálatok eredményeinek értékelését és a 

kémiai anyagok ember számára megengedhető vagy elviselhető mennyiségének a meghatáro-

zását nagytekintélyű toxikológiai szakértőkből álló nemzetközi testületek végzik. Az 

élelmiszertoxikológia területén ilyen a közös FAO/WHO Élelmiszer-adalékanyag Szakértő 

Bizottság (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA) és a közös 

FAO/WHO Peszticid Maradék Tanácskozás, JMPR), az Európai Bizottság 

Élelmiszertudományi Bizottsága (Scientific Committee on Food, SCF) és az Európai Élelmi-

szerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA), valamint az Egyesült Ál-

lamok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (Food and Drug Administration, FDA) stb. 
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6.3. Kémiai élelmiszerbiztonság és kockázatelemzés 

6.3.1. A kémiai élelmiszerbiztonság fogalma, működtetése  

A kémiai élelmiszerbiztonság az egész élelmiszerláncra kiterjedő, olyan rendszer kiépítését és 

működtetését jelenti, mely kizárja, hogy a fogyasztó egészségére – kémiaianyag-tartalma mi-

att – kockázatot jelentő élelmiszer kerüljön az asztalra, illetve amely az esetleges hibákat 

gyorsan jelzi és javítja. 

Teljes körű biztonság a valóságban nem létezik, időnként előfordulhatnak akár emberi mu-

lasztásból, akár műszaki meghibásodásból származó rendellenességek, melyeket minél előbb 

észre kell venni és meg kell szüntetni. Az élelmiszerbiztonság megteremtésében a társadalom 

minden tagjának vannak feladatai és kötelezettségei. Az élelmiszerbiztonság alapja az egész 

élelmiszertermelésre kiterjedő jó szabályozás (törvény, rendelet, belső utasítás, technológiai 

leírás stb), helyes műveleti (mezőgazdasági, gyártási, raktározási, kereskedelmi, szállítási stb.) 

gyakorlat, hatékony ellenőrzés (belső és hatósági) és az oktatás, képzés. 

Az élelmiszerekben előforduló kémiai anyagokkal kapcsolatos kérdéseket, tekintettel an-

nak óriási társadalmi és gazdasági jelentőségére, többnyire EK előírások szabályozzák. Kö-

zösségi szinten dől el a szabályozás formája (rendelet, irányelv, határozat, ajánlás), a felhasz-

nálható növényvédőszer és állatgyógyszer hatóanyagok, élelmiszer-adalékanyagok, aromák, 

enzimek engedélyezése, a határértékek megállapítása, az élelmiszerekkel érintkező anyagok 

szabályozása, a mintavételi és vizsgálati követelmények elfogadása és a szükséghelyzet keze-

lésének módja. 

Az idegen anyagok köre 

A közösségi előírások szerint az élelmiszerekben előforduló idegen anyagok két nagy cso-

portba sorolhatóak, az élelmiszerekhez szándékosan hozzáadott anyagokra és az élelmiszer-

ben nem szándékos hozzáadás eredményeként jelen lévő anyagokra. A szándékosan hozzá-

adott anyagokat a legújabb közösségi szabályozás élelmiszerjavító-adaléknak (food 

improvement agent) nevezi, utalva arra, hogy az ide tartozó élelmiszer-adalékanyagokat,  

aromákat, enzimeket és technológiai segédanyagokat az élelmiszer kedvező tulajdonságainak 

kialakítása céljából alkalmazzák. 

A kémiai szennyező anyagok elkerülhetetlenül vagy véletlen hiba folytán kerülnek az élel-

miszerekbe. Főbb csoportjai a környezeti szennyező anyagok [toxikus fémek és elemek, 

poli-klórozott, brómozott és fluorozott vegyületek, poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), 

ftalátok, stb.], a növényvédőszerek és állatgyógyászati készítmények maradékai, a techno-

lógiai eredetű szennyeződések (gépekből, eszközökből kioldódó anyagok, fertőtlenítőszer-

maradékok, PAH-ok, nitrózaminok, átalalkulási termékek), biológiai eredetű szennyező 

anyagok (mikotoxinok, fikotoxinok, mint az algák által termelt toxinok, biogén aminok), 

természetes tartalomként előforduló ártalmas anyagok (alkaloidok, nitrát, cián, kumarin). 

 Az Európai Unióban az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdéseknek kiemelt jelen-

tősége van, minden intézkedés meghozatalát tudományosan megalapozott kockázatelemzés 

előzi meg. 

A tudományos adatokra és tényekre épülő kockázatelemzés lényegében három fő feladat 

megoldásából áll: 

 meg kell állapítani, hogy az adott anyag veszélyezteti-e, és ha igen, milyen mértékben a 

népesség egészségét (kockázatbecslés), 
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 ki kell választani és végre kell hajtani a káros hatás érvényesülésének megelőzésére vagy 

csökkentésére legalkalmasabb szabályozási stratégiát (kockázatkezelés), 

 biztosítani kell a kockázattal kapcsolatos véleménycserét, az információk nyilvánosságát 

(kockázat megbeszélés). 

6.3.2. A kockázat becslése 

A kockázatbecslés elvégzéséhez 

 ismerni kell azokat a káros egészségügyi hatásokat, melyeket  az élelmiszerekben előfor-

duló idegen anyagok okozhatnak (veszély azonosítás), 

 meg kell tudni mondani, hogy milyen összefüggés van az anyagok dózisa és káros hatása 

között, mennyit viselünk el belőlük egészségártalom veszélye nélkül (veszélyjellemzés),  

 mennyit fogyasztunk belőlük az élelmiszerekkel és italokkal (étrendi expozíció megha-

tározása), 

 milyen valószínűséggel következik be a kémiai anyag egészségkárosító hatása és ez mi-

lyen súlyos következményekkel járhat (kockázatjellemzés). 

A veszély azonosítása  

A kémiai anyagok egészségre káros hatásait a meglévő vizsgálati eredmények alapján azono-

sítják. Elemzik a szerkezet-hatás összefüggéseket, az in vitro vizsgálatok eredményeit, az ál-

latkísérletes toxikológiai vizsgálatokat és a humán megfigyelések (epidemiológia vizsgálatok) 

eredményeit. 

A veszély jellemzése 

Az idegen anyagok egészségkárosító hatásának meghatározására végzett állatkísérletek és 

biológiai tesztek eredményeinek (az akut és krónikus toxicitás, mutagén, embriotoxikus, torz-

keltő és rákkeltő hatás, felszívódás, szervezeten belüli eloszlás, raktározódás, metabolizáció 

és kiürülés, továbbá a dózis-hatás összefüggések ismerete) figyelembevételével végzik el a 

toxikológiai értékelést (veszélyjellemzést). 

A toxikológiai értékelés kritikus pontjai az állatkísérletek megfelelő tervezése és kivitele-

zése, az észlelt tünetek helyes értelmezése, az állatkísérletes adatoknak az emberre való érvé-

nyessége és a biztonsági faktorok megválasztása.  

A toxikológiai értékelés célja nem rákkeltő anyagok esetén a toxikológiai küszöbérték 

(NOAEL) meghatározása és ebből a megengedhető vagy elviselhető, napi, vagy heti bevitel 

(acceptable daily intake, ADI; provisional tolerable weekly intake, PTWI) megállapítása, a 

genotoxikus rákkeltő anyagok esetén (ahol nem létezik toxikológiai küszöbérték és ennek 

következtében nincs biztonságos bevitel) a káros hatást kiváltó legkisebb dózis (benchmark 

dose, BMD) meghatározása. 

A megengedhető napi bevitel (ADI) a kérdéses anyagnak hosszú időn át, egészségártalom 

veszélye nélkül fogyasztható, mg/ttkg/nap egységben kifejezett mennyisége a tudomány je-

lenlegi állása szerint. 

A dózisküszöbértékkel rendelkező anyagokra az ember számára megengedhető bevitelt az 

állatkísérletben hatástalan szintből (NOAEL) számítják ki biztonsági faktor alkalmazásával: 

 
faktorbiztonsági

NOAEL
ADI  . (6.1) 
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A biztonsági faktor általában 100, annak figyelembevételével, hogy a fajok között és az egyé-

nek között egyaránt tízszeres érzékenységbeli különbség lehet (10  10). A kémiai anyag tu-

lajdonságaitól és a rendelkezésre álló toxikológiai adatok minőségétől függően a biztonsági 

faktor ettől eltérhet, 10–1000 között változhat. Kisebb biztonsági faktorral számolnak a táplá-

lékban jelen lévő, vagy az emberi anyagcserében természetes módon keletkező anyagok, mint 

például a citromsav esetén, nagyobbal, ha a rendelkezésre álló toxikológiai adatok hiányosak, 

vagy ha az értékelés során bizonytalanságok, tisztázásra váró kérdések merültek fel. 

Az ideiglenes elviselhető heti bevitel (PTWI) a kérdéses anyag hosszú időn át történő rend-

szeres bevitele esetén, hetente egészségártalom nélkül elviselhető mg/ttkg/nap egységben ki-

fejezett mennyisége. 

A genotoxikus rákkeltő anyagok esetén a veszély jellemzésére a toxikológiai küszöbértéknek 

tekintett NOAEL helyett, a rákkeltő hatás vizsgálata során az állatok 10%-ában daganatot 

kiváltó legkisebb rákkeltő dózis 95% valószínűséggel megadott értékének az alsó szintje, a 

BMDL10 (benchmark dose lower confidence limit 10%) szolgál, melyet az állatkísérletek 

eredményei alapján szerkesztett dózis-válasz görbéből határoznak meg. A BMDL10 extrapo-

lált érték, ilyen alacsony szinten a rákkeltő hatás már nem mérhető, de kockázat itt is van. 

Az étrendi expozíció becslése 

Az élelmiszerek útján a szervezetbe kerülő vegyi anyagok mennyiségének a meghatározását 

különböző módszerekkel végzik. A potenciális bevitel számításakor feltételezik, hogy minden 

élelmiszer határérték szinten tartalmazza az adott kémiai anyagot és ennek figyelembevételé-

vel számítják ki a lehetséges napi bevitelt. Mérés nem történik. A gyakorlati tapasztalatok 

szerint ezzel a módszerrel jelentősen túlbecsülik csaknem minden kémiai anyag napi bevite-

lét, ezért az eredményeket csak tájékoztató jelleggel használják. 

Az élelmiszerekben mért szintek és az élelmiszer-fogyasztási adatok alapján végzett számítás 

a legelterjedtebben alkalmazott módszer az étrendi expozíció becslésére. Ebben az esetben 

laboratóriumi vizsgálatokkal meghatározzák az alapvető, illetve a bevitelhez jelentős mérték-

ben hozzájáruló élelmiszerek és élelmiszer nyersanyagok tényleges szennyezőanyag- vagy 

adalékanyag-szintjeit és ezek figyelembevételével végzik el a számításokat. Ennél a módszer-

nél a kisebb mértékben hozzájáruló élelmiszercsoportok számításon kívül hagyása és az élel-

miszer-fogyasztási adatok bizonytalansága jelenti a fő problémát. Az élelmiszerfogyasztási 

adatokat korábban az egyes élelmiszerekre vagy élelmiszercsoportokra vonatkozó országos 

statisztikai adatokból vagy kérdőíves kikérdezéssel gyűjtött, néhány száz családra kiterjedő 

családi fogyasztási adatokból számították ki. Mindkét esetben nagy a hiba lehetősége. Ma már 

sokféle, nagy létszámú vizsgálati csoport bevonásával végzett, e célra kifejlesztett, speciális 

kérdőívek kitöltésével és több alkalommal megismételt személyes kikérdezéssel és ellenőr-

zéssel kombinált módszereket alkalmaznak, ami lehetővé teszi a különféle táplálkozási szoká-

sokkal rendelkező, különféle korú és egészségi állapotú fogyasztói csoportokra vonatkozó 

adatok elkülönített kezelését. 

