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BEVEZETŐ 

„Az ökológiai intelligencia lehetővé teszi, hogy azt, amit az emberi tevékenység környezeti 

hatásairól tudunk, képesek legyünk alkalmazni annak érdekében, hogy környezetünkben 

kevesebb kárt tegyünk, és hogy élőhelyünket - ami a napjainkban a teljes bolygónkat jelenti - 

tartósan megőrizhessük.” 

(Daniel Goleman) 

 

A víz jelentősége csak közismert és ezerszer ismételt megállapításokkal jellemezhető, mint pl.: 

víz az élet forrása, víz nélkül nincs élet, a Föld vére, a test folyója. És valóban, a víz érték és 

létfontosságú környezeti elem. Nem csak az élet kialakulásához, hanem a fenntartásához is 

nélkülözhetetlen. Jelen van a légkörben, a talajban, a növényekben, az állatokban, az 

emberekben és minden élő szervezetben. A víz közös tulajdon, amelynek értékét mindenkinek 

fel kell ismernie.  

Az egyének kötelessége a víz célszerű és gazdaságos használata, azonban az ember 

környezetformáló tevékenysége a társadalmi és technikai fejlődéssel szoros kapcsolatban egyre 

nagyobb méreteket ölt a környezetszennyezés. 

Ma, a mi előrehaladott és modern társadalmunkban abban hiszünk, hogy fel kell 

áldoznunk mindent, beleértve annak a bolygónak a vizét is, amelyen lakunk, azzal a céllal, hogy 

az úgynevezett "jólétünket" megőrizzük. Nagy iramban romboljuk le a víz életet adó voltát. A 

megnövekedett lakosság, az ipari hulladékok és a mezőgazdasági vegyszerek, mind szennyezik 

vízforrásainkat. A mi "pazarló" társadalmunk polgárai, sajnálatos módon elveszítették minden 

tiszteletüket és alázatukat a víz, és a természet iránt. Úgy használjuk a vizet civilizációnkban, 

mintha határtalan mennyiség állna rendelkezésünkre, azonban a tiszta víz olyan anyag, ami egyre 

szűkösebben érhető el. A gondatlan bánásmód, az ivóvízforrások mérgezése világszerte 

veszélyezteti ezt az értékes erőforrást. Napjainkban a világ számos országában, mivel nincs 

kielégítő mennyiségű édesvíz a társadalom egyes csoportjai vagy egésze számára, 

édesvízszűkösség és ebből adódó konfliktusok alakulnak ki. 

Az antropogén hatások következtében súlyos szennyeződések jelentkeznek mind a 

talajban, mind pedig a felszíni vizeinkben. A talajok elszennyeződése pedig a felszín alatti 

vízkészletek elszennyeződéséhez vezethet. 

Sokan keressük fel a felszíni vizeinket. Vannak, akik egy tó, egy holtág, egy folyó 

varázslatos környezetében a kikapcsolódást keresik. Regenerálódást is jelent a víz, a vízpart, 

hiszen a nyári kánikulák idején egyre többen keresik fel, fürdőzni, sportolni, hűsölni, vagy csak 

egyszerűen azért, mert csodálatos környezetével lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra. A 
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vízparton, egy kicsit közelebb kerülünk a természethez, csodálhatjuk azt. Jól esik kicsit távol 

kerülni a városok zajától, mélyet lélegezni a friss, tiszta levegőből, és figyelni, amikor egy madár 

elrepül a víz felett. Mindezt megkaphatjuk a természet szolgáltatásaként. És mit is teszünk mi, 

emberek? 

Szennyvizet engedünk a belvízelvezető csatornába, tisztított és tisztítatlan 

szennyvizeinket a folyóinkba tápláljuk, tonnaszám töltjük a hulladékot folyóinkba, vizeinkbe, 

mert ott, pillanatnyilag nem látszik. Tudományosan is megmagyarázzuk, hogy a természet 

öntisztító hatása majd megoldja a mi problémánkat. 

Tényként megállapítható, hogy a természet és az ember harmonikus kapcsolata 

megbomlott az idők folyamán. A természet már képtelen feldolgozni az emberi terheléseket. 

Állíthatunk bármit, a természet, ha kicsit odafigyelünk, ha tudunk olvasni a természet könyvéből, 

az mindig a valóságot tükrözi. Elég egy kis figyelmesség, például, az energiával, a vízzel történő 

takarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés, és olyan termékeket használni, amelyek nem károsak 

környezetünkre. Meg kell próbálnunk környezettudatosan élni. A pénz és gazdaság központú 

gondolkodást környezettudatos gondolkodássá kell változtatni. "Majd ha az ember kivágja az 

utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a 

pénzt nem lehet megenni." Mondja egy indián jóslat is. 

Tiszasalamon Kárpátalja egyik községe. A Latorca és a Tisza között helyezkedik el. A 

településtől délre a Tisza, északra a Latorca folyik, e folyók holtágai, valamint mesterségesen 

kialakított halastavak is megtalálhatók a faluban.  

Diplomamunkám célja ezért szülőfalum, Tiszasalamon felszíni vizeinek kémiai 

vizsgálata. Azért választottam e témát, mert érdekel, hogy az adott község környékén milyen 

minőségű felszíni vizeket találunk és hogy van-e, ha pedig igen, akkor milyen káros tényezők 

okozták a vizek minőségbeli romlását. 

A felszíni vizek minőségét meghatározott indikátor paraméterek segítségével lehet 

jellemezni. A vízben lévő fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai komponensek időszakosan, 

vagy évszakosan folyamatosan változnak. Rendszeres ellenőrző vizsgálatokkal (monitoringgal) a 

változások nyomon követhetők illetve meghatározhatók a további vízfelhasználási lehetőségek. 

A vizekhez kapcsolódó monitoring, olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, 

észlelési tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 

állapotának megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának 

leírását lehetővé teszi. 

A gyakorlati felhasználás az eltérő minőségi követélmények alapján természetes vizeinket 

ivóvíz- és iparivíz-ellátásra, öntözésre és egyéb célokra (pl. haltenyésztés; sport, üdülés; 
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közlekedés) szokás minősíteni. Gyakorlati példán érzékeltetve, egy felszíni víz nagy mennyiségű 

nitrogén- és foszforformát tartalmaz. Ivóvíz célú felhasználása technológiai és gazdasági 

szempontból előnytelen, azonban a rendelkezésre álló növényi tápanyagoknak köszönhetően 

remek mezőgazdasági öntözésre. Alapvető kémiai és biológiai mutatók segítségével 

meghatározható a felszíni vizek minősége, és a vizsgált komponensek alapján elvégezhető a 

minősítés.  

Kutatásom során vizsgáltam a Latorca, a Holt-Tisza (a Tisza egyik holtága), valamint a 

faluban kialakított halastavak és egyéb felszíni vizek kémhatását, nitrát-, foszfát, kalcium-, 

magnézium-, nátrium- és káliumtartalmát, elektromos vezetőképességét, a vízben oldott 

oxigéntartalmat, vízkeménységet. A falumban található felszíni vizek vizsgálatára és annak 

minősítésére adott lehetőséget diplomamunkám. Lehetőségem nyílt arra, hogy fényt derítsünk az 

esetleges szennyeződések okaira. Továbbá megfigyelhettük, hogy a falu területén lévő gyárak és 

a mezőgazdaság befolyásolja-e felszíni vizeink minőségét. 

Diplomamunkám megírásakor felmerült feladatok: 

1. a felszíni vizekre vonatkozó szakirodalom áttekintése, összegzése; 

2. térképi adatok összegyűjtése; 

3. mintavételi pontok kijelölése; 

4. a mintavételi pontok feltüntetése térképen; 

5. mintavételezés; 

6. mérések; 

7. laboratóriumi vizsgálatok a vett vízmintákból; 

8. eredmények kiértékelése; 

A témám aktuális, hiszen a környezetszennyezés hatalmas méreteket ölt. Hatásai 

megmutatkoznak a vízkészletek állapotán is. Sokan azt gondolhatják, hogy ezek a problémák 

nem érintik közvetlen környezetünket, ám a különböző kutatások eredményei másról 

árulkodnak. 

Mint leendő pedagógusok feladatunk felhívni a környezetünkben élő emberek figyelmét 

arra, hogy bolygónk édesvízkészlete nem kifogyhatatlan forrás. Tisztaságának megőrzése 

érdekében jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk akár a közvetlen környezetünkre, mert a víz 

jelenléte meghatározza mindennapi életünket. Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha 

rövidesen nem változtatunk magatartásunkon. Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa többek 

között azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan 

óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1 A hidroszféra 

 

A különböző halmazállapotú vizeket magában foglaló földburok-rész a vízöv, vagy hidroszféra, 

amely egyrészt a szilárd kéreggel (a litoszférával), másrészt a légkörrel (az atmoszférával) 

érintkezik. A hidroszféra hozzávetőleg 10 km magasságig keveredik a légkörrel, és mintegy 5 

km mélységig a szilárd kéreggel (MOLNÁRNÉ, 1997). 

 

1.2 A Föld vízkészlete 

 

A Föld teljes vízkészletét 2 milliárd km
3
-re becsülik, ami a Föld teljes tömegének kereken 1%-a. 

Ennek a vízkészletnek jelentős hányada a szilárd kéregben kémiailag, kisebb hányada az élő 

szervezetekben biológiailag kötött állapotban van. A kémiailag és biológiailag kötött vizek 

nélkül 1,35-1,40 milliárd km
3
-re becsült vízkészlet legnagyobb részét, több mint 97%-át óceánok 

és tengerek teszik ki. Mintegy 2% jut a sarki jégben és gleccserekben lefagyott vizekre, s 

összesen kevesebb mint 1% a szárazföld egyéb, igen változatos formában megjelenő vizeire, 

valamint az atmoszférában légnedvesség formájában megtalálható vizekre (VERMES, 2001). A 

szárazföld vizeit felszíni és felszín alatti vizekre osztják, ez utóbbin belül sok esetben kiemelten 

is megkülönböztetik a talajnedvességet. A föld vízkészletének vízfajták szerinti megoszlását 

Vernadszkij nyomán az 1. táblázat foglalja össze (BOGOSZLOVSZKIJ et al. 1984). A teljes 

vízkészletnek csupán 0,03%-a a ténylegesen hasznosítható, hozzáférhető édesvízkészlet.  

1. táblázat 

A Föld vízkészletének megoszlása 

(VERMES, 2001) 

Vízfajták 
Vízmenyiség 

ezer km
3
 % 

Óceánok, tengerek 1 338 000 96,40 

Sarki jég, gleccserek 26 364 1,90 

Szárazföld vizei 

- felszíni vizek 

- felszín alatti vizek 

- talajnedvesség 

 

190 

23 400 

16 

 

0,011 

1,69 

0,001 

Légköri vizek 13 0,001 
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1. ábra: A Föld vízkészlete 

(HTTP://WWW.ASVANYVIZEK.HU/SZAKMAI/A_VIZ) 

 

Az emberi környezetben kémiai tisztaságú víz nem fordul elő. A különböző vízformák 

környezetüktől függően tartalmazhatnak: oldott gázokat, oldott sókat és szerves anyagokat, 

lebegő szennyeződéseket.  

A víz különleges jellemzője, hogy Földi körülmények között mindhárom halmazállapotban 

előfordul. 

A vizek csoportosítása: 

▪ csapadékvíz 

▪ források 

▪ felszín alatti vizek: 

¤parti szűrésű víz 

¤talajvíz 

¤rétegvíz (artézi, vagy mélységi víz) 

¤karsztvíz 

▪ felszíni vizek: 

¤folyóvizek: csermely, ér, patak, folyó, folyam 

¤természetes és mesterséges tavak 

¤mocsarak 

¤lápok 

¤időszakos vízborítottságú területek 

▪ különleges tulajdonságú vizek: hévizek, brakvizek, szennyvizek, jég, hó, szikes vizek 

(PÁSZTÓ, 1998). 
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1.3. A víz körforgása 

 

A Földünkön igen változatos formában megjelenő vizek látszólagos elkülönültségük ellenére 

egymással szoros összefüggésben vannak. A víz –, amelyet eltérően szinte minden más 

természeti erőforrástól, nagyfokú mozgékonyság is jellemez – különböző folyamatok révén 

átléphet egyik megjelenési formájából valamely más megjelenési formájába. A víz valamely 

megjelenési formájából kiinduló, és ezen formájába visszatérő, a víz halmazállapotának 

változásával együtt járó mozgássorozatát a víz körforgásának, hidrológiai körfolyamatnak 

nevezik (VERMES, 2001). 

A világtengerek felületéről nap mint nap óriási vízmennyiség párolog el gőz formájában. 

Ennek egy része a tenger felett esőként azonnal visszatér az óceánba. A másik részét a 

légáramlatok felhővé és köddé sűrűsödve a szárazföld fölé viszik. Végül eső, hó, jégeső vagy 

harmat formájában a víz a földre kerül, ahol egy része a felszínen, a folyókon keresztül 

visszafolyik a tengerbe. Egy másik rész ismét elpárolog, a többi beszivárog a talajba. A víz 

azonban a felszín alatt is mozgásban marad, és általában a vízfolyásokon keresztül visszakerül a 

tengerbe. A víz nagy körforgása ilyenformán a természetben bezárul (MOLNÁRNÉ, 1997). 

A víz beszivárogva a talajba, majd a Földet alkotó kőzetekbe hosszabb-rövidebb időt tölt 

el a felszín alatt. Különböző ásványi anyagokkal gazdagodva természetes forrásfeltörés 

formájában, vagy fúrt kutakon keresztül jut ismét a felszínre. A víz fontos minőségi jellemzője a 

felszín alatt töltött idő, ami alatt fokozatosan felveszi annak kémiai tulajdonságait. Az 

úgynevezett. gleccser- és karsztvizek fiatal vizek, csekély ásványi anyag tartalommal. Az 

ásványvizek azonban több száz, több ezer, sőt akár több millió évet is eltölthetnek a Föld 

mélyében (HTTP://WWW.ASVANYVIZEK.HU/SZAKMAI/A_VIZ). 

A felszín alá kerülő víz eredeti tulajdonságaitól, valamint a különböző rétegekben 

megtett útja során végbemenő vegyi folyamatoktól függően megváltozik, és minőségét 

elsősorban a talaj összetétele, felépítése és szennyezettsége határozza meg. A minőséget erősen 

befolyásolja a terület geológiai adottsága, a talaj hőmérséklete, a talajban a víz áramlási 

sebessége, a felszín alatt megtett út hossza. Az általános jellemzők közül a felszín alatti vizeknek 

a keménysége, szénsav tartalma, illetve kémhatása fontos (MOLNÁRNÉ, 1997). 
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2. ábra: A víz körforgása 

(HTTP://WWW.ASVANYVIZEK.HU/SZAKMAI/A_VIZ) 

 

Az embernek szüksége van a vízre. Ezért beavatkozik a természetes körforgásba és a talajvízből 

vagy a folyami felszíni vizekből állandóan növekvő mennyiségű vizet vesz. A felhasználás után 

ennek nagy része szennyvízként ismét visszakerül a vízfolyásokba. Ez a mesterséges körforgás 

különösen sűrűn lakott területeken fejlődött ki jól. A vizet többször is fel kell használni, ez 

azonban csak akkor lehetséges, ha van elég szennyvíztisztító berendezés és megfelelő 

teljesítőképességű vízmű ivó- és használati víz kellő elkészítésére (RUDOLF, 1976). 

A víz társadalmi körforgása, vagyis a víznek a társadalom újratermelési folyamatában 

való részvétele állandó kölcsönhatásban van a természeti körfolyamattal. Az emberi tevékenység 

hatására ez a folyamat sokkal bonyolultabb. Az ember hosszabb-rövidebb időre, részben, vagy 

teljesen kivon készleteket a természeti körforgásból (pl. tárolás, felhasználás, termékbe való 

beépítés formájában). 
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3. ábra: A víz társadalmi körforgása 

(SAJÁT SZERKESZTÉS) 

 

A készletek minőségét tevékenységével megváltoztatja, céljaira alkalmassá teszi (pl. 

vízlágyítás), vagy szennyezi (maradandó, vagy letisztuló szennyező anyagokkal) - és így a 

természetes folyamatokat (fizikai, kémiai és biológiai) befolyásolja, megváltoztatja. 

Az ember tehát érdekeinek megfelelően szabályozni kényszerül a természetes vizek 

lefolyását, növelni a hasznosítható vízkészleteket, gondoskodni az elhasznált vizek egészségre 

veszélytelen visszavezetéséről, vagyis a körforgásba tudatosan beavatkozni (MOLNÁRNÉ, 1997). 
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1.4. Felszíni vizek 

 

A természetes felszíni vizeket – megjelenési formájukat tekintve – folyó- és állóvizekre, 

valamint szárazföldi jégre osztják.  

