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Abstract  
 
Quality of Tisza River is significantly influenced by the industrial activity of Ukrain and 
Romania. The main problem is the heavy metal loading which can be in dissolved form in the 
water or bounded on the colloid surface in the sediments. In this paper an investigation was 
carried out of soil samples were taken from the floodland of the river. Surface samples were 
collected and profiles were created. All the results show significant and continous heavy 
metal loading.  
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Bevezetés 
 

A különféle emberi termelő és társadalmi tevékenységek a szennyezések széles 
skáláján terhelik környezetünket. Különösen az ipari termelés során kerülhet nagy 
mennyiségű szennyező anyag a környezetbe. Ilyen esetekben gyakran fordul elő, hogy a 
toxikus anyagokat nagy mennyiségben tartalmazó hulladékokat, melléktermékeket nem 
megfelelően kezelik, vagyis az elvárható szintű műszaki védelem hiányában a szennyezések 
akadálytalanul a környezetbe kerülhetnek. A szennyezések kétféleképpen fordulhatnak elő: 
(1) kisebb-nagyobb koncentrációban jelentkező folyamatos szennyezésként; vagy (2) egy-egy 
alkalommal előforduló, nagy koncentrációjú haváriaként. A hatás eltérő, nagy mértékben függ 
attól, hogy a szennyező anyagok milyen közegbe kerültek (pl. talajba, talajvízbe, felszíni 
vízbe), illetve attól, hogy mekkora területen belül van lehetőség az eloszlásra.  

E munkában a Tisza üledékeinek fémterhelésével foglalkozunk, így a továbbiakban a 
felszíni vizekbe, ezen belül is a vízfolyásokba kerülő szennyezőkről lesz szó. A vízfolyásokba 
kerülő szennyező anyagok lehetnek oldott állapotban, illetve a változó folyássebességtől – így 
munkavégző képességtől – függően eltérő mennyiségben szállított mennyiségű kolloidális 
frakcióhoz kötöttek.  

A Tisza folyó Romániában ered, majd Ukrajnán keresztülhaladva Tiszabecsnél éri el 
hazánkat. A Kárpátok koszorújából kilépve szakaszjellege megváltozik és felső-, majd 
középszakasz jellegből alsószakasz jellegűvé válik. Ez azzal a ténnyel együtt fontos 
információ, hogy a Tisza igen sok lebegtetett hordalékot szállít, vagyis megvan a lehetősége 
mind az oldott, mind a hordalékhoz kötött szennyező anyagok előfordulásának. Hazánkban a 
folyó mentén nincsenek nagy szennyező források, melyek a vizét szennyeznék. A határon túli 
szakaszon viszont mind a Tisza, mind mellékfolyói mentén számos ipari létesítmény található, 
melyek műszaki védelme nem kielégítő és az elmúlt években bekövetkezett haváriák alapján 
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azt mondhatjuk, hogy nemcsak potenciális szennyező forrásként kell őket számon tartanunk. 
A hirtelen, nagy koncentrációban jelentkező, a médiába is bekerülő szennyezések mellett 
folyamatos, kisebb koncentrációjú szennyezésekkel is számolni kell. 

A tiszai hullámtér jelentős része mezőgazdasági hasznosítás alatt áll: szántóföldi 
művelés, gyümölcsösök, valamint extenzív legelők egyaránt előfordulnak. A nehézfémek 
akkumulációja a hullámtéren és bekerülésük a táplálékláncba potenciális veszély, ezért 
ismernünk kell annak mértékét és területi eloszlását. 

A tiszai üledékek fémszennyezettségének vizsgálata nem új keletű, már az 1980-as 
évek elejéről találhatunk ezzel kapcsolatos publikációkat (pl. GYŐRI ZS. – VÉGVÁRI P. 1981; 
HUM L. – MATSCHULLAT J. 2002), de igazán nagy lendületet a 2000-ben három egymást 
követő alkalommal is bekövetkezett szennyezések után vett (pl. ALAPI K. – GYŐRI Z. 2003; 
BLACK, M. – WILLIAM, P. 2002; BRAUN M. ET AL. 2003; HUM L. 2002).  