A teljes napi étrendek vizsgálata évtizedek óta alkalmazott eljárás az étrendi expozíció 

meghatározására. A laboratóriumi vizsgálatokat korábban a vizsgált személy által naponta 

ténylegesen elfogyasztott élelmiszerek és italok elegyéből homogenizálás után kivett minta-

részletekből végezték. A vizsgált szennyező anyag vagy adalékanyag mennyiségét a napi 

adagra számítva adták meg. Az étkezés szezonális változásai miatt évente legalább négy alka-

lommal határozták meg a napi bevitelt. A táplálkozási szokások miatti eltérések és a regioná-

lis különbségek felmérésére külön összehasonlító tanulmányokat végeztek. Az utóbbi időben 

a teljes napi étrend vizsgálatokat már többnyire egy vizsgálatokkal és számítással kombinált 

módszerrel végzik. Ennek lényege, hogy az összes élelmiszer-alapanyag és nyersanyag kémi-
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ai szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó mérési adatot összegyűjtik, és ezek felhasználásával 

az élelmiszerek összetételének figyelembevételével kiszámítják minden egyes élelmiszer, 

illetve tipikus étrend várható szennyező anyag hozzájárulását a bevitelhez. 

A bio-monitoring módszerek akkor alkalmazhatóak, ha a biológiai anyagokban (vér, vi-

zelet, haj, köröm, tej) jelen lévő kémiai szennyező anyag vagy a belőlük keletkező anyagcse-

retermék szintek egyértelmű összefüggést mutatnak az expozíció mértékével. A biológiai 

anyagokban mért szintek természetesen nemcsak az étrendi bevitelből, hanem az összes for-

rásból származó expozíciót jelzik. 

Az étrendi expozíció becslésére használható vizsgálati adatokkal szemben szigorú elvárásokat 

fogalmaztak meg. Fontos, hogy az adatok ne legyenek régiek, megfelelő számban álljanak 

rendelkezésre, statisztikailag megalapozott mintavételből származzanak, melyek reprezentál-

ják az országot vagy országrészt, a vizsgálatokat megfelelő érzékenységű, hitelesített 

(validált) módszerrel, az adott vizsgálat végzésében jártas laboratóriumban végezzék. 

A kockázat jellemzése 

Azt, hogy a vizsgált anyag egészségkárosító hatása népességi szinten, milyen valószínűséggel 

következik be és milyen súlyos következményekkel járhat, az étrendi expozíció és a toxikoló-

giai küszöbértéknek tekintett NOAEL-ből számított megengedhető vagy tolerálható bevitel 

összehasonlításával lehet meghatározni. Képlettel kifejezve a kockázat (K) jellemzése nem 

rákkeltők esetén: 

 
bevitelnapibecsült

PTWI vagy TDI vagy ADI
(K)Kockázat  . (6.2) 

Ha a megengedhető bevitel nagyobb a becsült étrendi expozíciónál nincs, vagy jelentékte-

len a kockázat, ha kisebb, akkor van kockázat (K > 10 nincs, K = 1–10 lehet és K < 1 van 

kockázat)! 

A genotoxikus rákkeltő anyagok kockázatjellemzése a nem rákkeltő anyagok esetén al-

kalmazott NOAEL/ADI filozófiától eltérő megközelítést igényel, mivel ezekre az anyagokra 

nem állapítható meg biztonságos dózis, a rákkeltő hatásnak nincs küszöbértéke. A 

genotoxikus rákkeltő anyagok esetén ezért az ALARA (as low as reasonable applicable) elvet 

alkalmazzák, melynek értelmében a rákkeltő anyagok élelmiszerekben való előfordulását a 

technikailag elérhető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, határértéknek a kimutatási ha-

tárt kell előírni. Az ALARA-elv azonban nem veszi számításba a rákkeltő potenciálban és az 

étrendi bevitelben mutatkozó különbségeket, így alkalmazása nem segíti a rákkeltő élelmi-

szerszennyezők veszélyesség szerinti besorolását és a szükséges intézkedések prioritásának 

(sorrendiségének) meghatározását. 

A genotoxikus rákkeltők kockázatának számszerű értékelésére és jellemzésére az új szem-

léletű expozíciós kockázati határ (margin of exposure, MOE) megközelítést használják, ahol 

a toxikológiai küszöbértéknek tekintett NOAEL-ből számított ADI vagy TDI helyett, a ve-

szély jellemzésére az állatok 10%-ában daganatot kiváltó legkisebb rákkeltő dózis (BMDL10) 

95%-os valószínűséggel megadott értékének alsó szintje szerepel az összehasonlításban. A 

biztonsági faktor a fajok és az egyedek közötti nagyobb érzékenység biztonságos ellensúlyo-

zására 10 000 (100  100). A MOE az állatkísérletben meghatározott dózis-válasz görbe refe-

renciapontjához tartozó dózisnak és a becsült napi bevitelnek a hányadosa: 
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 faktorbiztonsági
bevitelnapibecsült

BMDL10
MOE  . (6.3) 

Ha az így számított MOE-érték 10 000 vagy nagyobb, az élelmiszerekben jelen lévő anyag 

általában nem jelent egészségügyi kockázatot és nem igényel sürgős kockázatkezelési intéz-

kedést. 

Az expozíciós kockázati határ (MOE) kiszámításához a különböző étrendek és fogyasz-

tói csoportok figyelembevételével becsült humán beviteli értékeket kell használni. A különfé-

le anyagokra és étrendekre számított MOE-értékek széles határok között változhatnak. A kis 

számértékű expozíciós kockázati határ nagyobb kockázatot jelent, mint a nagyobb. A kocká-

zatkezelők ezt az információt alkalmazni tudják a prioritások meghatározásához. Az expozí-

ciós kockázati határ megközelítés azokban az esetekben alkalmazható, ahol az élelmiszerek-

ben kimutatott anyagok függetlenül az eredetüktől genotoxikus rákkeltők és ahol útmutatásra 

van szükség a jelenleg vagy a múltban exponált emberek lehetséges kockázatát illetően. A 

genotoxikus rákkeltő anyagokat nem szabad az élelmiszerekhez szándékosan hozzáadni vagy 

az élelmiszerlánc korábbi szakaszában tudatosan alkalmazni, ha rákkeltő hatású maradékokat 

eredményeznek a végtermékben. 

6.3.3. A kockázat kezelése és megbeszélése 

A káros hatás érvényesülésének visszaszorítására a szennyező anyagok forrása, fizikai kémiai 

tulajdonsága, élettani hatása, felhalmozódó képessége, felhasznált mennyisége tekintetében 

meglévő különbségek miatt csoportonként más-más stratégia követendő. 

Környezeti szennyezők esetében a szennyező forrásnál tett intézkedés, tehát a megelőzés 

a leghatékonyabb módszer. A már környezetbe jutott kémiai anyagok megjelennek és nagyon 

hosszú ideig kimutathatóak az élelmiszerekben. Lebomlásuk vagy inaktiválódásuk természe-

tes folyamatok révén, lassan történik. Szintjeik alakulását a természetben és az élelmiszerek-

ben kevéssé tudjuk befolyásolni. A rájuk vonatkozó határértékeket többnyire nem toxikológiai 

megfontolások alapján, hanem a felmérési adatok szerint reálisan betartható értékben állapít-

ják meg, és az eliminálódás ütemének megfelelően időről időre csökkentik. Szennyezett terü-

leten az élelmiszer-termelést részben vagy egészben korlátozhatják. 

A valamilyen célból tudatosan alkalmazott kémiai anyagok, mint a növényvédőszerek, ál-

latgyógyszerek, élelmiszer-adalékanyagok használatából eredő ártalmak megfelelő engedé-

lyezési eljárással csökkenthetőek. Meghatározzák az engedélyezett anyagok körét, felhasznál-

ható mennyiségét, a felhasználás körülményeit (milyen növényi kultúra, milyen állat, milyen 

élelmiszer esetén engedélyezett), az adott anyag (és biológiailag aktív átalakulási termékei) 

élelmiszerekben megengedett legnagyobb szintjeit (határértékeit), az utolsó kezelés és a beta-

karítás vagy vágás között betartandó várakozási időt és a szükséges felhasználási korlátozáso-

kat. Az előírások betartását ellenőrzik. 

A biológiai eredetű szennyező anyagok, elsősorban az élelmiszerekben előforduló 

mikotoxinok okozta kockázat csökkentésére élelmiszercsoportonként differenciált határérté-

keket állapítanak meg az egyes mikotoxinokra és gyakorlati útmutatókat készítenek a 

mikotoxin-képződés megelőzésére, szintjeik csökkentésére alkalmas eljárásokról és feltételek-

ről, melyek minden lehetséges területre kiterjednek, a gombafertőzésnek ellenálló fajták kivá-

lasztásától kezdve a megfelelő növényvédelmen keresztül, a betakarítás megfelelő időpontjá-

nak megválasztásáig és a helyes tárolási és feldolgozási körülmények alkalmazásáig. 
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Az élelmiszerek előállítása során a technológiai folyamatok hatására keletkező egészségre 

ártalmas átalakulási termékek (PAH-ok, akrilamid, benzol stb.) mennyiségének csökkentésére 

a helyes termelési gyakorlat előírása és betartása a leghatékonyabb kockázatkezelési eljárás, 

különös tekintettel az alkalmazott hőkezelés körülményeire. A természetes tartalomként elő-

forduló ártalmas anyagok (fitotoxinok) kockázatának csökkentésére a határérték előírások 

mellett a megfelelő agrotechnikai eljárások alkalmazása és a célzott fajtanemesítés (mák alka-

loidok; nitrát) lehet a leghatékonyabb eszköz. 

Csaknem minden élelmiszerekben előforduló kémiai szennyező anyag esetén eredményes 

kockázatcsökkentő tényező lehet a lakosság megfelelő egészségügyi felvilágosítása, táplálko-

zási tanácsok és ajánlások megfogalmazása (halfogyasztás – higany, zsírfogyasztás – dioxin 

stb.) és elfogadtatása. 

A kockázatelemzés fontos része a rendelkezésre álló információk nyilvánosságának bizto-

sítása. Ehhez hozzátartozik a tudományos szakemberek, a döntéshozók és a szabályozásban 

érintettek közötti állandó véleménycsere lehetővé tétele és a lakosság megfelelő tájékoztatása. 

A felmerülő kérdésekre hiteles és közérthetően megfogalmazott magyarázatot kell adni, az 

esetleges hibákat nem szabad tagadni. A világszerte terjedő félrevezető információk könnyen 

megzavarják a fogyasztókat és sokszor felesleges aggodalmat váltanak ki. Ezekre célszerű 

azonnal válaszolni és a hamis állításokat tudományos adatokkal megcáfolni. 
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6.4. Élelmiszereket szennyező anyagok 

6.4.1. Környezeti és ipari eredetű szennyezők  

Ezek a szennyező anyagok az ipar, a bányászat, a közlekedés, a hulladéklerakó helyek és ége-

tők, az atomreaktorok működése következtében jutnak közvetlenül a környezetbe (talajba, 

vízbe, levegőbe), majd ezek közvetítésével az élelmiszerekbe. Kémiai és toxikológiai tulaj-

donságaikat tekintve nagyon sokfélék, számos rendkívül veszélyes és igen perzisztens, a táp-

lálékláncon át feldúsuló anyag van közöttük. Mennyiségük a szennyező források közelében 

jelentős lehet, de attól távoli helyeken is, szinte az egész földön mindenütt kimutathatóak.  

Toxikus fémek és elemek (Pb, Cd, As, Hg) 

Ólom és vegyületei 
Kéregmállás, földrengés és vulkántevékenység következtében természetes úton, valamint em-

beri tevékenység eredményeként az ércbányászat, fémkohászat, acélgyártás, az erőművek 

kibocsátása, a kőszén és olaj égetése, a közszükségleti cikkek (pigmentek, festékek, akkumu-

látorok) használata és hulladékkezelése, illetve a közlekedés révén az ólom és vegyületei 

mindenütt jelen vannak a környezetben. Inhalálva, bőrön keresztül és szájon át naponta bejut-

nak mindannyiunk szervezetébe. Egészségügyi és környezetvédelmi aggályok miatt az elmúlt 

évtizedekben számos területen csökkent vagy megszűnt az ólom felhasználása (az üzem-

anyagokban, ivóvízvezetékekben, nyomdaiparban, műanyag- és festékgyártásban), ugyanak-

kor új felhasználási területek kerültek előtérbe (mikroelektronika, szupervezetők). Az ólom 

számos ötvözetben is megtalálható (forrasztóón, sárgaréz, bronzok). 