 

 

4. ábra: A Föld édesvizei 

(HTTP://WWW.ASVANYVIZEK.HU/SZAKMAI/A_VIZ) 

 

A folyóvizekhez a különböző nagyságú vízfolyások, az állóvizekhez a tavak, a mocsarak, lápok 

sorolhatók (SZALAI, 1984). 

Ezek közül a vízfolyások jellemzője általában nagy tömegük, helyzeti 

magasságkülönbségből adódó mozgáskészségük, időben és térben változó mennyiségük, 

viszonylag gyors utánpótlásuk, erodáló, illetve hordalékmozgató jelenségekben megnyilvánuló 

nagy energiatartalmuk és a felszíni vizekre általában jellemző változatos és nagy élőszervezet 

tartalmuk. A vízfolyások esetében az eredéstől (hegyek) a torkolatig (tenger) az alábbi szakaszok 

különböztethetők meg. 

Az első szakaszra jellemzőek a szűkmedrű hegyi patakok, amelyekben a nagy sebesség 

miatt jelentős a turbulencia, illetve a magasságkülönbségekből és a geológiai viszonyokból 

adódóan vízesések alakulhatnak ki. A turbulencia illetve a vízesések a víznek a levegővel nagy 

felületen való érintkezését teszik lehetővé, így jelentős e szakaszon a nagy oldott oxigén 

tartalom, és így a jelentős öntisztuló képesség. 

A következő szakaszon különböző szélesebb és mélyebb medrű, kisebb esésű folyások 

alakulnak ki. Ezen a szakaszon a víz hőmérséklete magasabb, a víz mozgására a kisebb mértékű 

http://www.asvanyvizek.hu/szakmai/a_viz
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turbulencia ennek következtében kevesebb oldott oxigéntartalom jellemző. A tavakban ökológiai 

szempontból a következő részeket különböztetjük meg (5. ábra). 

 

 

5. ábra: A főbb zónák a tavakban 

(THYLL, 1998) 

 

A litorális zóna sekély, tápanyagokban gazdagabb, és a parttal érintkező rész. 

A limnetikus zóna a nyílt víz felszíni rétege, amelybe a fotoszintézishez elegendő 

napfény érkezik, így változó mennyiségű lebegő fitoplanktont, fitoplanktonnal táplálkozó 

zooplanktont és különböző állatfajokat tartalmaz a rendelkezésre álló növényi tápanyagtól függő 

mennyiségben. 

A mélyebben lévő profundális zónában a fénysugarak nem tudnak behatolni. Ez a réteg 

hidegebb, sötétebb, és oxigén szintje is alacsony. 

A bentikus zóna a fenéken alakul ki, amelyben nagy számú baktérium, és egyéb lebontó 

szervezet él, amelyek a fenékre leülepedő elhalt növényi és állati szervezetekkel, és állati 

hulladékokkal táplálkoznak. 

A tavak két fő típusát különböztetjük meg: 

 eutrof, illetve  

 oligotrof tavakat. 
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Az eutrof tavak növényi tápanyagokban gazdag állóvizek, amelyek sekélyvizűek, viszonylag 

magasabb hőmérsékletűek, amelyekben a fito- illetve a zooplankton és egyéb élőlények 

mennyisége jelentős. 

Az oligotrof tavak növényi tápanyagokban szegények, mélyek, hidegek, kristálytiszták és 

kevés az élőlények száma (THYLL, 1998). 

A szárazföldi jég átfogja az Antarktiszt borító jégtakarót és a gleccsereket. A mesterséges 

vizek közé sorolják az emberek által létesített víztározókat és a különböző célú csatornákat. A 

szárazföld mintegy 25%-a lefolyástalan terület, ennek egy részén egyáltalán nincsenek 

vízfolyások, más részén vannak ugyan folyók, de azok nem érik el az óceánt (SZALAI, 1984). 

A mocsarak, lápok elsősorban a múlt században végrehajtott lecsapolási és vízrendezési 

munkálatok következtében ma már csak kevés helyen fordulnak elő. Nem kétséges azonban, 

hogy ezeknek a megmaradó vizenyős területeknek egyes esetekben – pl. a vizek tisztaságának 

megőrzésében, a vízi életterek fenntartásában – számottevő szerepük van (VERMES, 2001). 

 

1.5. Kárpátalja területének víztartalékai 

 

Kárpátalja – vizekben egyik leggazdagabb régiója Ukrajnának. A megye területén 9429 folyó és 

patak folyik, amelyek összes hossza 19,86 ezer km, ebből 152 folyó hossza meghaladja a 10 km-

t, 4 pedig a 100 km-t. Kárpátalja folyói területileg egy medencében találhatóak a Duna egyik 

legnagyobb mellékfolyójával, a Tiszával. A Tisza – baloldalról a Duna legnagyobb 

mellékfolyója, hossza 966 km (BODNÁR, 1995). A Kárpátaljai régió alapvető vízrajzi jellemzése 

az 2. táblázatban található. 

2. táblázat  

A folyók vízrajzi jellemzése Kárpátalján 

(SZUHÁNYI, 2005) 
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Kárpátalján a vízellátás főbb forrásai:  

* a városok és a települések lakossága számára – felszín alatti vizek; 

* az ipar számára – felszíni és felszín alatti vizek;  

* az öntözés számára – felszíni vizek  

A meglévő víztartalékok a megyében egyenlőtlenül oszlanak meg. A legnagyobb 

víztömegű folyó a Tisza. A Tisza hordozza az összes meglévő víztartalékok 75%-át, a többi 

25%-ot az Ung és a Latorca. Az Ung és Latorca medencéjében meglévő víztömeg 61,2%-a 

felhasználásra kerül.  

A felszíni vizek felvétele 1 millió m
3

-rel megnövekedett, a földalatti vizek felvétele 

viszont 2,62 millió m
3

-re csökkent. A vízfelvétel és felhasználás a gazdasági ágazatokban történő 

elemzése során kiderült, hogy mindkettő növekedett az ipari, erdőipari, öntözési célokra. A 

megye felszíni vizei az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás alapvető forrásai (LENGYEL, 

2001).  

A szennyvizek hatását a felszíni vizek minőségére a megyei tisztiorvosi szolgálat 

rendszeresen vizsgálja a 15 I. fokozatú vízhasználati helyeken (lakossági, élelmiszeripari 

vízfelhasználás) és a 48 II. fokozatú vízhasználati helyen (kulturális, lakossági 

háztartásszükségleti, sport, pihenés, a lakóterületeken lévő vízlétesítményi vízfelhasználás) 

(KRÁVCSUK, 1987). 

A 2001-es évben az I. fokozatú víztárolókból 744 mikrobiológiai vizsgálatot végeztek, 

ebből 22 (3%) nem felelt meg a közegészségügyi, higiéniai előírásoknak, a II. fokozatú 

víztárolókból 886 mikrobiológiai vizsgálatból 37 (4,2%) nem felelt meg az előírásoknak. 

A környezeti erőforrások állami felügyelete rendszeresen ellenőrzi a felszíni víztárolók 

állapotát, a víztárolók vízmennyiségét és a víztárolók felületén felgyülemlett szennyeződések 

mennyiségét. Az ellenőrzést a vízhasználat engedélyezésének felülvizsgálatával sikerült 

biztosítani.  

A legtöbb vizet, 26,77 millió m
3

-t a gazdasági hálózat fogyasztotta, mezőgazdasági célra 

13,53 millió m
3

, ipari szükségletre 6,25 millió m
3 

víz lett felhasználva. A friss víz 

felhasználásának legnagyobb fogyasztói: Ungvár – 11,5 millió m
3

, Munkács – 8,9 millió m
3

, 

munkácsi járás – 7,7 millió m
3

, ungvári járás 6,5 millió m
3

. 

A felszíni víztárolókba 15,2 millió m
3 

szennyvíz ömlött, ami 3,1%-kal több a 2001-es 

évhez képest. A szennyvíz összértéke megyei viszonylatban 30,7%. A legrosszabb helyzet 
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Ungvár és Munkács városokban alakult ki, ahol összesen a városoknak megfelelően 9,9 és 2,5 

millió m
3 

volt, ami 65,1 és 16,4% megyei szinten. 

A Tisza és a Latorca vize Csap térségében a hidrokémiai (ammónium, nitrát, foszfát, 

szulfát, oldott sók) mutatók és a specifikus (fenol, olajtermékek, nehézfémek) mutatók 

megfelelnek a III. fokozatú (mérsékelten szennyezett) vízminőségi előírásnak (SZUHÁNYI, 2005). 

 

1.5.1. A víztartalékok minőségének megfigyelése 

 

A megye környezetét és természetvédelmét a megyei környezet és természetvédelmi állami 

vezetőség, az egészségvédelmi minisztérium, az állami vízgazdálkodás és az állami építészeti 

hivatal végzi.  

A Kárpátaljai illetékes hatóságok és természetvédelmi állami vezetőség 45 helyén mérik 

folyamatosan a felszíni vizek minőségét:  

* 7 határmenti helyszínen 12 alkalommal,  

* 2 határmenti helyszínen 4 alkalommal,  

* A többi 36 helyszínen 2-4 alkalommal évente.  

A Tiszán 10 állandó helyszínen mérik a víz minőségét, ezek közül 5 helyen a szomszédos 

ország környezetvédelmi hatóságaival együtt (Magyarország, Szlovákia, Románia) a kétoldalú 

államközi megállapodások szerint. A Tisza határmenti szakaszán, Tiszaújlak-Tiszabecs, Csap-

Záhony térségében 24 alkalommal történik vízmintavétel, ezek közül 4 alkalommal ukrán és 

magyar területen közösen.  

A TACIS program keretében Románia, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna 

együttműködésével létrejött központ feladata a Tisza medencében kialakuló szennyeződések 

elhárítása (MOLNÁR, 2002). Románia, Ukrajna, Magyarország és Szlovákia környezetvédelmi 

ügyekért felelős miniszterei, Budapesten, 2000. 04. 03-án megállapodást kötöttek, miszerint 

nyilvántartásba lett véve a Tisza medencéjében lévő összes kiemelten veszélyes létesítmény. A 

Tisza védelmének érdekében több kormányközi megállapodás jött létre:  

* Ukrajna és a Szlovákia között (Pozsonyban), 1994. június 14.  

* Ukrajna és a Magyar között (Budapesten), 1997. november 11.  

* Ukrajna és Románia között (Galácban), 1997. szeptember 30.  

A kormányközti megállapodások megfelelnek a nemzetközi jognak, leírják a vízminőség 

megállapításának módszerét, valamint a határ menti víztározókban kialakult rendkívüli 

szennyeződés megakadályozását.  
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Ezekben a kormányközti megállapodásokban a következőket kell biztosítani:  

* A megye vizeinek szennyeződését okozó források felderítését;  

* A tisztítóberendezések szakaszos műszaki átszervezését;  

* Vízvédelmi zónák, partszakaszok létrehozása és kialakítását;  

* A víztározók és folyók rehabilitációs projektjének kezdeményezését és érvényesítését;  

* Nemzetközi projekteknek generálását;  

* Illegális szemétlerakó helyek felszámolását, a talajszennyezés megakadályozását (SZUHÁNYI, 

2005). 

 

1.6. Vízminőség 

 

A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége (ZSENI ÉS BULLA, 

2002). Ezek között megkülönböztethetjük az emberi beavatkozás nélküli, vagyis a természeti 

körforgás során kialakult vízminőséget, és a víz társadalmi körforgása során kialakuló 

vízminőséget, amikor a természetes jellemzőkhöz hozzáadódik egy mesterséges környezeti 

hatás, a vízszennyezés. A víz minőségének meghatározása a víz szakszerű mintázásából, a 

vízmennyiség méréséből, valamint a helyszíni és laboratóriumi fizikai, kémiai, biológiai és 

bakteriológiai vizsgálatok elvégzéséből áll (VISINÉ, 2011). 

A vizek minőségének ismerete nélkülözhetetlen a vízkészletek racionális használatának 

megtervezéséhez és megszervezéséhez. Ehhez rendszeres vizsgálatok, elemzések szükségesek, 

amelyeket minden természetes vízre el kell végezni ahhoz, hogy megbízható adataink legyenek, 

és áttekinthető képet kapjunk a vízminőség helyzetéről. 

Ahhoz, hogy elbírálhassuk egy adott víz minőségét, ismernünk kell a vele szemben 

támasztott ökológiai és társadalmi igényeket. 

A vizek minősége megítélésére irányuló szervezett tevékenység a vízminősítés, amelynek 

két jelentősebb feladata van: 

a) a pillanatnyi vízminőségi állapot összevetése a vízminőségi követelményrendszerrel; 

b) a vízminőségi helyzet egységes megítélése 

Ebből a célból az egyes országok – zömmel a második világháború után, eltérő időpontokban és 

tartalommal, de rendszeres működéssel – vízminőség-vizsgáló hálózatokat hoztak létre, 

rendszerint a vízügyi szervezet keretében, elsőként a vizek védelmére teremtve meg egy 

környezeti elem minőségének nyomon követését célzó monitoring rendszer alapjait. Ennek 

keretében meghatározzák a vizekben vizsgálandó komponensek körét, az alkalmazandó 
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analitikai módszereket, továbbá törzshálózati pontokat jelöltek ki és olyan vizsgálati rendet 

állapítottak meg, amelynek segítségével térben és időben meghatározott sűrűséggel, a 

legelterjedtebb és a vizek minőségét leginkább jellemző összetevők rendszeres vizsgálatára sor 

kerül (VERMES, 2001). 

 

1.7. Vízminőségi jellemzők 

 

A vizet általánosságban minősíteni nem lehet, hanem gyakorlati felhasználásuk alapján 

osztályozni: 

▪ ivóvízellátásra 

▪ gyógyászati, üdülési célú vízhasználatra 

▪ mezőgazdasági célra 

▪ vízi ökoszisztémák fenntartására 

▪ ipari vízellátásra 

▪ egyéb vízhasználatra való alkalmasság alapján. 

Bárminemű vízhasználat csak a konkrét helyzet elbírálásával lehetséges, melynek során a 

felhasználás érdekében fontos tulajdonságokat vizsgálják, ezek: 

▪ hidrológiai 

▪ fizikai 

▪ kémiai 

▪ biológiai 

▪ bakteriológiai jellegűek (PÁSZTÓ, 1998). 

 

1.7.1.Hidrológiai tulajdonságok 

 

A vizek hidrodinamikai tulajdonságainak ismerete, azok térbeli, időbeli változásának vizsgálata 

szükséges a többi vízminőségi adat értelmezéséhez (KÁRPÁTI ÉS PÁLMAI, 1995). 

A. Sebesség 

A vizek áramlási sebessége lényeges hatással van a szennyezők asszimilálására, szállítására. A 

vízsebesség nem állandó, változhat naponta vagy szezonálisan is, befolyásoló tényezői főleg a 

hidrometeorológiai viszonyok, és a vízgyűjtőterület adottságai. A folyókat egyirányú, és időben 

változó áramlási sebesség jellemzi. A tavakban az áramlások több irányúak, és inkább a hónaptól 

több száz évig terjedő tartózkodási idő használatos a mozgás jellemzésére, mert a felületi 
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sebesség nagyon alacsony. A felszín alatti vizeket meglehetősen állandó irányú és sebességű 

áramlás jellemzi (KÁRPÁTI ÉS PÁLMAI, 1995). 

B. Vízhozam és vízszint 

A vízhozam a folyók térfogatárama m3/s, vagy m3/év mértékegységben kifejezve. A vízhozam a 

folyó keresztmetszete területének és az áramlási sebesség szorzataként számítható. A vizek 

lebegő és oldott anyagárama a koncentráció és a vízhozam szorzata. Állandó anyagáramú 

bevezetés esetén a befogadóban a koncentráció az anyagáram/vízhozam hányadossal becsülhető. 

A vizekben a mintavétel idején és helyén mérni kell a vízállást, illetve a vízszintet is. A vízadó 

réteg és a folyó relatív vízszintjétől függően az adott folyó egyes szakaszain vízveszteség vagy 

vízszaporulat léphet fel (KÁRPÁTI ÉS PÁLMAI, 1995). 

 

1.7.2. Fizikai vízminősítés 

 

Fizikai vízminősítés során, a víz színváltozásait, áttetszőségét, fényviszonyait, hőmérsékletét és 

hőháztartását, a lebegő anyagok szemcseméretét valamint az áramlási viszonyokat vizsgálják és 

minősítik a mért adatok alapján. 