A hullámtéri fémkoncentráció elsősorban a Tisza menti szennyező források 
aktivitásától függ, vagyis attól, hogy a bányászat és ércfeldolgozás során mennyire tartják be a 
környezetvédelmi előírásokat. Sok esetben a magasabb haszon érdekében áthágják ezeket és 
jelentős mennyiségű szennyező anyagot engednek a folyóba. A fémek oldott formában és a 
kolloidokhoz kötődve kerülhetnek a vízbe. A hullámtéren az áradások során a kolloidokhoz 
kötött fémek kiülepednek. A koncentrációt így nagy mértékben befolyásolja az is, hogy az 
áradás során mennyi üledék rakódik le és az, hogy ezen belül mennyi a kolloidok aránya. A 
lerakódás üteme, ezen belül pedig a kiülepedett kolloidok mennyisége a víz sebességétől 
függ. A lassan folyó víz kedvez az akkumulációnak, így nem közömbös a hullámtér 
növényborítottsága, mivel növeli az érdességet, csökkenti a víz sebességét (BRAUN M. ET AL. 
2003; SÁNDOR A. – KISS T. 2008; SZALAI Z. 1998). 
 E munka keretében egy Felső-Tisza-vidéki mintaterületen, a Boroszló-kerti Holt-Tisza 
térségében – Gulács község mellett – végeztünk vizsgálatokat. Célunk az volt, hogy 
kimutassuk, hogy a folyó által szállított, fémekkel terhelt üledékek milyen többletet jelentenek 
a hullámtéren a mentett oldalhoz viszonyítva, illetve azt, hogy nagyfelbontású vertikális 
mintavételezéssel milyen hatásfokkal azonosíthatók a nagyobb koncentrációjú szennyezések. 
Emellett a szennyezések alátámasztásául meglévő vízminőségi adatok elemzésével 
szennyezési időszakokat mutattunk ki 2003-2006 közötti időszakban. 
 
 
Anyag és módszer 
 

A tiszai hullámtér Boroszló-kerti részletéről (1. ábra) 2006-2007 folyamán 108 db 
felszíni talajmintát gyűjtöttünk be. A mintákat 0-25 cm mélységből vételeztük és 8-10 
részmintából homogenizálással átlagmintát képeztünk azért, hogy csökkentsük a talaj 
mikroheterogenitásából eredő hibákat. 

Nagyfelbontású vertikális mintavételre is sor került: 2 db 1 m mélységű szelvényt 
készítettünk és mintáztunk meg 2 cm-enként.  

A minták nagyobb hányada (71 db) a hullámtérről, kisebb része (20 db) a mentett 
ártérről származik (1. ábra), de a lépték és a jobb áttekinthetőség miatt ez utóbbi esetében a 
távolabbi mintavételi helyeket nem ábrázoltuk. 
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1. ábra. Talajmintavételi helyek a Boroszló-kerti Holt-Tisza térségében 

: talajszelvények; o: felszíni talajminták; : gát 
 
A talajmintákat 40oC-on kiszárítottuk, majd 2 mm-es szitán átszitáltuk. A talajminták 

szemcseösszetételét (Köhn-pipettás módszer), a humusztartalmat (Tyurin módszer), az aktív 
és potenciális savanyúságot (pHH2O, pHKCl, y1, y2) az érvényben lévő magyar szabványoknak 
megfelelően határoztuk meg (MSZ-08-0210-1977, MSZ-08-0205-1978, MSZ-08-0206/2-
1978). A humuszminőséget HARGITAI (1982) módszerével határoztuk meg (1% NaF és 0,5% 
NaOH extraktumainak fényabszorbciója [ENaOH és ENaF] segítségével 533 μm hullámhosszon, 
spektrofotométerrel).  

A talajok fémtartalmát az MSZ-08-1722/3-1989 magyar szabványnak megfelelően 
határoztuk meg cc. H2O2+HNO3-feltárással, F-AAS-sel és ICP-OES-sel. A felszíni minták 
elemzése a DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéken történt Perkin-Elmer 3000 F-
AAS készülékkel Co, Cu, Ni és Zn elemekre, a szelvényminták elemzésére pedig a DE ATC 
Műszerközpontban került sor ugyanezen elemekre. 