Az élelmiszerekben lévő ólom ma már csaknem egészében környezeti eredetű, a gépek, 

eszközök, csomagolóanyagok, háztartási eszközök használatából származó, korábban súlyos 

problémát okozó technológiai eredetű szennyeződésnek már alig van jelentősége. Az átlagos 

fogyasztó számára az ólomexpozíció fő forrását az élelmiszerek és italok jelentik. A táplálék-

kal felvett ólomnak csak kisebb része (felnőtteknél 10%, gyerekeknél 40–50%) szívódik fel. 

Az anyai véráramban lévő ólom átjut a placentán. A szervezetből főként a vizelettel, kisebb 

része a széklettel ürül, de kimutatható a hajban, a lehámló bőrben és az izzadtságban is. 

A felszívódott ólom a vörösvértestekhez kötődik, eloszlik és raktározódik a lágyszövetek-

ben (csontvelő, idegrendszer, vese, máj), később beépül a csontokba, ahonnan nagyon lassan 

ürül ki. A felezési idő vérben 28–36 nap, csontokban 10–30 év. A lágyszövetek ólomkoncent-

rációjának legjobb indikátora a vérólomszint, mely a fennálló és bizonyos mértékben a koráb-

bi expozíció mértékét tükrözi, míg a csontok és fogak ólomszintje a hosszú időn át történő 

felvételt és az egész test megterhelését (body burden) mutatja. Az ólom (és a legtöbb ólomve-

gyület) rendkívül veszélyes, mérgező anyag. Károsítja a vérképző szerveket, idegrendszer 

fejlődési rendellenességet, szív- és érrendszeri betegségeket, magas vérnyomást és termé-

kenység csökkenést okoz, megtámadja a veséket. Gátolja a gyermekek szellemi fejlődését és 

intellektuális teljesítését. Magzatkárosító hatású. Az ólomnak gyenge indirekt genotoxikus 

hatása lehet. Állatokban különféle daganatokat idéz elő. Az IARC (International Agency for 

the Research on Cancer) 2006. évi új besorolása szerint a szervetlen ólom 2A kategóriás, tehát 

emberre valószínűleg rákkeltő. 

A tolerálható heti bevitel (PTWI) korábban 25 µg/ttkg volt, amit 2010-ben visszavontak. 

Az ólomnak több toxikus végpontra nincs küszöbértéke, ezért az EFSA és a JECFA vélemé-

nye szerint nem is állapítható meg új, biztonságos bevitel. A kockázatjellemzéshez mindkét 
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bizottság az ólom vérnyomást növelő, és az idegrendszer fejlődését károsító hatását tekintette 

legmegfelelőbb toxikus végpontnak. Az EFSA meghatározta a BMD szinteket, amelyek felett 

a káros hatások előfordulhatnak és összehasonlítva ezeket az étrendi bevitelekkel, megállapí-

totta, hogy az idegrendszer fejlődésére gyakorolt káros hatás veszélye fennáll, elsősorban cse-

csemők és kisgyermekek esetén. A JECFA értékelése szerint az átlagos étrendi expozíció fel-

ső értéke a populációs szisztolés vérnyomás olyan mértékű növekedését eredményezi, ami a 

szívinfarktus és agyvérzés kockázatának mérsékelt növekedését idézi elő, és bár kisebb mér-

tékben, mint a gyermekek idegrendszeri fejlődésére gyakorolt hatás, de ez is aggodalomra ad 

okot. 

Az élelmiszerek tipikus ólomszintje változó és a környezettől függően nagyságrendi elté-

rést mutat. Az ólom a táplálékláncban enyhén dúsul. Az állati eredetű élelmiszerek a tej kivé-

telével (2–20 µg/kg) valamivel több ólmot tartalmaznak (húsok 10–50, belsőségek 100–500, 

rákok, kagylók 50–300, halak 30–5 000 µg/kg), mint a növények (gyümölcsök 10–100, zöld-

ségek 50–500, gabonaneműek 20–50 µg/kg). Az ólom elsősorban a levegőből, porszemekhez 

kötött formában kerül a növények felületére. A gyökéren át való felszívódás elhanyagolható, 

csak az erősen szennyezett, elsavanyodott talajból lehet jelentős. Mivel az ólomszennyeződés 

többnyire felületi, mennyisége a növényi élelmiszerekben alapos mosással, hámozással, kop-

tatással, a szokásos konyhatechnikai és malomipari műveletekkel lényegesen csökkenthető. 

Az élelmiszerekkel naponta a szervezetbe kerülő ólom mennyiségét az egyes élelmiszerekben 

lévő szinteken túlmenően az határozza meg, hogy mennyit fogyasztunk rendszeresen az adott 

élelmiszerből. A legújabb adatok szerint Európában a gabonaneműek, zöldségek, és a csapvíz 

járul hozzá legnagyobb mértékben a napi étrendi bevitelhez. A napi étrendi ólombevitel az 

európai országokban számértékét tekintve változó, felnőtteknél az átlag 0,36–1,24 µg/ttkg, az 

óvodáskorú gyerekeknél 0,80–2,61 µg/ttkg. A vegetariánusok kitettsége valamivel nagyobb, 

mint a mindenevőké, bár a legújabb felmérés adatai Európában ezt nem erősítették meg 

(2003–2009). 

Kadmium és vegyületei 

Természetes folyamatok révén (időjárás, erózió, vulkánkitörések) alacsony szinten mindenütt 

jelen van a környezetben. Emberi tevékenység hatására (fémkohászat, olvasztók, érctisztítók, 

hulladékhasznosítás, bányászat, természetes foszfátműtrágyák használata) sok helyen jelentő-

sen emelkedhet a talaj kadmiumkoncentrációja. A fémkadmiumot és ötvözeteit bevonatként 

használják az elektromos iparban, katonai és tengerészeti berendezésekben, továbbá mű-

anyag-stabilizátorok, pigmentek, fémötvözetek, akkumulátorok és elemek gyártására. Leve-

gőn keresztül jut a talajra, vízbe, növényekre. A növények egy része a kadmiumot a talajból is 

felveszi és felhalmozza a levelekben, olajos magvakban és a vadon élő gombákban. A 

kadmiumvegyületek nagyon toxikusak. A szervezetbe inhalációval és szájon keresztül juthat 

be kadmium. A felszívódás a légutakból közel 50%, az emésztőrendszerből átlagosan 5% (1–

20%) a tápláléktól és a táplálkozási státusztól (például vas-ellátottság) függően. Tejjel, verej-

tékkel nem ürül. A placentán nem jut át! Főleg a vesében és a májban (kevésbé a pajzsmirigy-

ben, hasnyálmirigyben, mellékvesében, herében) raktározódik. A biológiai felezési idő na-

gyon hosszú, kb. 10–20 év. 

A kadmium vese és idegrendszer károsító, légzési problémákat, csontelváltozásokat, 
emésztőrendszeri és reprodukciós zavarokat okozhat. Bizonyítottan humán rákkeltő (IARC 1. 

csoport), állatkísérletben teratogén. 

A PTWI korábban 7 µg/ttkg/hét volt, amelyet a JECFA 2010-ben visszavont. Az új 

JECFA PTMI 25 µg/ttkg/hó, amely 5,83 µg/ttkg/hét értéknek felel meg. Az új EFSA TWI 



324 6. Élelmiszer- és környezeti toxikológia 

www.tankonyvtar.hu © Sohár Pálné, ELTE TTK 

ennél kisebb, 2,5 µg/ttkg/hét (2009). A tolerálható bevitelt a kadmium krónikus vesekárosító 

hatására való hivatkozással csökkentették ilyen jelentős mértékben. 

Az emberi kadmiumexpozíció három fő forrása a táplálkozás, a dohányzás, és az élelmi-

szerekkel érintkező felületekből (kerámia, ötvözetek, műanyagok) történő kioldódás. A nem 

dohányzók esetén az élelmiszerek adják a kadmiumexpozíció legnagyobb részét. A zöldségek 

(hagyma, gyökér, gumó) kadmiumtartalma általában 50 µg/kg alatti, valamivel több van a 

leveles zöldségekben (spenót, sóska, káposzta, kelkáposzta). A vadon termő gombák különö-

sen szennyezett területen nagyon sok kadmiumot tartalmaznak. Az olajos növények (napra-

forgó, len, szója, mák, kakaó) akkumulálják a kadmiumot a talajból, így mennyisége a mag-

vakban, függetlenül a talajban lévő koncentrációtól, meghaladhatja az 500 µg/kg-ot is. A 

gyümölcsökben található kadmiumszintek alacsonyak, gyakran kimutatási határ közeliek. A 

gabona kadmiumszennyezettsége főként a magvak felületén jelenik meg, ahonnan a malmi 

feldolgozás folyamán részben vagy teljesen eltávolítható. A kadmium felhalmozódik az álla-

tok veséjében és májában. A lovak, melyeket általában éltesebb korban vágnak le, több kad-

miumot halmoznak fel a szervezetükben, mint a sertés vagy baromfi. A halak normál körül-

mények között csak kevés kadmiumot tartalmaznak, a rákok, és kagylók sokkal többet. Az 

újabb étrendi tanulmányok azt mutatják, hogy a táplálék legfontosabb kadmiumforrásai a ga-

bonaneműek és a zöldségek, beleértve a burgonyát is, majd a hús és a belsőségek következ-

nek. A felsorolt élelmiszercsoportok adják a normál fogyasztó napi bevitelének több, mint 

80%-át. Az átlagos napi étrendi bevitel normál expozíciós területen 10–5  µg/fő/nap, (ez egy 

70 kg-os emberre számítva 1–5 µg/ttkg/hét), ami a tolerálható szint nagyságrendjében van, 

esetenként meg is haladja! Szennyezett területen a bevitel akár több száz µg is lehet! Az élel-

miszerek kadmiumszennyezettsége létező kockázatot jelent a fogyasztók többségének egész-

ségére, ezért mindent meg kell tenni a szintek folyamatos csökkentése érdekében. 

Higany és vegyületei 

A földkéregben nem túl gyakori, de kis mennyiségben igen sokfelé megtalálható. A környe-

zetbe részben vulkánkitörések és a kőzetek mállása, részben tengervizek és a földkéreg párol-

gása révén mint elemi higanygőz jut a légtérbe, ahonnan esőzéssel kerül vissza a föld felszíné-

re szervetlen higanyvegyületek formájában. A bányászat, kohászat, a tüzelőanyagok égetése, 

az ipari termelés, a mezőgazdaság és a szemétégetés mint emberi tevékenység szintén hozzá-

járul a környezet higanyterheléséhez. A higany körforgást végez a természetben, miközben 

különböző formái (elemi higanygőz ↔ szervetlen vegyületek ↔ szerves vegyületek) folya-

matosan és kölcsönösen átalakulnak egymásba. A levegőben elemi higanygőz és a porsze-

mekhez kötött szervetlen higany van jelen. A csapadék szervetlen vegyület formájában ülepíti 

ki a talajra, növényre, vízfelületre. A vízi táplálékláncban szerves vegyületként feldúsul, kon-

centrációja víz → planktonok → algák → kishalak → ragadozók sorrendben növekszik. A 

talajból a növényekbe, majd a szárazföldi állatok szervezetébe kerülő higany többnyire szer-

vetlen. 