- fizikai jellemzők: 

1. hőmérséklet 

2. lebegőanyag tartalom, zavarosság, átlátszóság 

3. vezetőképesség 

4. szín 

5. szag (DOMONKOS et al. 2000). 

 

1. Hőmérséklet (°C) 

A víz különböző célokra való alkalmasságát a fizikai jellemzők közül a hőmérséklet határozza 

meg. 

A felszíni vizek közül a vízfolyások hőmérséklete követi a léghőmérsékleti minimumot 

illetve maximumot. 

Az állóvizek hőmérséklete a felszíntől lefelé haladva csökken. Egyébként követi a 

léghőmérséklet napi és évszakok szerinti változását, és általában 0-25 
o
C. Télen az állóvizek 

felszíni rétege 0 
o
C és befagy, az alsóbb rétegek hőmérséklete nem csökken 4 

o
C alá, ami a vízi 

élet szempontjából igen lényeges. 

A felszíni vizek hőmérséklete nagymértékben befolyásolja az öntisztulást. Minél 

alacsonyabb a hőmérséklet, annál lassabban játszódik le az öntisztulás (THYLL, 1998). 
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A hőmérsékletváltozások a vízterekben természetes klimatikus jelenségek, vagy egyes 

antropogén hatások következményei. A hőmérséklet növekedése az oxigén kapacitás 

csökkenését, megnövekedett oxigénigényt, leülepedett iszapok rothadását, szennyvízgombák 

elszaporodását idézheti elő. A magasabb hőmérséklet a kémiai reakciók es biológiai szaporodás 

sebességet növelik (GRIBOVSZKI ÉS PANNONHALMI, 2001). 

A felszín alatti vizek hőmérséklete a geotermikus viszonyoktól függ, így viszonylag 

állandó. A felszíni vizek esetében a Nap energiája szabályozza a hőmérsékletet, így az évszakok 

szerint jelentős ingadozás mutatkozik. A vízben a hőmérsékletkülönbség hatására rétegződés 

alakul ki, alul a melegebb, lejjebb a hidegebb víz helyezkedik el. A víz hőmérséklete 

összefüggésben van a víz sűrűségével, viszkozitásával, ezáltal kihat az oldott anyagok minőségi, 

mennyiségi alakulására (MOHÁCSI ÉS LÉVAI, 2000). 

2. Lebegőanyag tartalom, zavarosság, átlátszóság 

A vízben lévő lebegőanyag típusa és koncentrációja határozza meg a víz zavarosságát és 

átlátszóságát. Lebegőanyagon általában a 0,45 μm pórusátmérőjű szűrőn visszamaradó frakciót 

értjük, ami állhat szerves és szervetlen anyagból, planktonból és egyéb mikroszkopikus méretű 

élőlényekből. A lebegőanyagok lehetnek ülepedő és nem ülepedő formában. A víz zavarossága 

tehát a szervetlen és szerves eredetű, oldhatatlan és kolloid anyagok jelenlétével függ össze. A 

felszíni vizeknél szerves kolloidok, mikroorganizmusok, vas-hidroxid, iszap, kovasav, 

planktonok idézik elő. A zavarosságot az okozza, hogy a lebegő anyagok szórják, elnyelik a 

beeső fényt, az átlátszóság pedig a vízben való láthatóság határa. Mindkét jellemzőre hatással 

van a biológiai aktivitás és a bemosott talajrészecskék mennyisége (KÁRPÁTI ÉS PÁLMAI, 1995). 

3. Fajlagos vezetőképesség 

A vezetőket az áram vezetésének módja szerint fémes és ionos vezetőkre lehet felosztani. A 

felszíni vizek szempontjából az ionos vezetők a fontos mutató paraméterek. A vízben az 

elektromos töltésű anyagok (ionok), elektrolit oldatként jellemezhetők. A felszíni vizek gyenge 

elektrolit oldatok, a vezetőképességükből az oldott só tartalomra következtethetünk. 

4. Szín 

Az organoleptikus tulajdonságok alatt a víz érzékszervileg észlelhető tulajdonságainak 

összefoglaló nevét értjük. Ide soroljuk a víz színét, ízét, szagát. A szín a felszíni és felszín alatti 

vizek tisztaságának indikátora (THYLL, 1998).  

A zavarosság mellett a víz színe az, ami a fénybehatolás mélységét meghatározza. A jó 

minőségű víz színtelen, vastag rétegben kékes árnyalatot ad (MOHÁCSI ÉS LÉVAI, 2000).  
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A kék szín erőssége a vízben lévő szuszpendált részecskék jelenlétével függ össze. A finom 

részecskék, melyek a vízben egyenletesen oszlanak el a kék helyett zöld színeződést 

eredményeznek. Ugyancsak zöld elszíneződést okoznak a vízben a kalcium sók. 

Sárgás-barna elszíneződést okozhatnak a felszíni vizekben a humusz és a Fe
3+

 vegyületek. 

Bizonyos mikroorganizmusok jellegzetes elszíneződést okozhatnak, és a szennyvizek ugyancsak 

okozhatják a víz elszíneződését, a forrástól függő árnyalatokkal. A felszíni vizek elszíneződését 

a lebegő anyagok (pl. mikroorganizmusok, lebegő iszap stb.) is előidézhetik (THYLL, 1998). 

5. Szag 

A víz alapjában szagtalan vegyület. A víz szagát a vízbe jutó gázok, illékony szennyező anyagok 

idézhetik elő (DOMONKOS et al. 2000). 

A szagforrás: 

 elsődleges - primer és  

 másodlagos – szekunder eredetű lehet.  

Az elsődleges források a következők: 

 természetes folyamatokból a vízbe kerülő anyag (kénhidrogén)  

 biológiai eredetű (növények, algák, baktériumok, gombák, paraziták élettevékenységéből 

vagy ürülékéből származó) anyagok  

 szennyvizek (kommunális, ipari).  

A másodlagos források a víz kezeléséből származó, a víz szagát okozó anyagok (pl. a víz 

klórozása) (HTTP://WWW.TANKONYVTAR.HU/). 

Jellegzetes szaghatást kiváltó anyagokat mutatunk be (Tölgyessy J. nyomán) a 3. 

táblázatban. 

 

3. táblázat 

Néhány szennyezőanyag szaghatása 

(THYLL, 1998) 

Vegyületek Képletek Jellegzetes szaghatás 

Aminok  

Ammónia 

Diaminok 

Kénhidrogén 

Merkaptánok 

Szerves szulfidok 

Szkatol 

CH3(CH2)n NH2  

NH3 

NH2 (CH2)4 NH2 

H2S 

CH3 SH; CH3(CH2)n SH 

(CH3)2 S; CH3 SS CH3 

C8H5 NHCH3 

hal  

vizelet (ammónia) 

romlott hús 

romlott tojás 

borz ürülék 

rothadó káposzta 

emberi ürülék 
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6. Íz 

A víz ízét természetes módon, vagy szennyezéssel bekerülő anyagok befolyásolják. Az ízt a 

kationok közül a vas, mangán, a magnézium, a kalcium, a cink, réz, az anionok közül a klorid, a 

szulfát, a hidrokarbonát, illetve a gázok közül a széndioxid befolyásolják jelentősen. A sók 

megfelelő mennyisége és a szabad széndioxid jelenléte üdítő jelleget kölcsönöz a víznek.  

Bizonyos sók nagyobb mennyisége kedvezőtlenül befolyásolja a víz ízét. Így pl. a vas és 

a mangán vegyületek nagyobb mennyisége kedvezőtlenül befolyásolja a víz ízét, a magnézium-

szulfát nagyobb koncentrációja a vizet keserűvé teszi. Általában szerves anyagok mellékízt 

okozó koncentrációja sok esetben kisebb, mint a toxicitás szempontjából megengedhető 

határérték (THYLL, 1998). 

 

1.7.3. Kémiai vízminősítés 

 

Kémiai vízminősítéssel a vizek vegyi összetételét határozzák meg, vagyis az oldott anyagok 

ionmennyiségét és minőségét, valamint a lebegő és emulgeált anyagok minőségi és mennyiségi 

viszonyait. Ez a vizsgálat természetesen kiterjed az oldott gázokra is. A kémiai vízminősítésnek 

tehát szerves része az oldott oxigén (O2), a széndioxid (CO2), kénhidrogén (H2S) és más 

gáztartalom meghatározása. Az iontartalommal összefüggésben a kémiai vízminősítésnek fontos 

feladata a vizek pH értékének (savas, semleges vagy lúgos) vizsgálata. A kémiai módszerrel jól 

meghatározható a szervetlen és szerves szennyező anyagtartalom, de az üledék összetétele is. Az 

újabb analitikai módszerek segítségével már a nagyon kis mennyiségű vagy éppen nyomokban 

előforduló vegyszerek (gyógyszer-alapanyagok, gyom- és rovarirtó szerek és más toxikus 

anyagok) is kimutathatók (SÁRKÁNY et al 2007). 

- kémiai jellemzők: 

1. összes sótartalom, 

2. az oldott sók koncentrációja, 

3. keménység, 

4. pH, 

5. oldott oxigén, 

6. BOI, 

7. KOI, 

8. szerves mikroszennyezők, 

9. szervetlen mikroszennyezők. 
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1. Összes sótartalom: az összsótartalom értéke a hidrológiai és a geológiai környezettől függően 

változik. Az összsótartalommal kapcsolatos vízminőségi problémák a víz keménységével 

kapcsolatosak (pl.: ipari hőcserélőknél a vizet a vízkő kiválása ellen lágyítani kell). Öntözési célú 

vízhasznosításánál korlátozó, vagy akár kizáró tényező is lehet a magas összsótartalom (ha >500 

mg/l).  

2. Az oldott sók koncentrációja: a víz összes sótartalma koncentrációban (mg•l
-1

) nagy vezető 

képességben (EC, μS•cm
-1

) fejezhető ki, és a víz szervetlen vegyületeinek mennyiségét fejezi ki. 

A természetes vizekben a főbb kationok az előfordulása csökkenő sorrendben Ca
2+

, Mg
2+

,
 

Na
+
, K

+
, az anionok ugyancsak a mennyiség csökkenő sorrendjében HCO3

-
, SO4

-2
, Cl

-
. A 

természetes vizekben a vas és a mangán általában kisebb koncentrációban, az egyéb fémionok 

nyomokban fordulnak elő. 

A nem fémes vegyületek, illetve ionok (H3N, NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

3-
) kis 

koncentrációban fordulnak elő, a természetes, nem szennyezett vizekben (THYLL, 1998). 

A felszíni illetve felszín alatti vizek sótartalma 100-1000 mg•l
-1

 között változik.  

3. Keménység: a víz összes keménységét az alkáli földfémek kationjai, mindenekelőtt a 

kalcium- és magnéziumionok okozzák. Beszélünk állandó és változó (karbonát) keménységről. 

Az úgy nevezett változó keménységet a kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát 

(Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2) tartalom adja. A szulfátok, kloridok az úgy nevezett állandó 

keménységet adják. A változó és az állandó vízkeménység együttesen adja az összkeménységet, 

mely a vízre jellemző, és szintén mérhető adat.  

4. pH: a vízben lévő hidrogén ionok (hidroxónium ion) koncentrációjának tízes alapú negatív 

logaritmusa, mely a kémhatásra utal, azaz a savas, lúgos vagy semleges jellegre (RÉDEY, 2011). 

5. Oldott oxigéntartalom (O2 mg/l): a vízben oldott gázok közül a legjelentősebb az oxigén és a 

szén-dioxid.  

A felszíni víznek, mint élőhelynek egyik fontos jellemzője az oldott oxigéntartalom, 

amely nem más, mint az egységnyi térfogatú vízben, adott hőmérsékleten és nyomáson, a vízben 

lévő oldott oxigén mennyisége. Az oxigéntartalom a hőmérséklet és a nyomás mellet 

nagymértékben függ a vízben lévő szennyezőanyagok mennyiségétől és minőségétől, valamint a 

víz oldott sótartalmától is. Az oxigéntartalom csökkenése vagy kimerülése a vízi élőhelyek 

pusztulásához vezet. Ugyancsak oxigén szükséges a vízbe jutott szerves anyagok oxidálásához, 

lebontásához. 

Az aerob vízi élőlények oxigénszükségletüket a vízben oldott oxigénből fedezik, ezért 

életfeltételeik az oldott O2 mennyiségétől függnek. A víz öntisztulása aerob folyamat ezért 
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mértéke ugyancsak az oldott O2 tartalom függvénye. Az oldott oxigén tartalom a fotoszintézistől 

is függ. 

Szervesanyag-tartalom: a felszíni vizek mindig tartalmaznak több-kevesebb, különböző 

összetételű szerves anyagot. Ezeket a gyakorlatban (a bonyolult mennyiségi és minőségi 

meghatározás helyett) az oxigénfogyasztásukkal jellemezhetők:  

 6. biológiai oxigénigény (BOI): az az oxigénmennyiség, amely térfogategységnyi vízben 

lévő oldott, kolloidális és szuszpendált, a bomlóképes szerves anyagok mikrobiológiai 

lebontásához szükséges. A BOI megállapításához szükséges méréseket általában 20°C-

on, teljes sötétben, 5 vagy 20 napos időtartammal végzik. A szennyvizek 

oxigénfogyasztásának mértékét a BOI5 értékével fejezik ki, ami az az oldott 

oxigénmennyiség, amelyet az aerob szervezetek a vízben lévő szerves anyag lebontására 

20
o
C-on, 5 nap alatt elfogyasztanak.  

 7. kémiai oxigénigény (KOI): a vízben lévő anyagok redukálóképességének mérése 

valamilyen oxidáló anyaggal (pl. savas kálium-bikromát, savas kálium-permanganát, 

szabad klór, jód, jodát stb.). Az eredményt a térfogategységnyi víz által fogyasztott 

oxigén egyenértékében adják meg. A szennyezett vizekben van tehát olyan szerves anyag 

is, amely biológiailag nem bontható, valamint olyan szervetlen anyag is, amely reakcióba 

lép az oxigénnel. Ezek oxigénfogyasztása a KOI-val fejezhető ki (THYLL, 1998). 

A mikroszennyezők: a technológiai forradalom óta egyre nagyobb mértékű vízszennyezések 

korlátozzák a vízhasználatokat. A hagyományos szennyezők mellett egyre több olyan anyag 

jelenik meg a vízben, amelyek jellemzője, hogy viszonylag kis koncentrációban is rendkívül 

káros hatásúak. Mivel ezek az anyagok már kis koncentrációban is kifejtik ezeket a káros 

hatásokat, ezeket mikroszennyezőknek nevezzük. 

Káros hatásaik elsősorban íz- és szagrontó hatásukkal, szervezetben akkumulálódó 

mérgezőanyag, esetleg rákkeltő tulajdonságukkal jelentkeznek.  

Ezek a mikroszennyezők természetes folyamatok eredményeként is bekerülhetnek a 

vízbe. Így például a kőzetek bomlásából fémionok, a falevelek korhadásából fenol, az 

elszaporodott algák anyagcsere terméke kerülhet a vízbe. Az emberi tevékenység hatására 

különösen a szerves mikroszennyezők száma és koncentrációja nőtt (THYLL, 1998). 

8. Szervetlen mikroszennyezők: ízrontó hatásúak a vas, mangán, cink, foszfor, és nitrogén. 

Toxikus nehézfémek: higany-, az ólom- és a kadmium vegyületek. Az összes nehézfém 

koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 mg/l koncentrációt.  
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Egyes fémek kis mennyiségben szükségesek az élővilág számára (esszenciális fémek). Ezek a 

bór, cink, króm, kobalt, mangán, molibdén, ón, réz és vas. Más fémek - arzén, kadmium, ezüst, 

higany, ólom, berillium - az élő szervezeteket mérgezik, toxikusak.  

A toxikus nehézfémek közül a higany-, az ólom- és a kadmium vegyületek az emberi 

szervezetre különösen veszélyesek, melyek a táplálékláncban feldúsulnak. Lényeges, hogy a 

nehézfémek közül igen sok nem a szennyezéssel, hanem az ülepedő porral kerül a felszíni 

vizekbe (THYLL, 1998). 

9. Szerves mikroszennyezők: nehezen lebomló szerves szennyező anyagok. Mind az ipari, 

mind a mezőgazdasági termésből származhatnak.  