Az összes fémtartalom önmagában nem ad tájékoztatást a fémek által jelentett 
veszélyről, mivel azok előfordulási formájuktól függően különböző mértékben férhetők hozzá 
a növények számára. Ezért a felszíni minták esetében meghatároztuk a növények számára 
hozzáférhető mennyiséget is Lakanen-Erviö-féle kivonattal (NH4-acetát + EDTA)(LAKANEN, 
E. – ERVIÖ, R. 1971). 

A feldolgozás során az adatok normál eloszlását D’Agustino teszttel határoztuk meg, 
TANAGRA szoftverrel és SPSS for Windows 15 felhasználásával varianciaanalízist 
(ANOVA) és diszkriminancia analízist végeztünk. Az adatok megjelenítéséhez C2 (JUGGINS, 
S. 2003) és ArcGIS 9.0 szoftvereket használtunk. 
 
 
Eredmények 
 
A Tisza nehézfémterhelése az ipari tevékenység által 
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A Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer técsői állomásának adatai alátámasztják a 

bevezetésben leírtakat az oldott fémtartalom tekintetében. Ezen az állomáson az oldott cink-, 
réz-, ólom- és kadmiumtartalmat mérik és 2003 novemberétől 2006 áprilisáig férhetők hozzá 
az adatok. Eszerint ebben az időszakban a mért fémtartalom legalább 4 alkalommal haladta 
meg mind a figyelmeztetési, mind a riasztási határértéket (2003.11.21-2003.12.14 között; 
2004.10.09-2004.11.15 között; 2005.12.03-án; 2006.03.02-2006.04.17 között). Mivel a mérés 
(feltehetően technikai okok miatt) nem folyamatos, többször is megtörténhetett a határértékek 
túllépése.  
 
A felszíni minták elemzése 

A felszíni minták elemzésével a növények gyökérzónájáról, a talaj nemezszintjéről 
kapunk információt. A vizsgálati területen mért fémtartalmakat az 1. táblázatban mutatjuk be.  
 

1. táblázat. A hullámtéri és mentett oldali talajminták összes savoldható és növények számára hozzáférhető 
(Lakanen-Erviö módszer - LE) fémtartalma (átlag±szórás) 

Vizsgált fém  hullámtér mentett ártér 

Co-LE (mg/kg)  6,7±1,0  4,9±0,8 
Co (mg/kg) 18,9±2,7 16,3±2,1 
Cu-LE (mg/kg)  15,6±5,8 7,24±1,1  
Cu (mg/kg) 32,9±8,3 19,3±4,0 
Ni-LE (mg/kg)  10,3±1,3 8,5±1,5  
Ni (mg/kg) 46,1±6,9 38,3±7,4 
Zn-LE (mg/kg)  15,5±9,8 7,5±6,7  
Zn (mg/kg) 118,4±24,2 84,3±30,1 

 
A varianciaanalízis eredménye szerint a cink, réz, kobalt és nikkel koncentrációi a talaj 

felső 25 cm-es rétegében szignifikánsan magasabbak a hullámtéren belül, mint a kontrollként 
kezelt mentett ártéri minták esetében (2-3. ábrák). A réz és a cink esetében nemcsak a teljes 
fémtartalom, hanem ennek a növények által hozzáférhető hányada is nagyobb a hullámtéren 
belül, mint a mentett ártéren (a réz 27, a cink 47%-kal). Ez azzal magyarázható, hogy a fémek 
eltérő kémiai formában kötöttek a hullámtéren belül és kívül. A hullámtéren belüliek 
könnyebben mobilizálódnak és kerülhetnek be a növényekbe, így a táplálékláncba. 