Az emberi szervezetbe az élelmiszerek, a víz, a levegő és a gyógyszerek fogyasztása, a 

kozmetikai készítmények, az amalgám (például fogtömés), hőmérők, termosztátok, nyomás-

mérők és higanylámpák használata révén kerülhet higany. Ez utóbbiakban jelentősen korlá-

tozták, illetve megtiltották a higany alkalmazását. A szervezetbe belégzéssel, szájon át vagy 

bőrön keresztül juthat be higany. A felszívódás mértéke lenyelés után függ a higany formájá-

tól. A szerves higany csaknem teljes egészében (90%), a szervetlen csak kis mértékben (10%) 

szívódik fel. A véráramba jutó higany a vörösvértestekhez kötődik (a vér higanyszintje 5–50 

µg/L), és gyorsan szétoszlik az egész szervezetben. Átjut a placentán és a vér/agy védőgáton a 
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központi idegrendszerbe, feldúsul a májban, vesében, izomban és a hajban. A biológiai fele-

zési idő hosszú (45–60 nap). A szervezetben a metil-higany szervetlen vegyületté alakul. 

A higany, különösen a szerves kötésű higany erős méreg. Gátolja az enzimek működését, 

gyomor-bélrendszeri panaszokat okoz, túlérzékenységet válthat ki. Károsítja az idegrendszert, 

a vese és máj működését. Megzavarja a reprodukciós folyamatokat, a magzat idegfejlődési 

zavarát, az újszülött agyműködésének károsodását idézi elő. A legérzékenyebb célszerv a fej-

lődő agy. A tolerálható heti bevitel (PTWI) a JECFA értékelése szerint összes higanyra 

5 µg/ttkg/hét, metil-higanyra 1,6 µg/ttkg/hét. 

A legtöbb nem tengeri élelmiszer < 10 µg/kg, a vadhús, szárított zöldség és gyümölcs, 

gomba és fűszer < 50 µg/kg higanyt tartalmaz, melynek nagy része szervetlen formában van 

jelen. A halakban sokkal több, általában 0,50 mg/kg, a nagytestű, ragadozó halakban 1 mg/kg 

összes higany lehet, melynek > 90%-a metil-higany. A higanykoncentráció tengeri hal esetén 

a hal méretétől, korától, fajtájától függ (a kardhal és a cápa mint nagytestű, öreg ragadozó 

általában sok higanyt tartalmaz). Édesvízi fajták esetén a víz és az üledék higanytartalma és a 

pH-ja is befolyásolja a szinteket (süllőben, csukában akár néhány mg/kg-ot is elérhet). 

A beviteli tanulmányok eredményeiből számított napi étrendi higanyexpozíció Ausztráli-

ában, Finnországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban 0,3 mg/fő, Japán-

ban 0,5 mg/fő, Kínában, Hollandiában 1,2 mg/fő, Franciaországban 1,4 mg/fő, Olaszország-

ban 1,5 mg/fő, Németországban, Belgiumban és Kubában 1,6 mg/fő, Dániában 1,8 mg/fő és 

Lengyelországban 2,0 mg/fő. Ezek az értékek 70 kg tömegű emberre számítva 4,3–

28,6 µg/ttkg/hét bevitelt jelentenek, amely a felsorolt országok többségében lényegesen meg-

haladja a PTWI-t, tekintettel arra, hogy sok halat fogyasztó országokról van szó, és hogy a 

halakban lévő higany csaknem teljes egészében szerves formában van jelen. 

A fennálló kockázat csökkentése érdekében szükségessé vált a lakosság megfelelő tájé-

koztatása a tengerihal-fogyasztás előnyeiről és veszélyeiről. Ennek elősegítésére táplálkozási 

tanácsokat fogalmaztak meg és tettek közzé egyrészt a különösen veszélyeztetett terhes és 

szoptató nők, illetve 1 év alatti kisgyerekek számára, másrészt az összes többi fogyasztó szá-

mára. A veszélyeztetett csoport tagjainak azt ajánlják, hogy nagy, ragadozó halakból készült 

ételeket legfeljebb egyszer egyenek havonta, ne fogyasszák ezeket főételként, kerüljék a cápa, 

kardhal, nyársorrú hal, friss tonhal és bálnahús fogyasztását, ne egyenek csukát, sügért, tarka 

menyhalat, angolnát, óriás lapos halat, pisztrángot. Az összes többi fogyasztó is csak 1–2 al-

kalommal egyen tengeri halat hetente, 200–300 g mennyiségben, kerülje a friss, termesztett 

gomba túlzott fogyasztását. A zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt mindig alaposan 

mossák meg. 

Arzén és vegyületei 
A földkéregben előforduló elemek között az arzén a huszadik. A környezetbe természetes 

forrásokból (vulkánkitörések, kőzetek mállása, tüzek, természetes vizek) és emberi tevékeny-

ség következményeként kerül (bányászat, kohászat, üveggyártás, növényvédelem, erőművek, 

fosszilis tüzelőanyagok égése, gyógyszerek, félvezetők, pirotechnikai termékek, favédősze-

rek, optikai üvegek gyártása). Mindenütt jelen van a bioszférában, naponta elkerülhetetlenül 

érintkezésbe kerülünk vele. 

A három és öt vegyértékű arzén szerves és szervetlen vegyületei együttesen fordulnak elő az 

élelmiszerekben, kölcsönösen átalakulnak egymásba. A leggyakoribb szervetlen arzénvegyüle-

tek az arzén-trioxid és -pentoxid, az arzén-triklorid, az arzenitek és arzenátok. A gáz halmazál-

lapotú arzénhidrogén nagyon toxikus. A szerves arzénvegyületek közül az élelmiszerekben a 
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metilezett arzén és arzénessav, arzén-betain, arzén-kolin, arzéncukrok és arzén-foszfolipidek 

mutathatóak ki. 

A különféle molekulaszerkezetű és oxidációs fokú arzénvegyületek kémiai és toxikológiai 

jellemzői eltérőek. A szervetlen arzénvegyületek általában nagyon mérgezőek (az arzén-

trioxid halálos adagja emberben 70–180 mg). Károsítják az emésztőrendszer és az idegrend-

szer működését, bőrelváltozásokat (a szaruréteg elburjánzását, pigmentációs zavarokat), leu-

kémiát, tüdő- és bőrrákot okoznak. Az akut és krónikus arzénmérgezés tünetei különböznek. 

A heveny mérgezés súlyos hányást és hasmenést okoz, izomgörcsöket vált ki, majd szívelég-

telenség miatt áll be a halál. A krónikus mérgezés ezzel szemben elhúzódó sorvasztó beteg-

ség, mely jellemző bőrelváltozásokkal, idegrendszeri károsodással, bénulással, pszichés le-

épüléssel jár. 

A szerves arzénvegyületek toxicitása változó. A metilezett származékok kevéssé, az ar-

zén-betain, arzén-kolin és arzén-cukrok nem mérgezőek. A legfontosabb szerves arzénvegyü-

leteket a 6.2. ábrán szemléltetjük. Az IARC a szervetlen arzént humán karcinogénnek minősí-

tette és az 1. csoportba sorolta. A JECFA által megállapított PTWI 0,015 mg/ttkg/hét. Az em-

beri szervezetbe levegő, víz, élelmiszerek, és dohányfüst közvetítésével kerülhet arzén. Az 

élelmiszerek arzéntartalma az élelmiszer típusától, termesztési körülményeitől és a feldolgo-

zási technikától függ. 

A növényi élelmiszerekre elsősorban a szennyezett légkörből jut, de a talajból is képesek 

felvenni. A gabonafélék (0–25 µg/kg), a rizs (100–200 µg/kg), az ehető gombák (0–

1 000 µg/kg), a tejtermék (0–30 µg/kg), a hús (0–20 µg/kg), a tengeri állatok és növények 

(2 000–20 000 µg/kg), arzént tartalmaznak. Édesvízi halakban az arzén mennyisége sokkal 

kisebb, kevesebb, mint 10 µg/kg. A szervetlen arzén aránya a halak kivételével > 50%! (Rizs 

esetén 50–60%). A becsült étrendi bevitel országonként eltérő, az Egyesült Királyságban 66, 

Svédországban 101, Franciaországban 148, Belgiumban 265, Olaszországban 310, Japánban 

376 µg/nap összes arzén. Az eltérés a táplálkozási szokások és a számítási módok különböző-

ségéből adódik. A tolerálható szervetlen arzénbevitel 138–184 µg/fő/nap (60–80 kg), tehát 

van kockázat. Az Európai Uniónak egyelőre nincsenek közös élelmiszer határértékei arzénra. 

A korábbi nemzeti határértékeket Magyarország fenntartotta. A részletesebb közösségi szabá-

lyozás indokolt és sürgős. 

Poliaromás szénhidrogének (PAH-ok) 

Két vagy több kondenzált aromás gyűrűből álló vegyületek. Csak szén és hidrogén van ben-

nük. Olvadás- és forráspontjuk nagyon nagy, tenziójuk kicsi. Erősen lipofilek, kémiailag iner-

tek. A csoport 200 körüli alapvegyületet és ezeknek mintegy 1 000 származékát tartalmazza. 

Rendszerint változó összetételű keverékekben fordulnak elő. Indikátorvegyületük a legerő-

sebben rákkeltő és leggyakrabban kimutatott benzo/a/pirén (BaP). Természetes tartalomként 

fordulnak elő a tőzegben, lignitben, szénben és nyersolajban. A policiklusos aromás szénhid-

rogéneket csak kis mennyiségben állítják elő, intermedierek, lágyítók, pigmentek céljára. A 

PAH-ok szerves anyagok tökéletlen égésekor keletkeznek 600–1 000
o
C-on ipari folyamatok 

és egyéb tevékenység során (szén, nyersolaj, természetes gáz feldolgozása, petróleum finomí-

tása, koksz-, kátrány- és bitumengyártás, alumínium-, vas- és acélgyártás, erőművek, háztartá-

sok fűtése, hulladékok égetése, közlekedés, dohányzás, tarlóégetés, erdőtűz). A PAH-ok ré-

szecskékhez kötött formában jutnak a környezetbe, ahol foto- és bio-degradációval (mikrobák 

révén) és metabolizációval bomlanak le vagy alakulnak át. Mindenütt jelen vannak a környe-

zetben. A növényekre a levegőből ülepszenek ki, a nagylevelű zöldségek PAH tartalma na-

gyobb. A gyökérzöldségek a talajból is képesek felvenni. Az állatokba a növényekkel kerül-
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nek be. Nincs táplálékláncon át történő feldúsulás, de a vízi szervezetek akkumulálják a víz-

ből a PAH-okat. A policiklusos aromás szénhidrogének legfontosabb toxikus hatása a daga-

natkeltés. A csoport vegyületeinek rákkeltő potenciálja különböző és a hatásmódok is eltérő-

ek. Többségük embriotoxikus és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló és allergizáló 

hatásuk is van. 

A sok száz PAH-vegyületből 14 genotoxikus rákkeltő hatását bizonyították, ezek 

a benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(c)fluorantén, benzo(j)fluorantén, 

benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, krizén, dibenz(a,h)antracén, dibenzo(a,e)pirén, 

dibenzo(a,h)pirén, dibenzo(a,i)pirén, dibenzo(a,l)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén és 5-metil-

krizén. A legfontosabb PAH-okat is a 6.2. ábrán tüntettük fel. Az emberi PAH-expozíció fő 

forrása a levegő, az élelmiszer, az ivóvíz és a dohányfüst. Az élelmiszerekben környezeti 

vagy technológiai eredetű szennyezésként vannak jelen. A szennyezett területen termelt élel-

miszerek PAH-tartalma nagyságrenddel nagyobb lehet. Az élelmiszerek hőkezelése, szárítása 

és füstölése is PAH-ok keletkezéséhez vezethet. 