Egyik a leggyakrabban előforduló szerves mikroszennyezők a kőolaj és származékai 

amelyek ízrontó és mérgező hatásúak. 1 μg/l olajtartalom kellemetlen ízhatást kölcsönöz az 

ivóvíznek, a szennyezett vízben élő halak illetve kacsák húsa élvezhetetlenné válik. (6. ábra) 10 

mg/l oldott vagy diszpergált olaj a fitoplanktonra és a zooplanktonra káros, 30 mg/l a halakra és 

a haltáplálékra már letális koncentráció (THYLL, 1998). 

 

 

6. ábra: Az olajszennyezés hatásai a halakra 

(FEKETE et. al. 1991) 

 

A korszerű ipari technológiából és háztartásokból egyre nagyobb mennyiségben kerülnek ki 

detergensek vagy a tenzidek (szintetikus mosószerek), amelyek a felszíni vizek habzását 

okozzák, akadályozva ezzel az oxigén felvételt, elősegítik a kőolajszármazékok diszpergálását. 

A detergenseket viszonylag nagy mennyiségben használják fel, melyek túlnyomó része a 

természetes vizekbe kerül, így lebomlásukban nagy szerepe van a biológiai folyamatoknak.  
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Környezeti kockázatukat tehát a biológiai lebonthatóság határozza meg. A kezdetben alkalmazott 

ún. "kemény" detergensek biológiailag nem voltak gyorsan lebonthatók és a vizekben nagy 

habhegyek képződtek. Ma már csak olyan, ún. "lágy" detergenseket alkalmazhatnak, melyek 

hamar lebomlanak.  

A detergensek káros hatása egyrészt a habképzésben nyilvánul meg, másrészt csökkentik a 

fotoszintézist, valamint elősegítik a vizekbe kerülő olajszennyeződések mélyebb rétegekbe 

jutását. A vízi állatok egyes fajainál pusztulást is okozhatnak. 

A fenolok és származékaik általában mérgező hatású vegyületek. Sejtmérgek, a 

fehérjéket kicsapják. E tulajdonságuk miatt baktériumölő és gombaölő szerként alkalmaznak 

bizonyos fenolokat.  

A peszticidek az 1970-es évektől a mezőgazdasági termelés kemizálásával terjedtek el 

széles körben. E csoporthoz tartoznak azok a vegyületek, melyek a növénytermelésben káros 

vagy nem kívánatos élőszervezetek elpusztítására használnak. Ide tartoznak többek között a 

rovarirtók (inszekticidek), a gyomirtók (herbicidek), a gombairtók (fungicidek) stb.  

A peszticidek hatása összetett. A szag és íz ártalom mellett igen nagy veszélyt jelent az 

élő szervezetekben való feldúsulás (biológiai magnifikáció). 

A peszticidek táplálékláncban való feldúsulását érzékeltetik a következő számok:  

 

közeg  koncentráció 

víz 0,001 mg•l
-1

  

plankton 0,01 mg•l
-1

  

haltáplálék 0,1 mg•l
-1

 

rabló halak 1,0 mg•l
-1

  

sirály  10,0 mg•l
-1
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A 7. ábra szemlélteti a biológiai magnifikációt. Látható, hogy a 0,003 ppm kiindulási 

koncentráció 27 000-szeres mennyiségű lett a tápláléklánc utolsó tagjánál (THYLL, 1998). 

 

 

7. ábra: A DDT-nek és derivátumainak ökoakkumulációja a Michigan-tóban.  

(KEREKES, 1998) 

 

1.7.4. Biológiai vízminősítés 

 

Biológiai vízminősítés a víztestekben élő szervezetek (mikroorganizmusok, növények és állatok) 

alapján való osztályozás. Ismerve az egyes fajok biológiáját (pl. tápanyag-, oxigén-, pH és egyéb 

igényét) következtetéseket lehet levonni a víz minőségére vonatkozóan. Az élő szervezetek 

különbözőképpen reagálnak (indikálják) a fizikai-kémiai tényezők és általában az életfeltételek 

változásaira. Az indikáció lehet számbeli gyarapodás, csökkenés vagy éppen valamely 

igényesebb faj teljes eltűnése (HTTP://WWW.TANKONYVTAR.HU). 

A biológiai vízminősítés nem egyszerű feladat, munka- és időigényes, s ugyanakkor több 

szakember együttműködését feltételezi. Egy teljes körű vizsgálat során figyelembe kell venni az 

adott víztest minden élőlényközösségét: plankton (bakterioplankton, fitoplankton, zooplankton), 

makrofita társulások (hinárnövények), nekton (halak és más szabadon úszószervezetek), benton 

(fenéklakó szervezetek) és biotekton (élő bevonat). A felsorolt közösségek mindegyike több 

rendszertani csoportot tartalmaz, amelyek esetenként több száz vagy ezer fajt tartalmaznak. A 

fizikai és kémiai elemzések többnyire a vizek pillanatnyi állapotát tükrözik, és bármennyire 

gyakran és pontosan végezzük, csak irányadóak lehetnek, nem mutatják az általános állapotot, és 
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nem föltétlenül adnak hírt múltban lejátszódó eseményekről. Egy szennyező hullám áthaladhat a 

mérőállomáson a mintavételek közti időszakban is (pl. éjszaka). Ezzel szemben az élő 

szervezetek állandóan ki vannak téve a környezeti tényezők hatásának, így csak azok maradnak 

meg az adott víztestben, amelyek elviselik (tolerálják) az itt uralkodó tényezők összetett hatásait. 

A biológiai vízminősítés tehát az életfeltételek és források (táplálék, oxigéntartalom. stb.) 

változásának történetére vonatkozóan is információt nyújt, észre nem vett szennyezések 

nyomaira bukkanhatunk ez által (SÁRKÁNY, 2007). 

A biológiai vízminőséget négy tulajdonságcsoport jellemzi: 

- szervetlen kémiai tulajdonságok (halobitás); 

- szervesanyag-termő képesség (trofitás); 

- Szervesanyag-bontó képesség (szaprobitás); 

- mérgezőképesség (toxicitás) (FELFÖLDY, 1987). 

1. Halobitás: a kontinentális vizek biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai adottságainak 

összessége, amit elsősorban a meder vagy a vízgyűjtő terület geológiai tulajdonságai határoznak 

meg, de változtatják mesterséges bevezetések is (bányavíz, mélyfúrások elfolyó vize, 

szennyvizek, stb.). A halobitás az összes sótartalommal, a szervetlen ionok mennyiségével, vagy 

az elektromos vezetőképességgel megadható mennyiség. A halobitás fokozatait a 4. táblázatban 

mutatjuk be. 

4. táblázat 

A halobitás fokozatai 

(FELFÖLDY, 1981)  
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2. Trofitás: a vízi ökoszisztémában végbemenő elsődleges szervesanyag termelés mértéke. 

Alapja a fotoszintézis biokémiai folyamata, tehát szükséges: 

- fény, 

- megfelelő hőmérséklet, 

- szervetlen növényi tápanyag 

- klorofill-tartalmú alga- vagy vízinövény állomány (LICSKÓ ÉS SZILÁGYI, 2000). 

A trofitás növekedése növeli a vízi ökoszisztéma energia befogadó képességét és 

eutrofizálódáshoz vezet. Jellemzésére a klorofill tartalom, az összes alga szám, a foszfor és 

nitrogénformák alkalmasak. 

Az eutrofizálódás a növényi tápanyagdúsulásra bekövetkező biológiai reakció, azaz a 

növényi termelés erősségének növekedése. Oka mindig allochton anyagok vízbe jutása: 

- szervetlen növényi tápanyagok (kőzetek, ásványok mállástermékei, műtrágyafelesleg, 

szervetlen ipari szennyvizek 

- szervesanyag - ásványosodás után növényi tápanyaggá válik (THYLL, 1998). 

 

 

8. ábra: A szervetlen és szerves tápanyagdúsulás indukálta folyamatok 

(HTTP://MKWEB.UNI-PANNON.HU/TUDASTAR/FF/08-VIZEK/VIZEK.XHTML) 

http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/08-vizek/vizek.xhtml
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A trofitás fokozatai az 5. táblázatban kerülnek bemutatásra. 

5. táblázat 

A trofitás fokozatai 

(LÁNG, 2002) 

 

 

3. Szaprobitás: a vízi ökoszisztéma lebontó képessége, amely a trofitással szemben hat, ezért 

energia veszteséggel jár. Jellemzői a lebomlásra illetve rothadásra képes szervesanyag és 

heterotrof élőlények. Növekedése a vízszennyezés eredménye.  

Jellemzése a KOIps és a Pantle Buck index (szaprobitási index: az indikátor szervezetek 

relatív gyakoriságából számítható), a KOId valamint a BOI5 értékeivel egyaránt lehetséges.  

A szaprobitás két formája ismert: 

- autoszaprobitás (természetes szaprobitás), amely a vízben keletkezett szervesanyagok 

mennyiségével arányos, 

- alloszaprobitás, amely a vízbe kívülről bekerülő szervesanyagok által meghatározott.  

Lehet: 

o természetes eredetű (erdei tavakba jutó avar, vándormadarak trágyája), 

o mesterséges eredetű (szerves anyag tartalmú szennyvizek). 

Következménye: heterotrofikus, szervesanyagokkal táplálkozó mikroorganizmusok 

túlszaporodása, a trofitás-szaprobitás egymást kiegészítő folyamatainak a szaprobitás javára 

történő eltolódása → oxigén-hiány, mérgező anyagcseretermékek, ammónia, kénhidrogén 
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keletkezése, az eredeti élővilág esetenként teljes pusztulása, a víz alkalmatlanná válik az eredeti 

életfeltételek biztosítására és emberi használatra is. A szaprobitás fokozatait a 6. táblázat mutatja 

be (THYLL, 1998). 

6. táblázat 

A szaprobitás fokozatai 

(FELFÖLDY, 1981) 

 

 

4. Toxicitás: a vízbe kerülő, vagy a vízben képződő, a különböző folyamatokból származó 

szennyezőanyagok hatására a víz toxikussá válását jelöli. Ez a vízben élő lények károsodását, 

illetve pusztulását okozhatja. Mérésére különböző biológiai tesztmódszereket alkalmaznak. 

A mérgezés a méreg töménységétől és a hatás idejétől függően lehet: reverzibilis és 

irreverzibilis. 

A szennyezés hatása lehet: 

 lokális, amikor az élőlény méreggel érintkező testrésze károsodik  

 felszívódó, amelynek során a méreg a vér- illetve a nedvkeringésbe kerül (THYLL, 1998). 

Méreganyagok a vízben is keletkezhetnek, például lebontási folyamatok során, de nagyobb 

mennyiségben kerül be emberi tevékenység által. Ezek a méreganyagok zavarják, veszélyeztetik 

a vízi ökoszisztémát, csökkentik az öntisztuló képességet, illetve az ivóvízként történő 

felhasználást is korlátozzák. A toxicitás meghatározására biológiai tesztmódszerek 

alkalmazhatók, mértéke azzal a hígítással jellemezhető, amilyen hígításnál az tesztélőlények fele 

életben marad (PÁSZTÓ, 1998). 
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A mérgezés lefolyása lehet gyors (akut, heveny), egyszeri, nagyobb toxikus anyag hatására, és 

lehet elhúzódó, kis méreg koncentrációk hatására (krónikus, idült) (THYLL, 1998). 

A toxicitás mértékét a közepes tűréshatár (TLM) fejezzük ki. A meghatározása során egy 

meghatározott méreg pontosan adagolt mennyiségére adott biológiai válasz számértékét mérik. A 

közepes tűréshatára az 50%-os válaszhoz tartozó hatásmennyiség. A toxicitás fokozatait a 7. 

táblázat mutatja. 

7. táblázat 

A toxicitás fokozatai 

(HTTP://W3.GEORGIKON.HU/) 

 

 

A halobitás, szaprobitás, trofitás és toxicitás egymással szorosan összefüggnek. A szerves 

szennyvízzel terhelt nagy szaprobitású vízben a szerves anyagokat a heterotrófok szervetlen 

vegyületekké bontják le, ezáltal a trofitás foka növekszik. A tápanyag dús vízben sok alga-

szervesanyag keletkezik, ami megnövekedett oxigénfogyasztást eredményez. Az így kialakuló 

oxigénhiány az élőlények pusztulásához vezet, illetve a keletkező bomlástermékek növelik a 

toxicitás mértékét (KÁRPÁTI ÉS PÁLMAI, 1995). 
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1.7.5. Bakteriológiai vízminősítés 

A bakteriológiai vízminősítés mindenekelőtt az emberi táplálkozással kapcsolatos ipari 

felhasználás (pl. élelmiszeripar), illetve ivóvíz céljára való alkalmasság eldöntése szempontjából 

fontos. 

A felszíni, illetve felszín alatti vizek természetes állapotukban nem tartalmaznak 

kórokozó mikroszervezeteket, azonban szennyezés hatására, a vizek az előbb megjelölt célokra 

alkalmatlanná válnak. 

Tekintettel arra, hogy ezek a kórokozók élő mikroorganizmusok meghatározásuk 

táptalajon történő tenyésztéssel valósítható meg. Az eredmény a kifejlődő telepek számával vagy 

fajával adható meg. 

A kórokozó baktériumok kitenyésztése a legbizonytalanabb, és ugyanakkor a 

leghosszadalmasabb (LICSKÓ ÉS SZILÁGYI, 2000). 

Ilyen indikátor baktérium az ember béltraktusban levő, és az emésztés szempontjából 

nélkülözhetetlen baktérium csoport a coliform baktériumok csoportja. A coliform baktériumok 

jelenléte a vízben fekáliás szennyezettségre utal. Ezek kitenyésztéséhez speciális differenciáló 

táptalaj áll rendelkezésre, inkubációs idejűk rövid (24 óra), így jelenlétük a vízben gyorsan 

terjed, és közel 100%-os biztonsággal kimutatható. 

Az Escherchia Coli jelenléte a közelmúltban történt fekáliás szennyezésre utal, ezért a 

további részletes vizsgálat indokolt pl. hastífusz, dizentéria, kolera, stb. kórokozókra 

vonatkozóan. A vízminősítés a kolititer vagy a koli szám alapján történik. 

A kolititer az a ml-ben kifejezett legkisebb vízmennyiség, amelyből koli baktérium 

kitenyészthető (SZŰCS, 2009). 

Ha 1 koli baktérium található 

100 ml vízben, akkor a víz tiszta, 

10 ml vízben, akkor elég tiszta 

1 ml vízben, akkor gyanús, 

0,1 ml vízben, akkor szennyezett, használtra alkalmatlan (HTTP://WWW.AGR.UNIDEB.HU/).
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1.8. A vízminőségi osztályok jellemzése 

 

A víz minőségét az egyes csoportokba tartozó paraméterek adott mintából meghatározott 

értékeinek a társadalmi igényeket kifejező vízminőségi követelményrendszer értékszámaihoz, 

illetve a rendeletileg (hatóságilag) megszabott határértékekhez való hasonlítással állapítják meg, 

és sorolják vízminőségi osztályokba. 

Régebben a felsorolt három komponenscsoport alapján, csoportonként minősítették a 

vizet, azt a vízminőséget ábrázoló térképeken külön tüntették föl, és az összevontan a három 

csoportban elért eredmények alapján minősítették. Újabban ezeket a komponenseket négy 

csoportba osztják és a csoportonként megadott határértékekhez viszonyítják a mért adatokat. 

 

I. osztály: kiváló víz (kék szín) 

Mesterséges szennyezőanyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz, melyben az oldott 

anyag tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a tápanyagterhelés csekély és 

szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs. 

Ez a víz elvileg az összes használatra alkalmas, hacsak különleges igények nincsenek: 

a) közműves vízellátás (ivóvíz), 

b) élelmiszer- és egyéb ivóvízigényű ipar vízellátása, 

c) pisztráng tenyésztés, 

d) maximális igényű fürdés. 

 

II. osztály: jó víz (zöld szín) 

Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt, 

mezotróf jellegű víz. 

A vízben oldott és lebegő, szerves és szervetlen anyagok mennyisége, valamint az 

oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos változása az életfeltételeket nem rontja. A 

vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi, beleértve a mikroorganizmusokat is. A 

víz természetes szagú és ízű. Szennyvízbaktérium igen kevés. 

Ez a minőség kommunális víz-ellátásra és adott ipari célokra csak megfelelő előkészítés 

után alkalmas, de változatlanul (előkészítés nélkül) használható: 

a) haltenyésztésre (kivéve pisztráng), 

b) sport. és üdülési célokra, 

c) állat-tenyésztés vízellátására. 
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III. osztály: tűrhető víz (sárga szín) 

Mérsékelten szennyezett (pl. tisztított szennyvizekkel már terhelt) víz, amelyben a szerves és a 

szervetlen anyagok, valamint a biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást 

eredményezhet.  

A szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Az oxigénháztartás jellemzőinek 

évszakos és napszakos ingadozása, továbbá az esetenként előforduló káros vegyületek 

átmenetileg kedvezőtlen életfeltételeket teremtenek.  

Az életközösségben a fajok számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása 

vízszíneződést is előidézhet. Esetenként szennyezésre utaló szag és szín is előfordulhat. 

A víz minősége alapján mezőgazdasági öntözésre, esetleg haltenyésztésre felhasználható, 

és általában ipari vízként általában - a felhasználás igénye miatt - előkészítés után. 

 

IV. osztály: szennyezett víz (piros szín) 

Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, ill. szennyvizekkel terhelt, biológiailag 

hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzői tág határok között 

változnak, előfordul az anaerob állapot is.  

A nagy mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen 

belül a szennyvízbaktériumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtűek tömeges előfordulása 

jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó, előfordulhat vízvirágzás is. A biológiailag 

káros anyagok koncentrációja esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. Ez 

a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra. 

Bármilyen felhasználása csak a konkrét helyzet elbírálása után lehetséges, és a víz 

előkészítése, tisztítása többnyire költséges. 

 

V. osztály: erősen szennyezett víz (fekete szín) 

Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként 

toxikus víz. Szennyvízbaktérium tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A biológiailag káros 

anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. 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. Felhasználásra 

csak tisztítás után alkalmas. 

A vízminőségi követelményrendszer voltaképpen olyan határérték-rendszert jelent, amely 

figyelembe veszi mind a vízi ökológiai rendszer viszonylagos stabilitásának (környezetvédelem), 

mind az egyes fontosabb vízhasználatoknak - így az ivóvízellátásnak, az öntözésnek, a halászati 
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vízhasználatnak, az ipari vízellátásnak - a vízminőséggel szemben támasztott igényeit, ezáltal 

kielégítően egységes vízminősítést tesz lehetővé (VERMES, 2001). 

A kiválasztott fizikai, kémiai és biológiai (mikrobiológiai) paraméterek szerinti minősítés 

mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a komplex szemléletű biológiai vízminősítés, amely a 

vizeket az élő szervezetekre döntő hatást gyakorló négy nagy anyagcsoport: a szervetlen sók 

jellege és aránya (halobitás), a szervetlen növényi tápanyagok jelenléte (trofitás), a biológiailag 

hozzáférhető szerves anyagok jelenléte (szaprobitás) és a mérgező anyagok jelenléte (toxicitás) 

és hatása alapján vizsgálja, értékeli és osztályozza (8.táblázat). 

8. táblázat 

A vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer 

(VERMES 2001.) 

Vízminőségi jellemzők Mértékegység 

Vízminőségi jellemzők az 

I-II. II-III. III-IV. IV-V. 

osztályban 

Az oxigénháztartás jelllemzői 

Oldott oxigén 

Oxigéntelítettség  

 

BOI5 

KOIp 

KOIk 

Szaprobitási index 

mg/l 

% 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

- 

   7 

 80 

100 

   4 

   5 

12 

1,8 

6 

70 

120 

6 

8 

22 

2,3 

4 

50 

150 

10 

15 

40 

2,8 

3 

20 

200 

15 

20 

60 

3,3 

A nitrogén és a foszforháztartás jellemzői 

Ammónium-N 

Nitrit-N 

Nitrát-N 

Ortofoszfát-P (folyóvíz) 

Ortofoszfát-P (állóvíz) 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µg/l 

µg/l 

0,2 

0,01 

1 

50 

20 

0,5 

0,03 

5 

100 

50 

1 

0,1 

10 

200 

100 

2 

0,3 

25 

500 

250 

Szerves mikroszennyezők 

Fenolok 

Anionaktívdetergensek 

Kőolaj és termékei 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

2 

100 

20 

5 

200 

50 

10 

300 

100 

20 

500 

250 

Egyéb jellemzők 

pH 

 

Vezetőképesség 

Vas 

Magán 

- 

 

µS/cm 

mg/l 

mg/l 

6,5 

8,0 

500 

0,1 

0,05 

6,5 

8,5 

700 

0,2 

0,1 

6,0 

9,0 

1000 

0,5 

0,1 

5,5 

9,5 

2000 

1 

0,5 
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A 9. táblázat egy tipikusnak nevezhető felszín, valamint egy felszín alatti víz vízminőségi adatait 

foglalja össze. 

9. táblázat 

Tipikusnak mondható felszíni víz és felszín alatti víz minőségi paramétereinek 

összehasonlítása 

(KATONA, 1989) 

Komponens  Mértékegység  Felszíni víz  Felszín alatti víz 

Vízhőmérsékletek 

Szín 

Szag 

Átlátszóság 

Összes lebegő anyag 

Oxigénfogyasztás (KOIk) 

Oxigénfogyasztás (KOIps) 

Biokémiai oxigénigény 

Szervesoldószerextrakt 

UV olaj 

Fenolok 

Anionaktívdetergens 

Oldott oxigén 

Szulfidion 

pH 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 

Összes oldott anyag 

Kalciumion 

Magnéziumion 

Nátriumion 

Káliumion 

Kloridion 

Szulfátion 

Hidrokarbonátion 

Karbonátion 

Szabad szén-dioxid 

Metiloranzs lúgosság 

Fenolftalein lúgosság 

Összes keménység 

Karbonát keménység 

Kovasav  

Vas  

Mangán  

Ammóniumion  

Nitrition  

Nitrátion 

Ortofoszfátion 

Higany  

Kadmium  

Ólom  

Réz  

Nikel 

Cink  

Klorofill-a 

o
C 

- 

- 

mm 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µS 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mval/l 

mval/l 

CaO mg/l 

CaO mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/m
3
 

16,3 

Sárgás 

Szagtalan 

130 

21,0 

28,0 

6,9 

5,4 

0,02 

0,01 

0,003 

0,005 

10,5 

0,00 

0,00 

406 

381 

84,4 

9,2 

8,3 

1,4 

26,9 

76,8 

186,0 

0,0 

3,1 

3,05 

0,00 

139,0 

81,7 

- 

0,28 

0,04 

0,53 

0,032 

18,4 

0,35 

0,000 

0,001 

0,000 

0,06 

0,015 

0,035 

25,4 

10,8 

Színtelen 

Szagtalan 

800 

0,0 

- 

1,1 

- 

0,00 

0,00 

0,000 

0,000 

10,8 

0,00 

7,20 

310 

260 

119,0 

1,2 

6,2 

1,2 

8,5 

2,5 

258,0 

0,0 

38,0 

4,30 

0,00 

168,0 

111,8 

3,7 

0,01 

0,00 

0,05 

0,005 

6,2 

0,09 

0,000 

0,000 

0,000 

0,004 

0,000 

0,000 

- 
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1.9. A víz szennyezése 

 

A vízszennyezés fogalma többféle megközelítésben definiálható. A legegyszerűbb 

megfogalmazás szerint a vízszennyezés alatt az emberi tevékenység hatására kialakuló olyan 

körülményeket értjük, amelyek közvetlenül befolyásolják a felszíni, illetve a felszín alatti vizek 

minőségét. Más megközelítésben a különböző veszélyes és egyéb anyagoknak a természetes 

vizek koncentrációját meghaladó értéke a vízszennyezés. Egy harmadik definíció szerint 

vízszennyezést okoz minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely károsan befolyásolja a 

természetes víz emberi fogyasztásra alkalmasságát, illetve korlátozza vagy lehetetlenné teszi a 

vízi élet számára. 

A vízminőség kedvezőtlen megváltozása mind a felszíni (vízfolyások, állóvizek), mind a 

felszín alatti vizek esetében bekövetkezhet. A levegővel való eltérő kapcsolat, a térbeli helyzet, a 

vízmozgás jellege miatt a két fő előfordulási forma szennyeződése, illetve a bekövetkező 

változások (pl. öntisztulás) jellege eltérő (THYLL, 1998). 

A szennyező anyag vízbe jutása, a víz szennyezése, két módon történhet, a szennyező 

forrástól függően. E szerint pontszerű és nem pontszerű, vagy diffúz szennyezést különböztetünk 

meg (9. ábra). 

 

 

 

9. ábra: A vízszennyezés módjai 

(THYLL, 1998) 
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A pontszerű szennyezés során a szennyező anyag a szennyező forrásból csővezetéken, vagy nyílt 

csatornán keresztül kerül a felszíni vagy felszín alatti vizekbe. Ilyen jellegű szennyezés például 

egy üzemből származó szennyvíz, vagy olajvezeték meghibásodása miatti talajvíz szennyezés. 

A nem pontszerű (diffúz) szennyezés lényege, hogy a szennyező anyag nagyobb térbeli 

kiterjedésben kerül a vízbe. Ilyen jellegű szennyezést okoznak például egy zápor hatására 

bekövetkező felszíni lefolyással egy állóvízbe jutó, a talajból kimosódó növényi tápanyagok, 

vagy egy szabálytalan hulladék (szemét) lerakóból a csapadék hatására a talajvízbe mosódó 

toxikus anyagok. 

A szennyező anyag hatására bekövetkező szennyeződés a felszíni, illetve felszín alatti 

vizek esetében egyaránt bekövetkezhet. 

A szennyezés a szennyező anyag vízbe jutásával kezdődik (emisszió), majd a vízben terjedve 

(transzmisszió) kisebb-nagyobb víztömeg szennyeződhet (imisszió). 

A szennyezőanyag továbbterjedésének mértékétől, a szennyeződés kiterjedésétől függően 

 lokális (helyi) 

 vízgyűjtőre kiterjedő (fluviális) 

 regionális és 

 kontinentális lehet. 

Ha a szennyezés váratlanul, hirtelen valamely baleset, műszaki meghibásodás, mulasztás 

hatására helyi jelentősséggel, erőteljesen következik be, akkor havária szennyezésről beszélünk 

(THYLL, 1998). 

1.10. A vízszennyezés hatása 

 

A szennyezésből származó károk közvetlen vagy közvetett károk lehetnek.  

A közvetlen károk a szennyezett vizek hasznosítási lehetőségeinek korlátozottságából és 

a víz használatát megelőző költségeinek növekedéséből adódnak.  

A közvetett károk a következők: 

 a természeti környezet leromlása, a vizek élővilágának pusztulása  

 egészség károsodás  

 a halpusztulás következtében a halászat lehetőségeinek csökkenése  

 vízgazdálkodási vagy a vízzel érintkező egyéb létesítmények kórokozója  

 a szennyvízzel kárba vesző értékes anyagok (növényi tápanyagok)  

 az üdülési, sportolási lehetőségek csökkenése  

 a vízminőség romlása miatt a termékek rosszabb minősége.  
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A felszíni vizek szennyezése, a szennyezés terjedése és öntisztulása vonatkozásában a 

vízfolyások illetve állóvizek eltérő hidrológiai, illetve hidraulikai tulajdonságai miatt lényeges 

különbségek tapasztalhatók. 

A szennyező anyagok koncentrációja és kémiai összetétele, a vízbe lépést követően a 

különböző természetes folyamatok hatására megváltozik. 

Ezek a folyamatok 

 a hígulás  

 a biodegradáció  

 a biológiai felerősödés (amplifikáció) és  

 az ülepedés (szedimentáció)  

Öntisztulásnak (természetes tisztulásnak) nevezzük azt az emberi beavatkozás nélkül 

végbemenő folyamatot, amely a vízfolyásba kerülő szennyezőanyag tartalom csökkenését vagy 

eltűnését eredményezi. 

A folyók öntisztulása viszonylag gyorsan és rövid szakaszon játszódik le, ha megfelelő a 

hígulás mértéke, és elegendő oldott oxigén áll rendelkezésre, illetve a terhelés nem túl nagy. 

Az állóvizekben (tavak, tározók) a hígulás kevésbé hatékony, mint a vízfolyásokban, 

mert ezeknél a víztest gyakran rétegzett és ezek a rétegek kismértékben keverednek egymással. 

A rétegzettség csökkenti az adott oxigén szintjét, különösen a fenékrétegen. Ráadásul az 

állóvizekben minimális a víz mozgása, ami tovább csökkenti a hígulás és az oldott oxigénnel 

való feltöltődés lehetőségét. 

További gondot jelent az állóvizek szennyezésében, hogy addig, amíg a vízfolyások 

átöblítése, illetve teljes vízcseréje néhány nap illetve hét alatt megtörténik, addig az állóvizeknél 

egy-, de akár száz évig is eltarthat. Ennek eredményeként az állóvizek érzékenyebbek, mint a 

vízfolyások az olyan anyagok szennyezésére, mint a növényi tápanyagok olaj, és toxikus 

anyagok, amelyek a fenék élővilágát megsemmisíthetik, a halakat elpusztíthatják (THYLL, 1998). 

 

1.10.1. A vízszennyezés hatása a vízinövényekre 

 

A vízben élő növények a vízből kiemelkedően vagy alámerülten fordulnak elő. Az alámerült 

növények esetében az oldott anyagok felvétele az egész testfelületen történik. Ezek gázcseréje a 

vízben oldott anyagok rovására történik, de a termelt gázok is a vízbe kerülnek vissza. A 

kiemelkedő növények nemcsak a vízben oldott anyagokból építik fel testüket, hanem a levegő 

szén-dioxidjából és a fenékiszap tápanyagaiból is. A növények számára toxikusnak tekinthetők 

azok a szennyező anyagok, amelyek fizikai vagy kémiai úton akadályozzák a légzést, a 
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fotoszintézist és a tápanyagfelvételt. Közvetlenül ható szennyező anyagok mindenekelőtt a 

mezőgazdasági tevékenységből származó herbicidek. 

A felszíni vizekben a herbicidek mennyisége általában nem éri el azt a koncentrációt, 

amely nagyobb mértékű pusztítást eredményez, azonban kémiai stabilitásuk miatt 

felhalmozódva, más jelentős károkat okozhatnak. Az anionaktív tenzidek a fotoszintézis 

blokkolásával fejtik ki hatásukat, a különböző fajok eltérő módon érzékenyek. 

A közvetett módon ható anyagok közül a savak és a lúgok a pH-t módosítják, és így a 

hozzáférhető széndioxid mennyiségén keresztül a fotoszintézist befolyásolják, elsősorban az 

alámerülő növények esetében. A kőolaj és származékai a tápanyagfelvételt blokkolhatják, illetve 

a fotoszintézist gátolják. A kőolaj és származékai a tápanyagfelvételt blokkolhatják, illetve a 

fotoszintézist gátolják (THYLL, 1998). 

 

1.10.2. A vízszennyezés hatása a víziállatokra 

 

A vízi állatok közül a halak, kagylók, a rákok, a csigák, a kopoltyúval lélegző rovarlárvák, és a 

vízi rovarok viselkedésén, reakcióján figyelhető meg, illetve mérhető le a szennyezések hatása. 

Ezek közül az emberi táplálkozás szempontjából a legjelentősebbek a halak, ezért a 

vizsgálatok, kísérletek legtöbbje ezekre vonatkozik. A vízben élő állatok a víztérben általában 

önálló mozgásra képesek, ezért ezek a havária szennyezésekkel szemben hatékonyabb 

védekezésre képesek. A kisebb mozgásterű állatok (kagylók, rovarlárvák) érzékenyebbek a 

szennyezésekkel szemben. 

A peszticidek közül a rovarölő szerek (inszekticidek) a vízi rovarokat és lárváikat 

károsítják mindenekelőtt. A peszticidek hatóanyagai az állati szervezetek különböző szerveiben 

okoznak szövetkárosodást. A szövetkárosodás elsősorban az izomszervezetekben, a májban és az 

agyvelőben következik be. 

A herbicidekkel szemben a magasabb rendű vízi élőlények érzékenyebb, mint az 

alacsonyabb rendűek. A halak esetében ezek a szerek nemcsak a kifejlett állatokra veszélyesek, 

hanem már embrionális korban is fejlődési rendellenességet okoznak (pl. félszeműség). 

A toxikus hatású szervetlen szennyezők közül a cianidok, a kénhidrogén és az ammónia 

mérgezheti a vízi állatokat. A mérgező hatást a víz szabad széndioxid tartalma, az oldott oxigén 

mennyisége, és a vízmélység befolyásolja. A mérgezés hatására a kopoltyúban a légzőhám 

elpusztul, a kopoltyún vérzés tapasztalható, az izmokban, úszókban, remegő görcsök 

jelentkeznek (THYLL, 1998). 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. A vizsgált térség bemutatása 

 

A vizsgálatra kijelölt település Tiszasalamon, amely Kárpátalja nyugati részén, a Kárpátaljai-

alföldnek a Csapi – Munkácsi-síkság területén helyezkedik el, az ukrán–magyar–szlovák hármas 

határ szögletében. Földrajzi koordinátái: ÉSz. 48°25' KH. 22°10'. Tiszasalamon Ukrajna 

legnyugatibb pontjaként van feltüntetve a térképeken (10. ábra). 