  
2. ábra. A hullámtéri és mentett ártéri minták 

réztartalma (mg/kg) 
3. ábra. A hullámtéri és mentett ártéri minták 

cinktartalma (mg/kg) 
 

A hullámtéri és mentett ártéri mintákra diszkriminancia analízist végeztünk a cinkkel, 
kobalttal, rézzel és nikkellel, mint független változókkal. A kiugró értékek kizárása után az 
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eredmények szerint a 4 fém koncentrációjából 92%-os pontossággal (p<0,01) becsülhető a 
minta gáton belüli, vagy kívüli volta (2. táblázat). A fémek közti sorrend a struktúramátrix 
(Pearson korrelációs együttható mátrix) értékei alapján a következő: réz (0,978), cink (0,703), 
nikkel (0,547) és kobalt (0,444). A réz és cinkkoncentráció tehát igen meghatározó a 
függvényben, míg a másik két fém alárendeltebb szerepű ugyan, de bevonásuk a vizsgálatba 
mégis indokolt, mivel növelik a becslés pontosságát. A függvény a kanonikus korrelációs 
együttható alapján (0,746) 55%-ban magyarázza a független változó varianciáját.  

 
2. táblázat. A diszkriminancia analízis klasszifikációs táblázata 

becsült csoport tagság  
hullámtér mentett ártér 

teljes 

Eredeti db hullámtér 57 3 60 
  mentett ártér 3 17 20 
 % hullámtér 95 5 100.0 
  mentett ártér 15 85 100.0 

Keresztvalidált db hullámtér 57 3 60 
  mentett ártér 4 16 20 
 % hullámtér 95 5 100.0 
  mentett ártér 20 80 100.0 

92.5% of original grouped cases correctly classified. 
91.3% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 
 
A szelvények elemzése 

A szelvények vizsgálata lehetőséget adott szennyezések vertikális eloszlásának 
vizsgálatára. A 4-5. ábrán a szelvények réz-, cink-, nikkel- és kobaltprofilját mutatjuk be. A 
két ábrát összehasonlítva látható, hogy az „A” jelű kis fémtartalmú zóna az 1. szelvény 
esetében 55-75 cm mélységben van, míg a 2-nál ez 85-100 cm mélységben van. A 2. 
szelvényben emellett egyenletesebb a fémek vertikális eloszlása. Ennek magyarázata az, hogy 
az 1. szelvény a nyári gáton belül, kb. 20 méterre helyezkedik el a Tisza medertől, a 2. 
szelvény pedig a Boroszló-kerti Holt-Tisza egy napjainkban az áradás után gyorsan kiszáradó 
mederszakaszában lett kialakítva. Az üledék felhalmozódás üteme a két területen eltérő, amit 
a domborzat és a növényborítottság okoz. Az 1. szelvény helyzeténél fogva gyakrabban kerül 
elöntés alá, így nagyobb valószínűséggel rakódhatnak le a fémekkel terhelt üledékek is, de 
vékonyabb rétegben, mint a 2. szelvény esetében. Ennek bizonytékát látjuk a 4. ábrán, a 
szelvény sokszor akár rétegenként változó fémtartalmában. 
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nikkel és cink esetében (mg/kg) nikkel és cink esetében (mg/kg) 

 
 
Összegzés 

 
A técsői állomás adatainak elemzése során legalább 4 jelentősebb szennyezési 

időszakot azonosíthatunk, tehát a köztudatba is eljutó események mellett viszonylag gyakran 
terhelik a folyót nehézfém szennyezések. Saját mintáink vizsgálata feltárta, hogy a 
hullámtéren a talaj felső rétegében szignifikánsan nagyobb a fémek koncentrációja, és a 
mentett ártéri mintákhoz képest nagyobb a növények számára hozzáférhető hányad is. A 
talajszelvények elemzése alapján megállapítottuk, hogy az áradások alkalmával folyamatosan 
érkezik nehézfémekkel terhelt üledék a hullámtérre. A lerakódott üledék mennyisége és a 
fémkoncentráció az egyes rétegekben az áradás jellemzőitől függ: mekkora területet önt el a 
víz, milyen sebességgel folyik a víz a hullámtéren és mennyi ideig tart az áradás. A folyó 
sebessége az üledék összetétele szempontjából is fontos, így közvetve a növényborítottság 
növelheti az agyagfrakcióhoz kötött fémek koncentrációját is. Ennek hatását mutattuk ki a két 
talajszelvény vizsgálatával. 
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