 

6.2. ábra: Szerves arzénvegyületek, poliaromás szénhidrogének és poliklórozott vegyületek:  

1. arzenobetain, 2. arzéncukrok, 3. benzo(a)pirén, 4. poliklrórozott bifenil (x és y 1–5 lehet),  

5. poliklórozott dibenzo-dioxinok (x–xy 1–4 lehet), 6. poliklórozott dibenzofuránok 

Az Európai Unióban végzett felmérés szerint (2004) a húsban, halban, tejtermékekben gyü-

mölcs- és zöldségfélékben, gabona termékekben, édességekben, italokban, zsírokban és ola-

jokban 0,01–10 µg/kg, füstölt halban és húsban 100 µg/kg felett mutathatók ki egyes 

poliaromás szénhidrogének. A tengeri állatokban általában 1–100 µg/kg koncentrációban for-

dulnak elő, tengeri rákban, homárban 7 mg/kg összes PAH-ot is mértek. Az anyatejben na-

gyon alacsony szinten fordulnak elő (0,003–0,03 µg/kg). Az eredmények alapján 2004-ben 

benzo/a/pirén határértékeket állapítottak meg bizonyos élelmiszerekre, 1–10 µ/kg tartomány-

ban. Egy újabb európai felmérés (2005–2007) eredménye szerint benzo/a/pirén a vizsgált 

mintáknak csak a felében mutatható ki és a BaP-re negativ minták közel harmadában mérhető 

más genotoxikus rákkeltő PAH. Ezek az eredmények megkérdőjelezik a korábban indikátor-

vegyületként elfogadott BaP alkalmasságát az élelmiszerekben lévő PAH-ok kockázatbecslé-

sében. A felmérés eredményei szerint az étrendi bevitelhez legnagyobb mértékben a gabonafé-

lék és gabonatermékek, valamint a tengeri élelmiszerek és termékei járulnak hozzá Európában. 

Az EFSA az étrendi PAH-bevitel új kockázatjellemzését az állatkísérletben adagolt kőszén-

kátrány keverékben lévő és az élelmiszerekben leggyakrabban előforduló PAH-okra alapozta. A 

különféle élelmiszercsoportokban mért BaP, PAH2, PAH4 és PAH8 mennyiségével végezték el 
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az étrendi expozíció számítását. [A PAH2 a BaP és krizén, a PAH4 a PAH2, benz(a)antracén 

és benzo(b)fluorantén, a PAH8 a PAH4, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perilén, 

dibenz(a,h)antracén és indenol(1,2,3-cd)pirén együttes mennyiségét jelenti.] 

A kockázatjellemzés a genotoxikus rákkeltő anyagoknál szokásos modell alkalmazásával 

történt. A MOE az átlag fogyasztók esetén lényegesen nagyobb a biztonság alsó határát jelző 

10 000-nél, tehát nem jelent veszélyt a fogyasztó egészségére. Az átlagosnál több, vagy PAH-

okkal szennyezettebb élelmiszereket fogyasztók esetén azonban az expozíciós kockázati határ 

közel van a biztonságos értékhez vagy kisebb annál, ezért részükre kockázatkezelési intézke-

désekre lehet szükség. Indikátorként a jövőben a benzo/a/pirént és a PAH4-t alkalmazzák, a 

közösségi határértékeket is ebben a két formában állapították meg. Az élelmiszerek PAH 

szennyezettségének csökkentésére gyakorlati útmutatók készülnek (élelmiszerek füstölése, 

szárítása, grillezése, stb.). 

Nitrát és nitrit 

A nitrát minden növényi sejtben megtalálható, fontos szerepet játszik a növényi anyagcseré-

ben. A talajban feleslegben lévő nitrogént a növények felveszik és a fajtától függő mértékben 

a szöveteikben visszatartják. A pillangósok a gyökérgumóikban lévő baktériumok révén az 

atmoszférikus nitrogént is képesek megkötni. A nitrát toxikus hatása a nitritté alakulásból 

következik. Ez megtörténhet a környezetben, élelmiszerekben és az emberi szervezetben. 

Becslések szerint a szervezetben lévő nitrát döntő része (80%) endogén eredetű. A lenyelt 

nitrát és nitrit gyorsan felszívódik, bejut a véráramba és a vizelettel változatlan formában ürül. 

A nitrát egy része a nyállal is kiválasztódik, részlegesen nitritté alakul (7–20%). A felszívó-

dott nitrit reagál a vér hemoglobinjával és methemoglobinémiát okoz. A keletkező 

methemoglobin (MtHb) nem képes az oxigénszállításra, felszaporodása fulladáshoz vezet 

(10% már tüneteket okoz, 50% halálos). A MtHb-reduktáz csökkenti a mérgező hatást. A cse-

csemőkben nincs ilyen enzim, ezért veszélyeztetettebbek. A nitrit átjut a placentán, így az 

anya mérgeződésekor a magzat MtHb szintje is nő. A nitrit/nitrát állatkísérletben mutagén. A 

rákkeltő hatása feltételezett, de nem bizonyított. 

A megengedhető napi bevitel (ADI) a nitrátionra 0–3,70 mg/ttkg/nap, a nitritionra 0–

0,07 mg/ttkg/nap (JECFA 2003, EFSA 2008). A 6 hónapnál fiatalabb csecsemőkre nincs ve-

szélytelen szint, rájuk az ADI alsó (vagyis zéró) értéke vonatkozik! A nitrit a rákkeltő 

nitrózaminok prekurzora (elővegyülete), az esetleges nitrózaminképződés jelenti a nitritek fő 

veszélyét. A friss zöldségek nitrittartalma mindig 1 mg/kg alatt van. A nitráttartalom egyes 

zöldségekben akár több g/kg is lehet. Mennyisége genetikai tényezőkre vezethető vissza, erő-

sen fajtafüggő. A leginkább nitrátakkumuláló növények: a saláta, retek, cékla, spenót és ká-

posztafélék. Közepesen felhalmozó növény a sóska, sárgarépa, petrezselyem és hagyma. Ala-

csony szinten nitrátkumuláló növények a gyümölcsök, burgonya, paprika, paradicsom, karfi-

ol, sütőtök és a gomba. 

A nitrátbevitel csökkentésének hatékony kockázatkezelési módszere a helyes mezőgazda-

sági gyakorlat, növénynemesítés, fajtaválogatás, megfelelő időben történő betakarítás, szak-

szerű tárolás. A methhaemoglobinaemia elkerülése érdekében a csecsemőknek csak frissen 

készített étel adható. Élelmiszer-adalékanyagként is használnak nitritet, elsősorban 

tartósitószerként húskészítményekhez a Clostridium botulinum mérgezések megelőzésére. A 

nitritnek szín- és ízkialakító hatása is van. A sajtokban a puffadást okozó baktériumok ellen 

alkalmazzák. 



6.4. Élelmiszereket szennyező anyagok 329 

© Sohár Pálné, ELTE TTK  www.tankonyvtar.hu 

Poliklórozott vegyületek 

Veszélyes környezeti szennyező anyagok. Közös tulajdonságuk, hogy rendkívül stabilak, 

zsírban oldódnak, feldúsulnak a táplálékláncban, a szervezetből lassan ürülnek, a zsírszövet-

ben raktározódnak, átjutnak a placentán, kiválasztódnak a tejjel. Az egészségre ártalmasak. 

Az átlag lakosság szervezetébe döntően az élelmiszerekkel kerülnek. Felhasználásuk és kelet-

kezésük szerint három csoportjukat különböztethetjük meg. Vannak közöttük 

növényvédőszerek (például DDT, HCH, HCB, PCB), ipari anyagok (poliklórozott bifenilek, 

PCB-k) és vegyi folyamatok melléktermékeként keletkező szennyező anyagok (poliklórozott 

dibenzo-p-dioxinok, PCDD és poliklórozott dibenzofuránok, PCDF). A környezetben minde-

nütt jelen lévő (ubiquiter) szennyezők, emberi tevékenység következményei. 

A klórozott szénhidrogén típusú növényvédőszerek stabil, gyűrűs szerkezetű vegyületek, 

széles hatásspektrumú, elterjedten használt rovarölő szerek voltak. Környezetkárosító hatásuk 

és az emberi szervezetben való feldúsulásuk miatt korlátozták, majd betiltották használatukat. 

Az élelmiszerek szennyezettsége ma már a környezetben hosszú ideig perzisztáló maradékok-

ból származik. A táplálékláncon át történő feldúsulás miatt a legnagyobb szintek az emberi 

szervezetben vannak. Magyarországon még 2006-ban is minden vizsgált női tej és az emberi 

zsírszövet mintában kimutatható volt az összes DDT (átlag 327 µg/kg zsír) és HCB (átlag 

16 µg/kg zsír), a minták felében az összes HCH (10 µg/kg zsír). 

A poliklórozott bifenilek (PCB-k) iparilag előállított anyagok, dielektromos, ipari és 

hőátadó folyadékként kondenzátorokban, transzformátorokban, hidraulikus berendezésekben, 

továbbá festékek lágyítószereként, kenőolajként és kenőzsírként használták évtizedeken ke-

resztül. Az 1970-es évektől korlátozták, majd az 1980-as évek végétől be is tiltották a gyártá-

sukat és felhasználásukat. Ennek ellenére napjainkban is jelentős mennyiségben jutnak a kör-

nyezetbe. 

A bifenil molekula két fenil gyűrűből áll, amelyekben a hidrogéneket 1–5 klóratom he-

lyettesíti. A PCB-k döntő többsége nem síkszerkezetű. A klóratomok számától és helyzetétől 

függően összesen 209 PCB-kongéner (azonos szerkezetű, csak a klóratomok számában kü-

lönböző vegyület) létezik, ebből 12 a dioxinokhoz hasonló toxikológiai tulajdonságokkal ren-

delkezik, ezért dioxinszerű PCB-nek nevezik és a dioxinokkal együtt kezelik. A többi, nem 

dioxinszerű PCB közül a környezetben 70–100 kongéner fordul elő, többnyire változó össze-

tételű és arányú keverékekben. Az egyes kongénerek toxicitása és biológiai aktivitása külön-

böző. A gyakorlatban a keverékek együttes toxikus hatása érvényesül, a toxikológiai vizsgála-

tokat is PCB-keverékekkel (Aroklor) végezték, melyekben alacsony szinten szennyezésként 

dibenzofuránok is vannak. A PCB-keverékek daganatkeltők, immunszupresszív és 

neurotoxikus hatásúak, májkárosítóak, a hormonműködés zavarait okozzák. Nem mutagének. 

A dioxinszerű (síkszerkezetű) PCB-k ösztrogén hatásúak. Az IARC a PCB-ket az emberre 

valószínűleg rákkeltő, 2A csoportba sorolta. 

A marker vagy indikátor PCB-ket környezeti perzisztenciájuk, élelmiszerekben való gya-

kori és jelentős mértékű jelenlétük és toxikológiai tulajdonságaik alapján választották ki. Ezek 

a PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 kongénerek. A hét indikátor PCB az élelmiszerekben 

lévő összes nem dioxinszerű PCB mennyiségének nagyjából a felét képviseli. Az európai or-

szágokban 1995–2008 között végzett monitoring vizsgálatok eredményei szerint az indikátor 

PCB-k a minták közel ötödrészében nem detektálhatók, leggyakrabban a PCB 138 és PCB 

153 kongérerek mutathatók ki. Az összes PCB átlagértéke a hal és haltermékekben a legna-

gyobb, ezt a tojás, tej, tejtermék, hús, húskészítmény csoport követi. Legkevesebb összes 

PCB-t a növényi eredetű élelmiszerek tartalmaznak. A takarmányok hasonló képet mutatnak. 
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A halakban mért indikátor PCB-k mennyisége közel ötszöröse a dioxinszerű PCB-k ösz-

szegének. 

A nem dioxinszerű PCB-k átlagos étrendi bevitele 10–45 ng/ttkg/nap, a kisgyerekeké 27–

50 ng/ttkg/nap, az anyatejjel táplált csecsemőké a női tej jelentős PCB-tartalma miatt két 

nagyságrenddel nagyobb, mint a felnőtteké megközelítőleg 1600 ng/ttkg/nap. Az idegrendszer 

fejlődésére és immunrendszerre gyakorolt káros hatáson alapuló számítások szerint, a születés 

utáni PCB-expozíció BMD szintje 1 µg PCB/g zsír körüli érték, amely csak négyszerese az 

anyatejben mért jelenlegi mediánértékeknek. PTWI-értéket a PCB-kre nem állapítottak meg. 