 

 

 

10. ábra: Tiszasalamon pozíciója Ukrajna térképén 

(HTTP://UA.CONVDOCS.ORG/DOCS/INDEX-117937.HTML?PAGE=4) 

 

Területe: 2009 hektár (6,15 km²). Szomszédos települések: Csap, Záhony, Ágcsernyő. 

Közigazgatásilag hozzá tartozik a cseh időben betelepített és ukránok által lakott Sztrázs kolónia 

is. Tengerszint feletti magassága 102-107 m. Teljes népesség: 1342 fő (2007). Népsűrűség: 

218,2 fő/km2. Nemzetiségi eloszlás: magyar 70%, ukrán 29%, egyéb 1 %.  
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2.1.1. A térség vízrajzi adottságai 

 

A község a Tisza és Latorca között helyezkedik el. A településtől délre a Tisza, északra a 

Latorca folyik. A fő domborzatformákat környékén a folyók hozták létre. A terület döntő 

többsége mára szántóföld, kert, rét és legelő, míg fás területek csak a folyók árterületén 

találhatóak. A falu körüli földeket őserdők borították az 1850-es évekig, amikortól is 

fokozatosan kiirtották azokat. A folyószabályozásokig Salamont a Tisza és a Latorca gyakran 

fenyegette árvizeivel.  

A község határában levő Holt-Tisza ág régóta horgászparadicsom. Itt kempingezésre is 

kiváló alkalom nyílik. Aki viszont a folyami horgászatot kedveli, annak ott a közelben kanyargó 

Latorca. Mesterségesen kialakított halastavak is megtalálhatók a faluban.  

 

11. ábra: A Tisza és Latorca folyók pozíciója Kárpátalja térképén 

(SAJÁT SZERKESZTÉS) 

 

2.1.2. A térség gazdasága 

 

A helység határában terül el a Kárpátaljai Szabad Gazdasági Övezet, ahová az elmúlt években 

több nyugati világcég korszerű gyárat, gyáregységet telepített. A falu földterületének egy része 
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napjainkban privatizálva van. A gazdaság nagyon fellendült. A falu területén két gyár is 

található: a „Škoda” autógyár, valamint az „Edelweiss” fafeldolgozó és parketta gyár. Az 

Avtoport-Csop vállalat, a szabad gazdasági övezeten belül, a kamionokon történő 

áruforgalommal foglalkozik. Itt nyitotta meg a Volkswagen cég személyautó összeszerelő 

üzemét, amelyben Škoda és Volkswagen személygépkocsikat raknak össze. 

A salamoni határban jelenleg öt farmergazdaság tevékenykedik. A gazdák és a mezőgazdasági 

vállalatok főként gabonafélék valamint burgonya termesztésével foglalkoznak. Néhány falubeli 

(fóliás) virágtermesztésre szakosodott.  

 

2.2. Mintavétel a vizsgált térségben 

 

A mintavétel során fontos volt a precizitás. A vízmintavétel során ügyeltem arra, hogy a vett 

minta összetétele a vizsgálatok elvégzéséig minőségileg ne változzon. A víz minőségére 

vonatkozó vizsgálatok adott idő során bekövetkező változásokat írnak le, amely változások 

lehetnek véletlenszerűek és rendszeresek is. A mintavétel során célom volt, hogy megállapítsuk 

az általunk választott minta milyen mértékben szennyeződött el, az adott mintában mérhető 

szennyezőanyag-koncentráció túllépi-e az arra vonatkozó jogszabályokban előírt határértékeket. 

A mintavételi pontok eloszlásának gyakorisága a vízfolyás nagyságától függ. Minél 

hosszabb a vizsgált patak—vagy folyószakasz, annál több ponton érdemes mintát venni. Így az is 

megállapítható, hogy milyen az adott szennyezőanyag elkeveredése a vizsgált szakaszon. Ezt 

alapul véve a hosszabb folyószakaszon több mintát is begyűjtöttem. 

A helyszíni terepszemlére 2014. április 19-én, szombaton került sor. A mintavétel során 

fontos volt a választott helyszínek viszonylag jó megközelíthetősége és azok egymástól való 

megfelelő távolsága. A gyakorlati vizsgálatokkal célom Tiszasalamon községben fellelhető 

felszíni vizek kémiai állapotának felmérése volt. Érdekelt, hogy az adott község környékén 

milyen minőségű felszíni vizeket is találunk és hogy van-e, ha pedig igen, akkor milyen káros 

tényezők okozták a vizek minőségbeli romlását. Továbbá a községben zajló ipari, illetve 

mezőgazdasági tevékenységeknek a környezeti elemekre, főleg a vizekre gyakorolt hatásai 

érdekeltek. A begyűjtött mintákon különböző vizsgálatokat végeztem el, mely alapján próbáltam 

megítélni a tevékenységek tényleges hatását. 

Az időjárási viszonyokat tekintve elmondható, hogy a gyűjtés napján fújt a szél, de 

napsütés volt jellemző, a hőmérséklet 18
0
C volt. A község felszíni vizeinek kémiai vizsgálatához 

összesen 11 vízmintát gyűjtöttem be 1-1 esetben halastavakból, 3 esetben a Holt-Tiszából, 3 

esetben a Latorcából, 1 esetben az autógyár melletti tóból és 2 esetben víztározóból. A vizek 
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mintavétele manuális módszerrel történt. A vízmintavétel során egy rúdra erősített 

műanyagflakont merítettem a vízbe. A 1/2 literes fehér, műanyag, légmentesen zárható, tiszta 

ásványvizes palackokat a mintavétel előtt a vízmintával alaposan átöblítettem. A folyók gyakran 

nehezen megközelíthetők voltak a dús növényzet, letöredezett ágak és az iszapos talaj miatt. A 

helyszínen minden egyes mintára ráírtam a mintavétel helyét és időpontját, illetve megfelelő 

azonosító jellel láttam el, hogy a későbbiekben ne okozzon gondot azok megkülönböztetése. A 

helyszínen WTW Multi 350i típusú készülékkel a víz hőmérséklete mellett maghatároztam a pH-

ját, vezetőképességét és az oldott oxigéntartalmat is.  

 

 

12. ábra: WTW Multi 350i típusú hordozható műszer 

(SAJÁT FELVÉTEL) 
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A vizsgált kutak földrajzi elhelyezkedésének ábrázolására és a kutatás eredményeinek 

szemléletesebbé tételére Tiszasalamon műholdas fényképét használtam, amit a Google Earth 

nevű számítógépes program segítségével készítettem el. 

 

 

13. ábra: Mintavételi pontok 

(GOOGLE EARTH, SAJÁT SZERKESZTÉS) 
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A mintavételi pontok koordinátáit a 10. táblázatban foglaltam össze. 

10. táblázat 

A mintavételi pontok koordinátái 

(SAJÁT SZERKESZTÉS) 

№ Koordináták 

1.  48°25'38.46"É 

22° 9'37.27"K 

2.  48°25'47.95"É 

22° 9'59.18"K 

3.  48°26'7.94"É 

22°10'39.23"K 

4. 48°26'53.22"É 

22°10'41.73"K 

5. 48°25'55.74"É 

22° 9'0.61"K 

6. 48°26'48.12"É 

22° 09'40.44"K 

7. 48°27'15.46"É 

22° 10'00.18"K 

8. 48°27'10.24"É 

22° 09'56.26"K 

9. 48°25'41.52"É 

22° 9'1.10"K 

10. 48°25'26.66"É 

22° 8'54.32"K 

11. 48°26'59.01"É 

22°10'16.12"K 

 

A begyűjtött vízmintákat pedig szállítás után a megfelelő körülmények között tároltam a 

vizsgálatok elvégzéséig, mely vizsgálatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és 

a Kárpátaljai Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomás laboratóriumaiban végeztem el. 

 

2.3. Laboratóriumi mérések 

 

A begyűjtött mintákon különféle módszerek és műszerek segítségével vizsgáltuk az ásványi 

szennyezők közül a nitrátot és foszfátot, az anionok (klorid, hidrokarbonát) és kationok (nátrium, 

kálium, kalcium és magnézium) arányát, a vízkeménységet (kalcium és magnézium, szulfát), a 

pH-t és a fajlagos elektromos vezetőképességet. A laboratóriumban a vízminták megfelelő 

előkészítése után elkezdtük a vizsgálatokat. 
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14. ábra: Előkészített vízminták 

(SAJÁT FELVÉTEL) 

 

2.3.1. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 

 

Fajlagos elektromos vezetőképesség: az anyagra ható elektromos térerősség hatására az 

anyagban létrejött elektromos áram mértéke. SI egysége a siemens (S).  

A fajlagos elektromos vezetőképesség az egységnyi hosszúságú és keresztmetszetű anyag 

elektromos vezetőképessége. Mértékegysége: S/m. 

A vezetőképesség tájékoztat a - főleg szervetlen anyagokat tartalmazó vizek (pl. ivóvíz, 

felszíni víz) - elektrolit koncentrációiról (összes sótartalom). A vezetőképesség az oldat 

elektromos ellenállásának reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm
2
 felületű elektród közti 

oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett. A fajlagos vezetőképesség egysége az 1 

cm-re vonatkoztatott vezetőképesség. Mértékegysége a μS/cm. A mérőcella legtöbbször két 

gyűrű alakú Pt/Pt elektród. Ennek a mérete más-más lehet gyártmányonként, ezért ezeket 

„illeszteni” kell a mérőműszerhez. Ez azt jelenti, hogy különböző hígítású KCl oldattal 

kalibrálják az összeállítást, miközben figyelemmel kell lenni a hőmérsékletkorrekcióra 

(ionmozgékonyság hőmérsékletfüggésre). Adott hőmérsékleten az oldat fajlagos 

vezetőképességét az oldat összetétele, kationok és anionok minősége és az oldatbeli 

koncentrációja határozza meg. Az ionmozgékonyság az ionok többségére jó közelítéssel egy 

átlagos értékkel jellemezhető. Kivételt képeznek a hidroxid - és hidrogén ionok. 

Tehát a víz fajlagos elektromos vezetőképessége a víz össziontartalmáról tájékoztat. A 

tiszta víz ugyanis- a vízmolekulák kismértékű disszociációja miatt- az elektromosságot csak kis 
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mértékben vezeti. A természetes vizek vezetik az elektromosságot különböző mennyiségű és 

minőségű iontartalmuk miatt. (DOMONKOS et al. 2000). 

A mérés azon alapszik, hogy két, egymástól 1 cm-re lévő, 1 cm
2
 felületű elektródák 

között az oldat fajlagos elektromos vezetőképességi értékét határozzuk meg. Azoknál a vizes 

oldatoknál, amelyek főleg szervetlen anyagokat tartalmaznak, a fajlagos vezetőképesség közelíti 

adatnak tekinthető az ásványi elektrolitok összes koncentrációjára (WETTERS ÉS KENNETH, 1970). 

11. táblázat 

A vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer a vezetőképességre vonatkoztatva 

(THYLL, 1996). 

Vízminőségi 

jellemzők 
Mértékegység 

Osztályhatárok 

I-II. II-III. III-IV. IV-V. 

Vezetőképesség µS/cm 500,00 700,00 1000,00 2000,00 

 

Vizsgálat menete. 

Az elektródák csatlakoztatása után bekapcsoljuk a készüléket, majd az elektródát a vízbe 

merítjük. Egyesével belehelyeztük a bevizsgálandó mintába a már előre bekalibrált műszert. 

Megvárjuk, míg a kijelzőn megjelent érték már nem változik, majd a mérési eredményt a hozzá 

tartozó hőmérséklet mellett lejegyezzük Minden egyes minta után a pontos eredmény érdekében 

az elektródát meg kellett tisztítani desztillált vízzel (ГОСТ, 2011). 

 

2.3.2. A kémhatás (pH) meghatározása 

 

A pH- a hidrogén ionok koncentrációjának negatív tízes alapú logaritmusa. A természetes 

vizekben a legfontosabb pH-t befolyásoló rendszer a „karbonát-hidrokarbonát rendszer”. 

A víz kémiai jellemzői közül egyik legfontosabb paraméter a pH érték, amely jelentős mértékben 

befolyásolja a vízben lejátszódó kémiai és biokémiai folyamatokat, a talajokban végbemenő 

anyagmozgást, ami a szennyeződés terjedéséhez szükséges. A víz pH-ja utalhat bizonyos típusú 

szennyeződésekre. Emellett a víz pH-jának ismerete alapvető a víz élővilágának becslésénél is. 

Az élő szervezetek számára a 6,5<pH<8,5 tartomány az optimális. 

A víz már szobahőmérsékleten disszociál hidrogén+ és hidroxilionokra 

H2O <─> H
+
 + OH

-
. 



 

53 

 

Ha a vízbe olyan anyag kerül, mely a disszociáció egyensúlyt valamilyen formában eltolja, vagy 

a hidrogénioinok vagy a hidroxilionok mennyisége fog megnövekedni. Ha a  hidrogénioinok 

koncentrációja nő, azaz pH < 7, a kémhatás savas lesz. Ha a hidroxilionok koncentrációja lesz 

nagyobb, azaz pH  >7, lúgos kémhatásról beszélünk.  

12. táblázat 

A vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer pH-ra vonatkoztatva 

(THYLL, 1996) 

Vízminőségi 

jellemzők 
Mértékegység 

Osztályhatárok 

I-II. II-III. III-IV. IV-V. 

pH - 6,5 6,5 6 5,5 

 

Vizsgálat menete. 

 

A pH mérésére is műszerrel történt. Az üvegelektród csatlakoztatásával a pH mérésére alkalmas. 

A mérés során az elektróda csatlakoztatása után bekapcsoljuk a készüléket, majd az elektródát a 

vízbe merítjük. A vízbe merítve megvárjuk, míg a kijelzőn állandó érték jelenik meg, majd az 

eredményt leírjuk. A műszer már előre be volt kalibrálva. A pontos eredmény érdekében az 

elektródát minden egyes minta után desztillált vízzel leöblítettük és itató papírral megtöröltük 

(ДСТУ, 2001). 

 

2.3.3. Nitrát tartalom meghatározása 

 

A felszíni vizek nitrát–tartalma 0–8 mg/liter között van, a szennyezett vizek 50–150 mg/litert, 

vagy ennél is többet tartalmazhatnak. Az Európai Unióban és Ukrajnában is az ivóvíz nitrát–

tartalmának küszöbértéke 50 mg/liter NO3
-
, azaz 11mg/liter N–NO3. Számos orvos azonban ezt 

az értéket is túl magasnak tartja különösen csecsemők és kisgyermekek számára, és literenkénti 

25 milligrammos maximumértéket javasol. Az 50 mg/liter határértéket Franciaországban 1 

millió, Angliában 1,6 millió ember ivóvizében időlegesen túllépi a nitrát–tartalom (DINAI, 2006). 
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13. táblázat 

 

A vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer nitrátra vonatkoztatva 

(VERMES, 2001) 

Vízminőségi 

jellemző 
Mértékegység 

Osztályhatárok 

I II III IV V 

Nitrát-ion 

(NO3
-
) 

mg/l < 5 5-25 25-50 50-125 > 125 

Vizsgálat menete. 

 

Kimértünk 40 cm
3
-t minden egyes mintából és hozzáadtunk 10 cm

3
 timsó-oldatot. A mintákat 

egyesével vizsgáltuk, a nitrát szelektív elektródát minden minta után szakszerűen megtisztítottuk 

a pontos eredmény érdekében. 

 

15. ábra: Nitrát mérő készülék 

(SAJÁT FELVÉTEL)
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2.3.4. A víz összkeménységének meghatározása komplexometriás titrálással 

 

A víz keménységét a benne oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége határozza meg. Az 

úgy nevezett változó keménységet a kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát (Ca(HCO3)2 és 

Mg(HCO3)2) tartalom adja. Ezt forralással kiküszöbölhetjük, mert ezek a sók vízben oldhatatlan 

karbonátok formájában kiválnak: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O, illetve Mg(HCO3)2 = MgCO3 + CO2 + H2O 

A szulfátok, kloridok ilyen módon nem küszöbölhetők ki, így azok az úgy nevezett állandó 

keménységet adják. 

A változó és az állandó vízkeménység együttesen adja az összkeménységet, mely a vízre 

jellemző, és szintén mérhető adat. Amikor a víz keménységéről beszélünk, általában összes 

keménységre gondolunk. 

 

Vizsgálat menete 

Ca
2+

- és Mg
2+

- ionok meghatározása egymás mellett  

A módszer szerint előbb pH 10 mellett, eriókróm fekete T jelenlétében EDTA-val titrálva 

meghatározzuk a Ca
2+

 és Mg
2+

 összegét, majd a vizsgálandó oldat külön bemért részében a pH-t 12 

és 13 közé állítva murexid jelenlétében, szintén EDTA-val meghatározzuk a Ca
2+

 koncentrációját. 

Mindkét titrálás alkalmával vakpróba titrálását is elvégezzük. A mért adatokból számítjuk a víz 

keménységét. 

Ca
2+

- és Mg
2+

- ionok összegének meghatározása 

Erlenmeyer-lombikba pipettával bemérünk 25 cm
3
-t a vizsgálandó vízből. Hozzáadunk mintegy 50 

cm
3
 desztillált vizet és 5 cm

3
 pufferoldatot (NH4OH+NH4Cl). Ezután 1:500 arányban NaCl-dal 

eldörzsölt eriókróm-fekete T indikátorból néhány tizedgrammot adva az oldathoz, titráljuk az oldatot 

EDTA mérőoldattal az indikátor vörösből égszínkékbe való színátcsapásig. 

Ca
2+

- ionok meghatározása 

A kalcium meghatározás egyik legkényesebb része a pH beállítása. A kalcium-titrálást legjobb 12 és 

13 pH között végezni, mert a titrálás végpontját jelző indikátorok nagy része itt adja a legjobb 

színátcsapást. 

Erlenmeyer-lombikba pipettával bemérünk 25 cm
3
-t a vizsgálandó vízből. Hozzáadunk 2 cm

3
 10% 

KOH és mintegy 50 cm
3
 desztillált vizet. Ezután 1:500 arányban NaCl-dal eldörzsölt murexid 

indikátorból néhány tizedgrammot adva az oldathoz, titráljuk a kalciumot EDTA mérőoldattal az 
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indikátor rózsaszínből lilába történő színátcsapásig. A vizsgálandó oldatban a kalcium koncentrációja 

ne legyen nagyobb, mint 50 mg/100 cm
3
 (ГОСТ, 2011). 

 

  

16. ábra: A kalcium és magnézium ionok meghatározása 

(SAJÁT FELVÉTEL) 

Számítások. 

A víz keménységét mg-eé/l egységben a következő képlet szerint számítjuk: 

OH

EDTAEDTA
OH

2

2 V

1000*VN
)L/eémg(K  

A víz keménysége mg/l Ca
2+

 egységben kifejezve: 

 

OH

EDTAEDTA2

OH

2

2 V

04,20*1000*VN
)L/mgCa(K  

 

A víz keménysége mg/l CaO egységben kifejezve: 

 

08,40*V

0794,56*04,20*1000*VN
)L/mgCaO(K

OH

EDTAEDTA
OH

2

2
 

 

A víz keménysége német keménységi fokban {(°d) kifejezve: 

 

10*08,40*V

0794,56*04,20*1000*VN
d

OH

EDTAEDTAo

2
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A német keménységi skálának (
o
d) 5 osztálya van és mindegyik osztályhoz színtartomány van 

rendelve. (MAKKOS, 1984) 

A víz keménység szerinti osztályozásához nyújt segítséget a 14. táblázat, ahol láthatjuk a 

megfelelő határértékeket és a hozzájuk rendelt színskálát. 

14. táblázat 

A víz keménység szerinti osztályozása 

 

(VERMES, 2001) 

 

OSZTÁLYOK 
ÉRTÉKHATÁROK 

(német keménység 
o
d) 

MINŐSÍTÉS SZÍNSKÁLA 

1 0-4 nagyon lágy víz 
 

2 4-8 lágy víz 
 

3 8-18 közepesen kemény víz 
 

4 18-30 kemény víz 
 

5 30 felett nagyon kemény víz 
 

 

A 15. táblázatban a víz keménységi osztályozása látható az Ukrajnában elfogadott minősítés 

szerint. 

15. táblázat 

 

A víz keménység szerinti osztályozása az Ukrajnában elfogadott minősítés szerint  

(ДСАНПІН 2.2.4-171-10 – ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "ГІГІЄНІЧНІ 

ВИМОГИ ДО ВОДИ ПИТНОЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ) 

 

Minősítés A víz összkeménysége, mmól/L 

nagyon lágy víz < 1,5 

lágy víz 1,5 – 4,0 

közepesen kemény víz 4,0 - 8,0 

kemény víz 8,0 – 12,0 

nagyon kemény víz > 12,0 
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2.3.5. A foszfát tartalom meghatározása 

  

A foszfátok foszfortartalmú, többnyire nehezen oldódó ásványokból, vagy szennyvizekből, 

esetleg szerves anyagok bomlása által kerülnek a vizekbe szervetlen és szerves vegyületek 

formájában. Növénytáplálási szempontból a foszfor legfontosabb formája az oldott szervetlen 

ortofoszfát ion. A pH függvényében a szervetlen ortofoszfát ionok különböző disszociációs 

formákban jelennek meg: pH = 6-8 tartományban döntően csak a H2PO4 
-
 és a HPO4 

2-
 a 

meghatározó forma. 

A foszfát ionok (PO4
3-

) meghatározását fotometriásan, molibdén reagenssel végezzük, amely 

módszer azon alapszik, hogy a foszformolibdén-heteropolisav hat vegyértékű molibdénje (Mo
vı

) 

redukálódik, miközben „molibdénkék” képződik, amely a foszfor tartalomtól függő erősségű 

égszínkék vagy kék színű. Redukáló szerként aszkorbinsavat használunk. A keletkező komplex 

vegyület összetétele nem ismert. Összetétele függ a közeg kémhatásától, az ammónium molibdát 

koncentrációjától és a redukáló szer tulajdonságaitól. A felsoroltakat figyelembe véve a 

meghatározás során döntő jelentőségű, hogy a módszer utasításait pontosan betartsuk. A módszer 

0,05-50 mg/l PO4-P tartalomig közvetlenül használható (UPOR et al. 1978). 

Standard sorozat készítése.  

Az előkészített törzsoldat 1,0 mg/cm
3
 P2O5-ot tartalmaz. Az 1,0 mg/cm

3
 törzsoldatból 10-szeres 

hígítással 0,1 mg/cm
3
 oldatot készítünk. Ebből az oldatból 50 cm

3
-es mérőlombikba sorra 

bemérünk 0, 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0, 20,0 cm
3
-et, desztillált vízzel jelig töltjük és 

összerázzuk. Az így előkészített standard oldatokból 5 -5 cm
3
-et veszünk ki 50 cm

3
-es 

mérőlombikokba. Desztillált vízzel kb. 20 cm
3
-re felhígítjuk, hozzáadunk 4 cm

3
 B-oldatot, jelig 

töltjük és összerázzuk. Legkevesebb 10 perc állás után fotokoloriméteren megmérjük a standard 

oldatok színerősségét. 

Oldat elkészítése 

50 cm
3
-es mérőlombikba a mintákból bemérünk 40 cm

3
, melyhez hozzáadunk 4 cm

3 
B-oldatot, 

jelig felöntjük desztillált vízzel és összerázzuk. Legkevesebb 10 perc állás után megmérjük. A 

vizsgálathoz Spekol-11 típusú fotokolorimétert használtunk. Az eredményeket a standard 

sorozattal hasonlítjuk össze (ГОСТ, 2011). 
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17. ábra: A méréshez használt Spekol-11 típusú spektrofotokoloriméter 

(SAJÁT FELVÉTEL) 

16. táblázat 

Vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer foszfátra vonatkoztatva 

(THYLL, 1996) 

Vízminőségi 

jellemzők 
Mértékegység 

Osztályhatárok 

I-II. II-III. III-IV. IV-V. 

Ortofoszfát 

(folyóvíz) 
µg/l 50 100 200 500 

Ortofoszfát 

(állóvíz) 
µg/l 20 50 100 250 

 

2.3.6. A kálium- és nátrium tartalom meghatározása 

 

A vizek kálium és nátrium tartalma a geológiai viszonyok függvénye, ami antropogén hatás 

következtében növekedhet. A nátrium és kálium ionok koncentrációit vízben lángfotometriás 

módszerrel határoztuk meg. A nátriumra jellemző színképvonal λ=589 nm-nél, míg a kálium-ion 

jellemző színképvonala λ=770 nm-nél található. A módszerrel közvetlenül 1-100 mg/l Na
+
 és 

0,1-50 mg/l K
+ 

meghatározható.  

Vizsgálat menete 

Kis kémcsövekbe megszedjük a vízmintát és láng fotométeren mérjük az emissziót. A mérési 

eredményeket a standard sorozat emissziójával hasonlítjuk össze (ГОСТ, 2011). 
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18. ábra: A nátrium- és kálium-ion koncentrációk meghatározásához használt láng 

fotométer 

(SAJÁT FELVÉTEL) 

 

2.3.7. A kloridok meghatározása 

 

A kloridion a legtöbb vízben megtalálható, alapvetően geológiai eredetű. Felszíni vizekben 

rendszerint kis mennyiségben fordul elő, nagy mennyiségű kloridion-tartalom házi- vagy ipari 

szennyvíz hatását (szennyezőanyag terhelés) mutatja, tekintve, hogy ez az ion a természetes 

körfolyamatokban változatlanul, átalakulás nélkül vesz részt. A klorid-ionokat csapadékos 

titrálási módszerrel határoztuk meg.  

Kloridion argentometriás meghatározása: 

 

A meghatározás azon alapszik, hogy a vízben lévő klorid ionok semleges vagy gyengén lúgos 

közegben (pH = 7-10) ezüst-nitráttal (AgNO3) ezüstkloridból (AgCl) álló csapadékot képeznek. 

További ezüstnitrát adagolásakor a vízhez előzetesen hozzáadott kálium-kromáttal (K2CrO4) 

vörösbarna színű ezüst-kromát (Ag2CrO4) csapadék keletkezik. Ennek a színnek a megjelenése a 

titrálás végpontját jelzi. A reakcióegyenletek:  

 

Cl
-
 + Ag

-
 → AgCl (oldhatatlan fehér csapadék) 

CrO4
2-

 + 2Ag→ Ag2CrO4 (oldhatatlan vörösbarna csapadék) 

A meghatározás menete: 

 

Erlenmeyer-lombikba kimérünk 5,0 cm
3
 vízmintát, ezt kiegészítjük 50 cm

3
-re desztillált vízzel. 

A titráló lombikokban lévő mintákhoz hozzáadunk 0,5 cm
3
 kálium-kromát (5%-os) oldatot és 
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állandó keverés, rázogatás közben ezüst-nitrát mérőoldattal citromsárgából narancsvörösbe való 

átcsapásig titráluk. A titrálást 3 ismétlésben kell elvégezni, és a fogyások átlagával kell számolni.  

Számolás: 

CCl- (mg/l) = a*f*c*35450 

                    V 

a = az ezüst-nitrát mérőoldat fogyása a minta titrálásakor cm
3
-ben  

f = az ezüst-nitrát mérőoldat faktora (kb. 1,000)  

c = az ezüst-nitrát mérőoldat koncentrációja (0,1 mol/dm
3
)  

V = titrált térfogat (5 cm
3
) (ГОСТ, 2011). 

 

2.3.8. A víz lúgosságának, karbonát és hidrokarbonát-ion tartalmának meghatározása 

 

A vizek lúgosságát olyan kationok okozzák, amelyek a vízben hidroxidionokkal vagy gyenge 

savak anionjaival vannak egyensúlyban, mint például a karbonátok és a hidrokarbonátok. A 

lúgosságot tehát az említett anionok helyettesítéséhez szükséges erős sav mennyiségével 

határozzuk meg, vagyis a vizet erős sav mérőoldattal titráljuk. 

A pH = 8,3 eléréséig fogyott mérőoldat mennyisége adja a szabad lúgosságot, tovább 

titrálva a pH = 4,3 érték eléréséhez szükséges mennyiség pedig az összes lúgosságot. Ha a víz 

pH-ja kisebb, mint 4,3, akkor a lúgossága nulla, vagyis nem tartalmaz disszociált formájú szén-

dioxidot. 

A természetes vizeknél a lúgosságot rendszerint az alkáli földfém hidrokarbonátok 

okozzák. Ebben az esetben a víz pH értéke 8,3 alatt van. Így gyakorlatilag az összes lúgosság 

azonos a változó (karbonát) keménységgel és megfelel a hidrokarbonát tartalomnak. 

A meghatározás menete: bemérünk 50 cm
3
 vízmintát, belehelyezzük a pH elektródát és 

0,05 M koncentrációjú HCl oldattal pH=8,3-ig titráljuk. Lejegyezzük a sav fogyását, majd a 

mintát tovább titráljuk a pH=4,5 érték eléréséig. Amennyiben a vízminta pH értéke kevesebb, 

mint 8,3, akkor közvetlenül pH=4,5-ig titráljuk. A titrálásra fogyott sósav koncentrációjából és 

mennyiségéből számítjuk a víz lúgosságát, karbonát és hidrokarbonát tartalmát (ДСТУ ISO, 

2007). 

 

2.3.9. A szulfát-ion koncentráció meghatározása 

 

A vízmintából, a szulfát-ion tartalomtól függően, bemérünk 100 - 200 cm
3
-t. Hozzáadunk 2-3 

csepp metilnarancs indikátort, aztán cseppenként annyi sósavat, amennyitől az oldat színe 
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vörösre vált, végül a 25 cm
3
 0,05 N bárium klorid oldatot. Ezt követően a mintát a hozzáadott 

BaCl2a-al főzzük és egy órára forró vízfürdőre tesszük. Az oldatot ezután leszűrjük és többször 

átmossuk. A szűrőpapírt a csapadékkal együtt beletesszük egy Erlenmeyer-lombikba, 

hozzáadunk 5 cm
3
 ammónium-hidroxidot, az oldat zavarosságától függően 6-18 cm

3
 0,05 N 

EDTA oldatot, 10 percig főzzük, majd lehűtjük. Hozzáadunk még 50 cm
3
 desztillált vizet, 5 cm

3
 

puffer oldatot és néhány csepp eriokróm fekete T indikátort és 0,02 vagy 0,05 N koncentrációjú 

magnézium klorid oldattal megtitráljuk (ГОСТ, 2010). 
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3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

3.1. Ásványi szennyezők 

 

Az előző fejezetben tárgyalt vizsgálati módszerek segítségével elvégeztük a méréseket. Az 

eredményeket a jobb átláthatóság kedvéért diagramokon ábrázoljuk.  

A vízi ökoszisztémák növényeinek növekedésében a két limitáló tápanyag a foszfor 

(foszfát-ionok formájában) és a nitrogén (nitrát-ionok és ammónium-ionok formájában). Ezek fő 

forrásai a szennyvíztisztító telepek, mint pontforrások, a diffúz források közül a településekről, 

szántóföldekről, állati itató helyekről származó lefolyás, illetve a műtrágya bemosódása. 

Az ásványi szennyezők közül a nitrát és foszfát-ionok mérését végeztük el (19-20. ábra). 
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19. ábra: A nitrát alakulása 

Kis mennyiségű nitrát-ion (NO3
-
) szinte minden természetes vízben kimutatható. A nitrogén 

megjelenése a felszíni vizekben öt csoportra osztható: elemi nitrogén gáz, szerves nitrogén 

vegyületek, melyek élőlények testében, holt szerves anyagokban, és azok bomlástermékeiben 

találhatók, továbbá ammónia illetve ammóniumion, nitrit- és nitrát ion szervetlen nitrogén 

formában. Az egyik legfontosabb növényi tápanyag lévén az előforduló nitrogén-formák pontos 

képet adnak a felszíni vizek állapotáról. 

A felszíni vizek nitrát–tartalma 0–8 mg/liter között van, a szennyezett vizek 50–150 

mg/litert, vagy ennél is többet tartalmazhatnak. A nitrát a vizekbe, többek között az intenzív 
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mezőgazdasági termelés során helytelenül kijutatott nitrogén tartalmú műtrágyákból kerülhet. 

Mint az eredményekből is látszik, Tiszasalamon községben minden mintánál kielégítő értékeket 

kaptam. Megállapítható, hogy a minták egyike sem tartalmaz az egészségre káros nitrát 

mennyiséget, a kapott eredmények megfelelnek, a felszíni vizekkel szemben támasztott 

követelményeknek, egyik sem haladja meg a 8 mg/l-t. A vízminták mindegyike az 1. osztályú 

vizekhez tartoznak (19. ábra). 
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20. ábra: A foszfát-ion tartalom alakulása 

 

A foszfor nem mérgező, de fölös mennyisége a természetet károsan befolyásolhatja –„terhelő” 

összetevő. A felszíni vizekben gyakrabban előfordul a foszfát és eutrofizációhoz vezet, ami nem 

más, mint a víz elalgásodása. Eutrofizálódás folyamán az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért 

elszaporodnak az elsődleges termelő szervezetek: fitoplankton, gyökerező hínár-, mocsári 

növények, ami a biológiai egyensúly megbomlásához vezet.  