A WHO szakértői az összes PCB-re 0,02 µg/ttkg/nap Aroclor egyenértékben kifejezett TDI 

referenciaértéket javasoltak. 

Dioxinok megnevezés alatt hasonló kémiai szerkezetű és tulajdonságú, többszörösen kló-

rozott vegyületek egy csoportját értjük, mely 75 poliklórozott dibenzo-p-dioxin (PCDD) és 

135 poliklórozott-dibenzofurán (PCDF) kongénert tartalmaz. Veszélyes környezeti szennyező 

anyagok, alacsony szinten mindenütt kimutathatók a környezetben. Számos emberi tevékeny-

ség során melléktermékként keletkező anyagok, ipari méretekben nem állítják elő őket. A 

környezetbe klórtartalmú ipari vegyszerek, háztartási és veszélyes hulladékok, favédőszerek-

kel kezelt anyagok égetése, klórtartalmú ipari hulladékok lerakása, autók üzemeltetése, fosszi-

lis tüzelőanyagok égetése, papírpulpok klóros fehérítése révén kerülnek. Rendszerint a PCB-

kel együtt fordulnak elő. A talajra a levegőből ülepednek ki és erősen kötődnek a talajrészecs-

kékhez. Nagyon stabilak, a mikroorganizmusok hatásának ellenállnak, fény hatására mérsé-

kelten bomlanak. A növények a talajból nem veszik fel a dioxinokat. 

Az egyes dioxin- és dibenzofurán kongénerek toxicitása jelentősen különbözik. (A DL50 

értékek néhány µg/ttkg – g/ttkg nagyságrend között változnak). Az elméletileg lehetséges 210 

kongénerből a két aromás gyűrű 2, 3, 7, 8 helyén szubsztituált származékok a legártalmasab-

bak. Ezek a dioxin és a nem orto és mono-orto szubsztituált PCB-kongénerek ugyanahhoz a 

receptorhoz kapcsolódva, hasonló módon fejtik ki káros hatásukat, csak a hatásuk erőssége 

különböző. Bőrtüneteket, immunrendszeri elváltozásokat, rákot, szaporodási és fejlődési 

rendellenességeket okoznak a legtöbb állati és emberi szövetben jelen lévő aril-hidrokarbon 

(Ah) receptor közvetítésével. 

Az egészségügyi szempontból veszélyes tíz 2, 3, 7, 8-szubsztituált PCDD, hét PCDF és 

tizenkét dioxinszerű PCB-kongéner együttes toxicitásának meghatározására bevezették a to-

xikus egyenértékűségi tényezők (toxic equivalency factors, TEF) használatát a kockázat-

becslés és rendeleti szabályozás elősegítésére. Az egyes dioxin vagy dioxinszerű PCB-

kongénerek analitikai eredményét a TEF-értékek használatával, TCDD toxikus egyenértékben 

(toxic equivalents, TEQs) kifejezve kell megadni. 

Toxikus egyenértékűségi tényezőt (TEF) a WHO azokra a poliklórozott vegyületekre ál-

lapított meg, melyek a dioxinokhoz hasonló szerkezetűek, kötődnek az Ah-receptorhoz, ki-

váltják az Ah-receptor közvetítette biokémiai és toxikológiai hatásokat, perzisztensek és fel-

halmozódnak a táplálékláncban. A tolerálható bevitel a JECFA szerint 70 pg WHO-

TEQ/ttkg/hónap (PTMI), az EFSA szerint 14 pg WHO-TEQ/ttkg/hét (TWI). A tolerálható 

szint megállapítását az teszi lehetővé, hogy az Ah-receptorok közvetítette toxikus hatásoknak 

van küszöbértéke. 

Az élelmiszerek dioxinszintje a környezet szennyezettségétől és az élelmiszer zsírtartalmá-

tól függ. A növényi élelmiszerekben nagyon kicsi a dioxin szennyezettség, az állati élelmisze-

rekben normál körülmények között néhány pg WHO-TEQ/g zsír. Rendkívüli esetekben, erősen 

szennyezett élelmiszerekben ennek a százszorosa is előfordult már. Az európai országokban a 
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dioxinok és dioxinszerű PCB-k becsült napi bevitele jelenleg 1,2–3,0 pg/ttkg/nap, tehát a lakos-

ság jelentős része többet fogyaszthat a megengedhetőnél. Ezért a poliklórozott vegyületek koc-

kázat kezelésére korábban bevezetett preventív intézkedéseket és fokozott ellenőrzéseket foly-

tatni kell. 

A dioxinok toxicitása függ az élettartam alatt a szervezetben felhalmozódott mennyiségtől 

(body burden). Az EFSA értékelése szerint egy 14 pg/ttkg/hét nagyságú expozíció 

4 000 pg/ttkg teljes test terheléshez vezet. A felhalmozódott mennyiség nagyságában a napi 

bevitel felszívódott része és becsült biológiai felezési ideje játszik szerepet. A női tejben lévő 

dioxin és PCB-biomarkerként használható az egész test dioxintartalmának a kiszámításához. 

Az anyatej elegyminták átlagos dioxinszintje 10–20 pg/g zsír. Egy 60 kg testtömegű személy 

esetén, 20% testzsírtartalommal számolva a 10–20 pg/g zsír anyatejszintek 2 000–

4 000 pg/WHO-TEQ/ttkg teljes test terhelésnek felelnek meg, amely 1–2 pg WHO-TEQ/ttkg 

átlagos napi (7–14 pg heti) bevitellel egyenértékű. A hazai női tejminták dioxintartalma a be-

vezetett intézkedések hatására több, mint 20 éve folyamatosan csökken és az európai átlagér-

tékek alatt van. (Az 1988-ban mért 10,75 WHO-TEQ/g zsír értékről 1993-ra 8,18, 2002-re 

5,63, 2006-ra 4,28 WHO-TEQ/g zsír értékre.) 

6.4.2. Biológiai eredetű szennyezők  

A természetben nagyszámú mikrogomba van jelen. A mikotoxinok ezeknek a penészgom-

báknak a másodlagos anyagcseretermékei. Bonyolult kémiai szerkezetű, jelentős biológiai 

aktivitású anyagok. Nagyon sokféle mikotoxin ismeretes, jelentős részüket élelmiszerekben is 

kimutatták. Ugyanaz a gombafaj többféle mikotoxint képes szintetizálni, és számos gombafaj 

képes ugyanazt a mikotoxint termelni. A mikotoxinok keletkezésének lehetősége az élelmi-

szerlánc teljes folyamatában fennáll (termőföld, raktározás, élelmiszeripari feldolgozás, táro-

lás, forgalmazás). Egészségügyi kockázatuk jelentős. 

Az aflatoxinokat az Aspergillus gombafajok termelik, 30
o
C feletti hőmérsékleten, pára-

dús légtérben. Furano-kumarin származékok. Legfontosabb képviselőik növényi élelmisze-

rekben az aflatoxin B1, B2, G1 és G2, állati élelmiszerekben az M1 és M2. Hazai éghajlati vi-

szonyok között nem termelődnek. Olajos magvakban, gabonafélékben, szárított gyümölcsök-

ben, fűszerekben, tejben és tejtermékekben, tojásban fordulnak elő. Stabil vegyületek, főzés-

nek ellenállnak, magasabb hőmérsékleten részben bomlanak. Nagyon mérgező, genotoxikus 

rákkeltő, teratogén hatású vegyületek. Elsősorban a máj működését károsítják. A rákkeltő 

potenciáljuk B1 > B2 > G1 > G2 sorrendben csökken. Az M1 rákkeltő hatása századrésze a B1-

nek. ADI értékük nincs! Az IARC az aflatoxincsoportot és az aflatoxin B1-et a humán rákkel-

tő 1. csoportba sorolta. Az emberi expozíció fő forrása a szennyezett élelmiszer. Import min-

tákban gyakran kimutathatók. A közösségi rendeletek élelmiszertől függően az összes 

aflatoxinra 4–15 µg/kg, az aflatoxin B1 esetében pedig 2–8 µg/kg határértéket írnak elő.  

Az ochratoxinokat Aspergillus és Penicillin törzsek termelik, különböző éghajlati kö-

rülmények között. Dihidroxi-izokumarin származékok. Legfontosabb képviselőjük a klórtar-

talmú ochratoxin-A (OTA). A gabonafélékben hűvös éghajlaton elsősorban a P. verrucosum, 

mérsékelt égövben az A. ochraceus termeli. A kávé, kakaó és szója OTA-szennyezettségéért 

ugyancsak az A.ochraceus felel. A szőlőben az A. carbonarius szintetizál OTA-t, főleg magas 

hőmérsékleten. A takarmánnyal és élelmiszerrel elfogyasztott OTA felhalmozódik az állati és 

emberi szervezetben, kimutatható a vérben, kiválasztódik a tejjel. Az OTA erősen toxikus, 

kifejezetten vesekárosító, immunszupresszív, teratogén, állatkísérletben rákkeltő, de nem muta-

gén. Biológiai felezési ideje állatfajonként változó (majomban 580 óra). Az IARC az emberben 



332 6. Élelmiszer- és környezeti toxikológia 

www.tankonyvtar.hu © Sohár Pálné, ELTE TTK 

feltételezhetően rákkeltő 2B csoportba sorolta. A JECFA PTWI 100 ng/ttkg/hét, az EFSA TDI 

1,2–15 ng/ttkg/nap. Az emberi expozíció fő forrása a szennyezett élelmiszer. Nagyon sok 

élelmiszerben kimutatható a jelenléte, egyes fogyasztói csoportokban jelentős étrendi bevitel 

lehetséges. A patulint Aspergillus, Penicillin és Byssochlamys törzsek termelik. Telítetlen 

öttagú lakton. Penészes növényi termékekben, leggyakrabban „kék penész” miatt romlott al-

mában fordul elő. Hazai éghajlati viszonyok között is képződik. Mérgező hatású, citotoxikus 

anyag, növeli a sejtek permeabilitását. Mutagén vagy rákkeltő hatása nem bizonyított. A 

JECFA által megállapított tolerálható napi bevitel, a PTDI: 0,4 g/ttkg/nap. A gyerekek napi 

bevitele elsősorban az alma alapú üdítőitalok jelentős mértékű rendszeres fogyasztása miatt 

sok országban meghaladhatja a PTDI-t! A Fusarium gombák többféle élelmiszerszennyező 

mikotoxint termelnek. A zearalenon (F-2 toxin) fenolos rezorcinsav lakton. Kukoricában, 

rizsben, búzában, árpában, malátában fordul elő, rendszerint felületi szennyeződésként. Hazai 

éghajlati viszonyok között is képződik. Ösztrogén hormonhatású anyag. Nem mérgező, nem 

rákkeltő. A szennyezett takarmány fogyasztása a szaporodási folyamatok megzavarásával 

óriási gazdasági kárt okoz az állattenyésztésben. A szennyezett élelmiszerek révén emberi 

expozíció is előfordulhat. A gabonafélék F-2 szennyezettsége az időjárástól függően évről 

évre változik. Az előfordulás gyakoriságban és a toxinszintek alakulásában döntő szerepe van 

a virágzás ideje alatti hőmérsékletnek és a levegő páratartalmának. 

A trichotecének a fuzárium toxinok fontos csoportját képezik. Mintegy 50 rokon szerke-

zetű gomba anyagcsereterméke tartozik ide, ezekből hét mutatható ki élelmiszerekben, első-

sorban gabonafélékben, búzában, kukoricában. Jelentős szinteket érhetnek el (> 10 mg/kg) a 

gabonaszemekben, az állati termékekbe nem mennek át. Legfontosabb közülük a T-2 és HT-

2, valamint a deoxinivalenol (DON) és nivalenol. 

A T-2 és HT-2 toxint a F. sporotrichioides, F. poae, F. equiseti, és a F. acuminatum ter-

meli széles hőmérsékleti intervallumban (–2 és 35°C között). Nagy vízaktivitás kell a toxin-

termeléshez, az átnedvesedett gabonában nagyon magas toxinszinteket mértek. A búza és ku-

korica mellett, a zab, árpa, rizs, bab, és a szója termékek szennyezettsége jelenthet gazdasági 

és egészségügyi problémát. A T-2 és HT-2 erős méreg, tömeges megbetegedések, halálos 

mérgezések történtek szennyezett gabona fogyasztása után. Nem rákkeltő és nem mutagén. A 

PTDI (2001) 60 ng/ttkg/nap. 

A deoxinivalenolt (DON) Fusarium graminearum és F. culmorum termelik. A búza-, ár-

pa-, rozs-, zab- és kukoricaszemekben fordul elő. Hazai éghajlati viszonyok között is termelő-

dik. Erősen mérgező, de nem rákkeltő. A PTDI: 1 g/ttkg/nap. Viszonylag hőtűrő, a techno-

lógiai hatásoknak ellenáll, őrlés, főzés, fermentáció során mennyisége nem csökken. A gabo-

natermékek jelentős részében kimutatható! A fumonizineket a Fusarium verticillioides, F. 

moniliformin, F. proliferatum termelik. Hidroxi-eikozán származékok. A csoport legfonto-

sabb tagjai a fumonizin B1, B2 és B3. Elsősorban a kukoricában fordulnak elő. A hazai éghaj-

lati viszonyok között is termelődnek. Az IARC a valószínűleg rákkeltő 2B csoportba sorolta a 

fumonizineket. Főként nyelőcső- és májrákot okoz. A PTDI 2 g/ttkg (külön-külön vagy 

együttesen). Stabil vegyületek, a hőhatásnak ellenállnak, csak 150°C felett bomlanak. A tejjel 

nem választódnak ki. A legfontosabb mikotoxinokat a 6.3. ábrán mutatjuk be. 
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6.3. ábra: A legfontosabb mikotoxinok: 

7. aflatoxin B1, 8. aflatoxin B2, 9. aflatoxin G1, 10. aflatoxin G2, 11. aflatoxin M, 

12. ochratoxin A, 13. patulin, 14. F-2 (zearalenon), 15. DON (deoxinivalenol), 16. T-2 toxin, 

17. fumonizin B1, 18: fumonizin I 

6.4.3. Technológiai eredetű szennyezők  

Nagyon sokféle anyag tartozik ebbe a csoportba. Az élelmiszer-előállítás során alkalmazott 

gépekből, eszközökből, tartályokból, csomagolóanyagokból kioldódó anyagoktól, a tisztító- 

és fertőtlenítőszer-maradékokon keresztül az egyes élelmiszeripari eljárások (füstölés, szárí-

tás, pörkölés) hatására keletkező szennyező anyagokig (PAH-ok). 

Külön figyelmet érdemelnek a feldolgozási technológia során az élelmiszer-összetevőkből 

és/vagy hozzáadott anyagokból keletkező egészségre ártalmas átalakulási termékek, amelyek-

nek csak egy részét ismerjük. Számuk az analitikai módszerek fejlődésének köszönhetően 

folyamatosan nő. Az élelmiszerekben az élelmiszeripari technológiai körülmények között 

keletkező nemkívánatos anyagok közül egészségügyi szempontból legfontosabbak: 

 a hidrolizált növényi fehérjékben, szójaszószban, fermentált élelmiszerekben zsírok és a 

sósav reakciójából keletkező klórpropanolok, 

 a szénhidrátban dús élelmiszerekben egyszerű cukrokból és aszparaginból magas hőmér-

sékleten keletkező akrilamid, 
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 a szénhidrátok hevítése, az aszkorbinsav bomlása, az aminosavak és redukáló cukrok re-

akciója, vagy telítetlen zsírsavak lipid oxidációja révén keletkező furánok (furán, 

alkilfuránok, dihidrofuránok), 

 a benzoesavval tartósított, aszkorbinsavval dúsított italokban az aszkorbinsavból keletkező 

szabad gyökök hatására a benzoesav dekarboxilezésével keletkező benzol, 

 az alkoholos italokban ciánvegyületekből, karbamidból és alkoholból a feldolgozás és 

tárolás során képződő etil-karbamát. 

Gyakorlati útmutatókat dolgoztak ki az érintett iparágak részére az átalakulási termékek 

szintjének csökkentésére. 
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7. FOGALOMTÁR 

Aerob folyamat: oxigén jelenlétében zajló folyamat. 

Akkumulációs faktor (AF): koncentrációs faktornak (CF) is nevezik; tényező, amely azt 

mutatja meg, hogy az adott komponens koncentrációja a vizsgált szilárd fázisban hány-

szorosa a vízben meghatározott koncentrációnak. 

Albedó: a visszavert és a beérkező sugárzás hányadosa. 

Anaerob folyamat: oxigénmentes körülmények közt zajló folyamat. 

AOX: adszorbeálható szerves halogénvegyületek, csoportparaméter. 

Biokémiai oxigénigény (BOI): a vizekben lévő biológiailag bontható szerves anyagok bakte-

riális bontása során meghatározott idő alatt fogyott oxigén mennyisége (O2 mg/dm
3
). 

BTEX: a benzol, toluol, etil-benzol és xilol vegyületek gyűjtőneve. 

CFC-k: klórral és fluorral perhalogénezett szénhidrogének (amelyekben tehát minden hidro-

gént helyettesítettek a halogének). 

DOC: oldott szervesszén-tartalom (a víz oldatfázisában mért TOC). 

Dózis: a szervezetbe jutott vagy juttatott anyag 1 kg testtömegre számított mennyisége. 

Elsődleges légszennyezők: olyan kémiai anyagok, vegyületek, amelyek közvetlenül (emisz-

szióval) kerülnek a levegőkörnyezetbe. Például CO, NO, korom. 

Emisszió (kibocsátás): folyamat, amely során valamilyen (szennyező) anyag a levegőbe ke-

rül. 

Endogén légzés: sejtlégzés, a mikroorganizmusok oxigént fogyasztanak akkor is, ha nem áll 

rendelkezésükre tápanyag. Ennek intenzitása jellemző a vizsgált közegben lévő élő, aktív 

baktériumok számára. 

Expozíció: az a folyamat, amelynek során a vegyi anyag meghatározott környezeti feltételek 

között valamilyen módon kapcsolatba kerül a szervezettel. Az expozíció az anyag meny-

nyiségével vagy koncentrációjával, a hatás gyakoriságával és időtartamával jellemezhető. 

Élettartam: a tartózkodási időt nevezzük élettartamnak, ha a forrás vagy nyelő folyamatok 

között kémiai reakciók a meghatározóak. 

Fajlagos vízhasználat: egységnyi termékmennyiség előállítására (pl. 1 tonnára, 1 m-re, 

1 kWh-ra stb.) vonatkoztatott vízhasználat. 

Fenolindex: csoportparaméter, szabványos előírás szerint végzett meghatározásakor a vízben 

jelen lévő különféle fenolok összességét kalibráció alapján az orto-fenol koncentrációjá-

ban fejezi ki. 

Fertőtlenítés: oxidáció, a patogén baktériumok elpusztítását és a vírusok inaktiválását céloz-

za, más néven csírátlanítás (sterilizálás).
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Fény: minden olyan elektromágneses sugárzást, amely közvetlenül látási érzékletet kelt az 

embernél. Általában a 370–400 nm-től 780–800 nm hullámhosszúságig terjedő sugárzást 

tekintjük fénynek. 

Forrás (tározóban): a beáramlás és a keletkezés együttesen. 

Forrásvíz: felszín alatti víztípus, a talajvizek, rétegvizek és karsztvizek koncentrált, természe-

tes felszínre kerülő formája. 

Genotoxicitás: a genetikai anyag károsodása. 

Glaciális: eljegesedési időszak. 

Globális kihívások: az emberiség népességével, az energiatermeléssel és felhasználással, az 

élelmiszertermeléssel és -elosztással, a vízellátással, az éghajlatváltozással, valamint a 

környezetszennyezéssel kapcsolatos kérdéskörök. 

Globális légkörzés: a troposzféra nagy skálájú légköri áramlási rendszere, melyet alapvetően 

a Napból érkező sugárzás egyenlőtlen eloszlása határoz meg; szerkezetére jellemző, hogy 

mindkét félgömbön szimmetrikusan három-három cirkulációs cella található az Egyenlí-

tőtől a pólusok felé haladva: a Hadley-cella, a Ferrel-cella és a poláris cella. 

Hagyományos, kétfokozatú szennytisztítás: első lépcsője a mechanikai kezelés, ennek so-

rán történik a fizikai fáziselválasztás. Második lépcsője a mikroorganizmusok tevékeny-

ségét hasznosító biológiai tisztítás. A tisztítási eljárás második fokozatának hagyományos 

körülményei általában csak a szervesanyag-lebontását biztosítják megfelelő hatásfokkal. 

Halálos adag: az a mennyiség, amely a kísérleti állatok 50%-át elpusztítja. 

Halobitás: a víz biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai tulajdonságainak összessége, 

a víz sótartalma. 

Harmadlagos szennyvízkezelés: tercier fokozat, a műveleti sorrendtől függetlenül a fizikai-

kémiai szennyvízkezelési folyamatot jelenti. 

Hatásos dózis: az a mennyiség, mely a kísérleti állatokban kiváltja az adott anyagra jellemző 

toxikus vagy elvárt terápiás hatásokat. 

Heveny (akut) toxicitás: egy anyagnak a vizsgált szervezetre rövid idő (általában 24–48 óra) 

alatt kifejtett károsító hatása. 

Hidrolízis: só vízben való oldódása során kémiai reakcióba lép a vízzel. 

Hóidény: az első havazástól az utolsó havazás elolvadásáig eltelt időszak, mértékegysége: 

nap. 

Hőmérsékleti inverzió: időszakos és magasság tekintetében is korlátos (átmeneti) jelenség, 

amikor a levegő hőmérséklete a troposzférában a szokásos csökkenéssel ellentétesen vál-

tozik, vagyis növekszik a magassággal. Az inverziós réteg vastagsága gyakran néhány tíz 

vagy legfeljebb néhány száz méterig terjed. 

Idült (krónikus) toxicitás: egy anyagnak hosszú időn át történő ismételt, vagy folyamatos 

bevitele esetén, vagy hosszú idő múltán kifejtett egészségkárosító hatása. 

Illékony szerves vegyületek (volatile organic compounds, VOC): szerves nyomgázok a leve-

gőben. 
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Imisszió (légszennyezettség): a környezeti levegőbe került anyagoknak a transzmissziós fo-

lyamatok hatására felhígult koncentrációja, beleértve a felületekre való kiülepedést. 

Interglaciális: két eljegesedési időszak közötti szakasz. 

IPCC: Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate 

Change), melyet 1988-ban az ENSZ és a WMO (Meteorológiai Világszervezet) hozott 

létre. URL: www.ipcc.ch. 

ITCZ: trópusi összeáramlási zóna, a légkör cirkulációjában a trópusi területeken található 

északi és déli Hadley-cella találkozása. 

Karcinogén: rákot előidéző anyag. 

Karsztvíz: felszín alatti víz, a karbonátos kőzetek; mészkő (CaCO3), dolomit (Ca/MgCO3) 

hasadékaiban található víz. 

Keverési arány: megadja, hogy egy adott térfogatú levegőben lévő összes molekula számá-

nak hányad részét képviseli az i-edik összetevő. 

Kémiai oxigénigény (KOI): a vízben lévő szerves anyagok kémiai oxidációjához szükséges 

oxigén mennyiségét adja meg. A standard körülmények közt meghatározott, erős oxidá-

lószerrel oxidálható oldott és szuszpendált szerves anyagok oxigénigénye, az összes – 

adott körülmények között oxidálható – biológiailag bontható és bonthatatlan szerves 

anyag mennyiségére jellemző összegparaméter. 

Kockázat: az anyag egészségkárosító hatásának valószínűsége és súlyossága. 

Kolloid részecskék: a vízközegben diszpergált kisméretű (5  10
–7

– 10
–5

 m) részecskék. 

Kondicionálás: víztelenítés, víztartalom-csökkentés. 

Környezet: az embert mint egyedet vagy csoportot körülvevő természeti, épített (mestersé-

ges) és szellemi körülmények összessége, amelyekkel anyag-, energia- vagy információ-

csere kölcsönhatásban van. 

Környezetkémia: a környezetben lejátszódó természetes és antropogén jelenségek kémiai 

vonatkozásaival és kémiai reakcióival foglalkozik, tanulmányozza a folyamatok termodi-

namikai és kinetikai törvényeit, mechanizmusát és kiváltó okait, valamint hatásait. 

Közepes halálos koncentráció: a kémiai anyag (gáz, gőz, por) koncentrációja abban a leve-

gőben, amelynek egy alkalommal, adott ideig (patkánynál 4 óra) tartó belélegeztetése a 

kísérleti állatok 50%-át elpusztítja. 

Krioszféra: hó- és jégtakaró összessége. 

Kulcsfontosságú légszennyezők (criteria air pollutants): a szennyező anyagok olyan csoport-

ja, amelyik a levegőkémai fő folyamatok lényegét és környezeti hatásaikat jól kifejezik. 

Közéjük tartozik a CO, SO2, NO, NOx = NO + NO2, O3 és az aeroszol. 

Kumulatív toxicitás: ismételt bevitel esetén viszonylag rövid idő alatt fellépő mérgezési tü-

netek. 

Kvantumhasznosítási tényező: egy molekula képződési/bomlási sebessége fotokémiai reak-

ció során egységnyi térfogatban és egységnyi idő alatt az egységnyi térfogatban és egy-

ségnyi idő alatt abszorbeált fotonok számához viszonyítva. 
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Lakosegyenérték: a vízellátáskor, illetve víztisztításkor használt fogalom, naponta egy fő 

ellátására biztosított vízmennyiséget, illetve egy fő által termelt napi szennyvízmennyisé-

get jelent (jelölése: LEÉ vagy LE, hazai értéke: 150 L/fő/nap). Szennyvizek esetén az 

előbbi mellett az LE az egy fő által kibocsátott napi szennyvízmennyiség biológiai tisztí-

tásához szükséges oxigénmennyiséggel is kifejezhető (hazai érték: 60 g O2/fő/nap). 

Légkör: a Föld szilárd és folyékony halmazállapotú – vagyis kondenzált – részéhez gravitá-

ciós kölcsönhatással kapcsolódó gázburok. 

Légköri aeroszol: a levegőben finoman eloszlatott szilárd és/vagy cseppfolyós részecskék 

kolloid diszperz rendszere, amelyben a részecskék mérete néhány nanométertől 100 μm 

nagyságig változik. 

Légnyomás: a légkör egységnyi felületre vonatkoztatott súlyereje. 

Másodlagos légszennyezők: olyan kémiai anyagok, vegyületek, amelyek a légkörben kelet-

keznek kémiai reakciók termékeként. Például O3, szulfát aeroszol. 

Méreg: olyan anyag, mely a szervezetbe kerülve már kis mennyiségben átmeneti, vagy mara-

dandó egészségkárosodással járó mérgezést (intoxikációt) okoz. 

Méreteloszlás: egy rendszer valamelyik tulajdonságának változása a rendszer részecskéi (li-

neáris) méretének függvényében. Például: a tömeg méreteloszlás kifejezi a részecskék 

tömegének eloszlását a részecskék átmérőjének függvényében. Hosszabb megnevezése: a 

tömeg méret szerinti eloszlása. 

Mutagén: génmutációt előidéző anyag. 

Mutagén hatás: valamely fizikai, kémiai vagy biológiai ágens azon tulajdonsága, hogy képes 

génmutációt kiváltani. 

MX-vegyületek: mutagén vegyületek, az ivóvízben jelenlétük az összes halogénezett szerves 

vegyület koncentrációjával összefügg. 

Német keménységi fok (nK
o
): a vízkeménység kifejezésére használjuk. 1 nK

o
-ú az a víz, 

amelynek 1 000 ml-ében 10 mg CaO-dal egyenértékű kalcium- és magnéziumsó van je-

len oldott állapotban. 

Nyomgáz: nyomnyi koncentrációban lévő gáz. 

Óceáni szállítószalag: a Világóceán háromdimenziós egybefüggő áramlási rendszere, mely 

biztosítja az óceáni medencék közötti vízmozgást. 

Oxigéntelítettség: az adott víz (aktuálisan mért oxigéntartalom), és a vele azonos hőmérsék-

letű, sótartalmú és nyomású, élő szervezetet nem tartalmazó légtelített víz egyensúlyi 

oldottoxigén-tartalmának (utóbbi az elméleti oxigéntartalom) aránya, százalékban kife-

jezve. 

Ózonlyuk: (a sarkok közelében kialakuló) ózonkoncentráció csökkenés 220 DU szint alá. 

Összes keménység: a Ca
2+

- és Mg
2+

-ionok vegyületei okozzák. A kalcium- és magnéziumio-

nok azon mennyisége (keménységi fokokban kifejezve), amely a vízben lévő karbonátok 

vagy hidrogén-karbonátok (anionok) mennyiségével egyenértékű, a karbonát (vagy válto-

zó) keménység. A nem karbonát (állandó) keménység az összes és a karbonát keménység 

közti különbség; a kalcium- és magnéziumionoknak az a mennyisége, keménységi fo-

kokban kifejezve, amely az egyéb (klorid-, szulfát-, nitrát-, stb.) anionokhoz kötött. 
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Parti szűrésű víz: besorolása szerint felszín alatti vízforma, átmenetet képez a felszíni és 

felszín alatti víztípus között. Folyók mentén fordulhat elő, a vízáteresztő kavics- és ho-

mokágyra telepített kutak által kitermelt víz. 

Perzisztens anyag: stabil kémiai szerkezetű, lassan bomló, a környezetben, illetve a termé-

szetben felhalmozódó anyag. 

Redoxipotenciál: a vízben jelen lévő oxidált/redukált vegyületformák arányát jellemző ösz-

szegparaméter. 

Rétegvíz: mélységi víz, két vízzáró réteg között helyezkedik el. 

Savas eső: az a csapadék, amelyik kémhatása jelentősen savas (kisebb, mint 5,6), akár pH = 3 

körüli értékig is csökken, szennyezett környezetben főleg a kénsav, kénessav és salétrom-

sav hatására. 

Szaprobitás: a vízi ökoszisztéma lebontó képessége, vagyis a szerves anyagokat szervetlenné 

bontó, a vízminőséget jelentősen befolyásoló jelenségek gyűjtőfogalma. 

Szcenárió: éghajlatváltozási forgatókönyv, bizonyos feltételek teljesülése esetén várható ég-

hajlati előrejelzés. 

Szmog: a nagyvárosokban erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körül-

mények hatására időszakosan kialakuló jelenség. A szmog a légszennyezettség egyik 

szélsőséges formája. Két típusa: a London- és a Los Angeles-típusú szmog. 

Sztratoszféra: a légkörnek a tropopauza és a sztratopauza közötti rétege, melyben a levegő 

hőmérséklete a magassággal növekszik. 

Szubsztrát légzés: a baktériumok lebontható tápanyagok jelenlétében mutatott, sejtlégzésen 

felüli oxigénfogyasztása. 

Szubsztrát-limitáció: a tápanyagfogyasztás sebességére a tápanyag koncentrációja egy adott 

koncentrációérték felett már nincs hatással, az alatt viszont függ tőle. Ez a koncentráció-

határ az adott szervezet és az adott tápanyag minőségétől függően változó. 

Talajvíz: a felszín alatti vízkészlet azon része, amely az első vízzáró réteg felett található. 

Tartózkodási idő: kifejezi, hogy egy molekula, species vagy entitás átlagosan mennyi időt 

tölt az adott tározóban. A tartózkodási időt az anyag mennyiségének és forrásának vagy 

nyelőjének az arányaként definiáljuk. Mértékegysége időegység. 

Teratogén hatás: a magzatra gyakorolt toxikus hatás, amely veleszületett abnormitást ered-

ményez. 

Termohalin cirkuláció: az óceáni hőmérséklet- és sókoncentráció-különbségek kiegyenlítő-

désére létrejövő óceáni áramlások. 

THM (trihalometánok): szén-klór (illetve szén-bróm) kötést tartalmazó vegyületek, amelyek 

főleg szerves anyagok klórozásakor keletkeznek, és rákkeltő hatásúak. 

TOC (total organic carbon): összegparaméter, amely általában a levegőben vagy vízben elő-

forduló összes, szervesen kötött szén mennyiségét adja meg. 

Toxicitás: az anyagnak azon képessége, hogy a szervezettel kapcsolatba kerülve mérgezést 

okoz. 
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Töréspont klórozási görbe: azt mutatja, hogy egy adott vízösszetétel esetén hogy változik a 

szabad, el nem reagált klór mennyisége az adagolt klór koncentrációjának függvényében. 

A törésponthoz tartozó koncentráció feletti mennyiség az, ami az adott vízben reakcióké-

pes szabad klórként megmarad. 

Transzmisszió: valamilyen anyag elszállítódása, hígulása, fizikai és kémiai átalakulása, va-

lamint a levegőből történő távozása. 

Trofitás: a vízi ökoszisztémában végbemenő elsődleges szervesanyag-termelés mértékét, 

ezáltal a rendszer energiabefogó képességét fejezi ki. A szervetlenből szerves anyagot lét-

rehozó és ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok és jelenségek gyűjtőfogalma. 

Alapja a fotoszintézis, melyhez fényre, megfelelő hőmérsékletre, szervetlen növényi táp-

anyagokra és klorofilltartalmú alga- vagy hínárállományra van szükség. Az eutrofizáció a 

víz trofitásfokának megnövekedett mértékét jelenti. 

Tropopauza: a légkör azon legalsó tartománya, ahol a hőmérséklet csökkenése a magasság-

gal 2 km távolságon belüli tartományra nem haladja meg a 2C/km értéket. Hőmérséklete 

-56C, magassága pedig a földrajzi szélességtől, az évszaktól és a domborzattól függ. Az 

Egyenlítő környékén 18 km, míg a sarkokon 8 km körüli magasságban található. 

Troposzféra: a légkörnek a felszín és a tropopauza közötti rétege, amelyben a hőmérséklet a 

magassággal csökken, átlagos vastagsága: 8–16 km. 

Újrahasznált víz: nem közvetlenül a hidrológiai körfolyamatból származik, egyszer vagy 

többször felhasznált vizek visszavezetésekor (recirkuláltatás) jön létre. 

Veszélyes anyag: fertőző, mérgező, maró, ingerlő hatása, vagy gyúlékonysága, robbanásve-

szélyessége miatt káros hatást fejt ki, vagy ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy 

sugárzást (radioaktív anyag) bocsáthat ki. 

Vízkár: a vízszennyezés olyan mértéke, hogy a kedvezőtlen folyamatok csak mesterséges 

beavatkozással fordíthatók vissza, illetve csak az eredetihez képest eltérő egyensúlyi álla-

pot hozható létre. 

Vízkezelés: megfelelő vízminőséget szolgáló tisztítási eljárást (folyamatok, műveletek megfe-

lelő sorrendje) jelent. 

Vízszennyezés: a természetes vízösszetétel észlelhető mértékben megváltozik, vagy valamely 

természetes alkotóelem koncentrációjának jelentős változása, és/vagy a rendszerbe az 

adott ökoszisztéma természetes összetevőitől alapvetően eltérő minőségű komponens be-

jutása révén. 

VOC (volatile organic compound): illékony szerves vegyületek. 

Xenobiotikum: idegen anyag. 

Zeta-potenciál: a szilárd részecskékhez tapadó és az attól elmozduló folyadékréteg határán 

mérhető potenciál, amely a vízben szuszpendált részecskék töltését jellemzi. 
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