A foszfátfelesleg az élővizekbe általában a szennyvízzel és a műtrágyázott 

mezőgazdasági területekről lefolyó vizekből kerülhet. A szennyvizekbe a mosószerekből, 

lágyítószerekből és az emberi és állati kibocsátásból kerül be a legnagyobb mennyiségű foszfát, 

a műtrágyák esetén az esővíz viszi a diffúzan szétszórt foszfátot a felszíni vizekbe. 

A természetben kőzetek bomlásaként is keletkezhet oldható foszfor. A Magyarországon használt 

határértékeket a 17. táblázatban mutatom be. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Felsz%C3%ADni_lebeg%C5%91h%C3%ADn%C3%A1rok
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17. táblázat 

A foszfát-ion megengedett határértékei 

(HTTP://BIO-LINE.HU/A-VIZ-FOSZFATTARTALMANAK-KIMUTATASA) 

Vízminőség Foszfát-ion mg/l-ben 

kiváló kisebb mint 0.25 mg/l 

jó 0.25-0.75 

tűrhető 0.76-1.0 

szennyezett 1.01-2.00 

erősen szennyezett nagyobb mint 2.01 mg/l 

 

A vizsgált vizek foszfát-ion tartalma a 18. táblázatban látható, melyben jól látszik, hogy 

Tiszasalamon vizei a jó és a kiváló minőségű osztályokba tartoznak, ez azt jelenti, hogy a vizek 

állapota megfelel a magyarországi kritériumoknak, nem szennyezettek (20. ábra). 

 

18. táblázat 

A vizsgált vizek foszfát-ion tartalma 

 

Minták száma Foszfát-ion mg/l-ben Vízminőség 

1.minta 021 jó 

2.minta 0,17 kiváló 

3.minta 0,17 kiváló 

4.minta 0,30 jó 

5.minta 0,18 kiváló 

6.minta 0,17 kiváló 

7.minta 0,15 kiváló 

8.minta 0,14 kiváló 

9.minta 0,36 jó 

10.minta 0,41 jó 

11.minta 0,42 jó 
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3.2. Anionok és kationok 

 

A természetes vizekben a főbb kationok előfordulásuk csökkenő sorrendjében a Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, 

K
+
, az anionok ugyancsak mennyiségük csökkenő sorrendjében HCO3

-
, SO4

2-
, Cl

-
. 

A felszíni és felszín alatti vizek nátrium- és kálium-ion tartalma a geológiai viszonyoktól 

is függ. A K-tartalom a természetes vizekben általában kisebb, mint a Na-tartalom. A 

természetes vizek Na-tartalma jelentősen nőhet a szennyvízbevezetések hatására. A természetes 

vizek K-tartalma főleg a műtrágyázás következtében növekedhet. A legtöbb vízben a klorid is 

megtalálható, amely leginkább geológiai eredetű. A felszíni vizekben rendszerint kis 

mennyiségben fordul elő. 

Az anionok közül jelentős a hidrogén-karbonát, mely a vizek sav-bázis puffer 

képességének alapja és a annak savsemlegesítő képességét is mutatja. Természetesen a szulfátion 

is gyakori a felszíni vizekben. Azonban, ha mennyisége egy meghatározott koncentráció felett 

jelenik meg, az antropogén hatásra utal. 

Kárpátalján általában hidrokarbonátosak a vizek, a 19. táblázatban is jól látszik, hogy az 

anionok mennyiségét nézve, valóban ez fordul elő minden mintánál a legnagyobb mennyiségben. 

A kationok arányát megfigyelve többségben a kalcium és két mintánál a nátrium fordul elő, mint 

a táblázat is mutatja. A magas nátriumion tartalom szennyezésre utal. Az 1. mintánál az anionok 

közül a klorid dominál, ami antropogén szennyezésre enged következtetni.  
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19. táblázat 

Az elemzett vizek kation és anion prioritása 

 

 

Kation prioritás Anion prioritás 

 

Minták száma Megnevezés 

  

1.minta 
Ca>Mg>Na>K Cl

- 
> HCO3

- 
> SO4

2--
 Kalcium kloridos 

2.minta 
Ca>Na>Mg>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
  Kalcium - hidrokarbonátos 

3.minta 
Ca>Na>Mg>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Kalcium - hidrokarbonátos 

4.minta 
Ca>Na>Mg>K HCO3

- 
> SO4

2- 
> Cl

-
 Kalcium - hidrokarbonátos 

5.minta 
Ca>Na>Mg>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Kalcium - hidrokarbonátos 

6.minta 
Ca>Na>Mg>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Kalcium - hidrokarbonátos 

7.minta 
Ca>Mg>Na>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Kalcium - hidrokarbonátos 

8.minta 
Ca>Mg>Na>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Kalcium - hidrokarbonátos 

9.minta 
Na>Mg>Ca>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Nátrium - hidrokarbonátos 

10.minta 
Na>Mg>Ca>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Nátrium - hidrokarbonátos 

11.minta 
Ca>Na>Mg>K HCO3

- 
> Cl

- 
> SO4

2-
 Kalcium - hidrokarbonátos 
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3.3.Vízkeménység 

 

Az általam vizsgált vizek keménységét a 20. táblázat szemlélteti. A táblázatban a kapott 

eredmények német és ukrán keménységi fokban is fel vannak tüntetve. 

20. táblázat 

Az elemzett vizek keménység szerinti osztályozása 

№ 

Ukrán 

keménységi 

fok 

Minősítés Színskála 

Német 

keménységi 

fok 

Minősítés Színskála 

 mmól/L   jele nk°    

1. 4,45 közepesen 

kemény 

 24,96 kemény 

víz 

 

2. 1,76 lágy víz  9,88 közepesen 

kemény 

 

3. 0,73 nagyon 

lágy 

 4,07 lágy víz  

4. 0,91 nagyon 

lágy 

 5,12 lágy víz  

5. 0,60 nagyon 

lágy 

 3,36 nagyon 

lágy 

 

6. 0,83 nagyon 

lágy 

 4,63 lágy víz  

7. 1,03 nagyon 

lágy 

 5,75 lágy víz  

8. 0,95 nagyon 

lágy 

 5,33 lágy víz  

9. 0,90 nagyon 

lágy 

 5,05 lágy víz  

10. 0,88 nagyon 

lágy 

 4,91 lágy víz  

11. 0,81 nagyon 

lágy 

 4,56 lágy víz  
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A víz keménységét elsősorban vízben oldott kalcium és magnézium ionok okozzák, melyek 

mennyiségét geológiai jellemzők határozzák meg. Mennyiségük ismerete a vízkövesedési hajlam 

miatt nagyon fontos. 

Ha megfigyeljük a 20. táblázatot jól látszanak a minősítésbeli különbségek a 

Magyarországon elfogadott német keménységi fok és az ukrán határértékek között. Ami a német 

keménységi skála szerint már kemény víznek minősül, az ukrán törvények értelmében még csak 

közepesen kemény víznek felel meg, ami a német keménységi skála értelmében lágy, az az ukrán 

keménységi skála szerint nagyon lágy víz. A víz keménységét a természetes vizekben lévő 

kalcium- és magnézium- ionok okozzák. Az eredményekből is látszik, hogy a község vizeinek 

többsége nagyon lágy, a 2. minta lágy, az 1. minta kemény minősítést kapott, ha az ukrán 

határértékeket vesszük alapul. 
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3.4. A fajlagos elektromos vezetőképesség és kémhatás 

 

Az elektromos vezetőképesség közelítő információt ad az elektrolitok koncentrációról (így a 

vizek sótartalmáról). A vezetőképesség a kationok és anionok koncentrációjától függ. Az ukrán 

törvények nem állapítanak meg határértéket, úgyhogy a Magyarországon lévőt használtuk. A 

tiszta víz vezetőképessége nagyon alacsony (0,055 - 1,00 µS/cm). Összehasonlításul, a csapból 

folyó ivóvíz vezetőképessége 500-800 µS/cm (0,50-0,80 mS/cm). A tiszta vizek elektromos 

ellenállása nagy (vezetőképességük alacsony), ezért speciális felépítésű EC-mérőket használnak 

a víz minőségének az ellenőrzésére. EC-mérést (nem más, mint a vezetőképesség-mérés) nagyon 

gyakran használják a víz tisztaságának az ellenőrzésére. 

A felszíni vizek gyenge elektrolit oldatok, a vezetőképességükből az oldott só tartalomra 

következtethetünk. A természetes vizek vezetőképessége és sótartalma széles skálán mozog. A 

nagy tisztaságú vizek vezetőképessége csupán néhány µS/cm és sótartalmuk nagyon alacsony és 

0,5 mg/l környékén van. Az 1. minta a 4. vízminőségi osztályba tartozik. A halastó vizéről 

kiderült, hogy felszíni víz, mivel fúrt kút táplálja vizét. A 2-11. vízminták pedig az 1. osztályba 

tartoznak (21. ábra). 

 

1020

449

194 219 250
194

233 217
267 273 264

0

200

400

600

800

1000

1200

(μ
S
/c
m
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A mintá k s z á ma

F ajlag os  elektromos  vezetőképes s ég  

 

21. ábra: Tiszasalamon vizeinek fajlagos elektromos vezetőképessége (19 
0
C-on) 

 

A víz kémiai jellemzői közül egyik legfontosabb paraméter a pH érték, amely jelentős 

mértékben befolyásolja a vízben lejátszódó kémiai és biokémiai folyamatokat. A pH a víz 

savasságának vagy lúgosságának fontos mutatója. A pH-ra hatással vannak a hidrokarbonátok és 
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karbonátok. A tiszta desztillált víz sav-lúg szempontból semlegesnek számít, értéke pH 7, s 

ehhez képest lett meghatározva a savas, illetve a lúgos oldat minősége. A tiszta víz pH-értéke 7, 

ennél kisebb pH-érték savasságot, nagyobb pH-érték pedig lúgosságot jelez. Az optimális pH 

érték 7 és 8 között található. Az ettől való eltérés már szennyezettséget feltételez. 

A 22. ábrán mutatom be Tiszasalamon község vizeinek kémhatását. 

 

 

22. ábra: Tiszasalamon község vizeinek kémhatása 

A felszíni vizek pH-ja 6,5-8,5 közötti, a talajvízé 5,5-7,5 közötti. A vízben élő állatfajok pH-val 

szembeni tűrőképessége eltérő, ezért annak jelentős változása az élőlények pusztulását 

eredményezi. Számos halfaj csak meghatározott pH értéknél képes szaporodni. A kis pH érték a 

halak kalcium anyagcseréjére van hatással, ami befolyásolja a szaporodásukat és növekedésüket. 

Ha a pH 4,5 alá csökken, akkor a vízben már nem található hal. A halak közül a pisztráng és a 

lazac a legérzékenyebb, ikráik már 6-6,5 pH értéknél károsodnak, kifejlett egyedeik 5,0-5,5 pH-

nél elpusztulnak. A ponty kevésbé érzékeny 4,8 pH-nál még él. A vízben azok a fajok 

szaporodnak el, amelyek ökológiai tűrőképessége nagy. Egyes fajok még 3,5 pH esetén is élnek. 

A pH a mérési pontokon közel semleges és a lúgos (6,3-9,5) értékek között változott. A 

legmagasabb értéket a 10. mintánál mértem (9,5). Magas pH jellemzi még 10. és 11. mintákat is, 

ezek a vizek lúgosak. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Diplomamunkám témájául a felszíni vizek kémiai állapotának vizsgálatát választottam 

Tiszasalamon községben. A témaválasztással lehetőségem nyílt arra, hogy a vízminősítés 

folyamatát mélyebben tanulmányozzam, megismerjem. A munkám során az eszközök, műszerek 

használatával, illetve a terepi és laboratóriumi vizsgálatokkal gyakorlati tapasztalatokra tehettem 

szert. A mérési pontokon kapott eredményeket táblázatokba rendszereztem, és diagramok 

formájában grafikusan ábrázoltam. Így szemléletes képet kaphatunk Tiszasalamon község 

felszíni vízminőségéről különböző kémiai tulajdonságokra, komponensekre nézve.  

Diplomamunkámat három nagy fejezetre osztottam. 

Az első fejezetben az olvasó megismeri a hidroszféra fogalmát, a Föld vízkészletének 

megoszlását, a víz körforgását. Tárgyaltam Kárpátalja területének víztartalékai, a víztartalékok 

minőségének megfigyelési lehetőségeit. Ismertettem továbbá a vízminősítés típusait és a 

vízminőségi osztályokat. Végül pedig a vízszennyezést és annak hatásait mutatom be. 

Munkám Anyag és Módszertan című fejezetében bemutattam Tiszasalamon községet, 

vízrajzi adottságait és gazdaságát, valamint ismertetettem a laboratóriumi vizsgálatok menetét, és 

ábrákkal tettem szemléletesebbé a mérésekhez használt eszközöket. 

A harmadik, az Eredmények és Értékelés című – diplomamunkám lényegét képező - 

fejezetben a kémiai vizsgálatok során kapott eredményekről és azok értékeléséről kaphatunk 

átfogó képet. Diagramok és táblázatok teszik még szemléletesebbé eredményeimet. 

Azért volt szükség a vizsgálatokra, mert a nem szennyezett felszíni és felszín alatti vizek 

összetétele a szennyezett vizekhez hasonlóan térben és időben is változhat, így az összetétel 

leírása a természetes alapállapot megismerése céljából alapvető fontosságú. 

A felszíni vizek nagymértékben kitettek a kontrollálatlan, tisztítatlan szennyvizek által 

szállított szennyezőanyagok, az ipar és a mezőgazdaság káros hatásainak. A felszíni vízi 

ökoszisztémák érzékenysége miatt a felszíni vizek fokozott védelmet élveznek. 

A kémiai vízminősítés, amelyet végeztem a klasszikus komponensek és 

mikroszennyezők vizsgálatát foglalja a magában. 

A növekvő vízigény miatt egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a felszíni vizeken történő 

vizsgálatok. Vízellátás szempontjából elsőrendű fontosságú folyóvizei Tiszasalamon községnek 

a Tisza, ahonnan sajnos nem tudtam vízmintát gyűjteni, csak az egyik holtágából, valamint a 

Latorca. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatok eredményei alapján, a felmért felszíni 

vizeink kémiai állapota jó, de néhány mintánál az antropogén hatások következtében 
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szennyeződések fordultak elő. Összességében elmondható, hogy a felszíni vizek Tiszasalamon 

községben megfelelnek a felszíni vizekkel szemben támasztott követelményeknek.  
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РЕЗЮМЕ 

Темою моєї дипломної роботи є дослідження хімічного стану поверхневих вод у с. 

Соломонове. Тим, що я вибрала цю тему, стало можливим глибше вивчати і 

познайомитися з якістю поверхневих вод. Під час роботи оволоділа користуванням різних 

приладів і обладнань та здобула практичний досвід польових і лабораторних досліджень. 

Результати аналізів упорядковувала у таблиці та зобразила графічно у вигляді діаграм. Так 

ми можемо одержати наглядну картину про якість поверхневих вод у селі, про їх різні 

фізичні та хімічні властивості, компоненти. 

Свою дипломну роботу я поділила на три головні частини. 

Перша частина включає себе поняття гідросфери, водних ресурсів Землі, кругообіг 

води та способи спостереження за якістю водних ресурсів. В кінці цього розділу можна 

ознайомитися з проблемою забруднення гідросфери та його впливом на водні тварини і 

рослини. 

У другій частині представлені гідрографічний потенціал та економіка села 

Соломоново, детально описані методики та процес лабораторних досліджень. 

У третій частині показані результати досліджень у формі таблиць, діаграм та 

інтерпретуються лабораторні аналізи. 

Параметри незабруднених вод, так само як і забруднених територіально і часом 

змінюються, тому щоб мати інформацію про природний стан поверхневих вод потрібний 

детальний аналіз їх параметрів. 

На стан поверхневих вод великий вплив мають промисловість, сільське 

господарство та ті забруднювачі, які є у стічних водах. Внаслідок чутливості екосистем, 

поверхневі води більш захищені. 

Хімічна характеристика виконана мною включає себе дослідження класичних 

компонентів та мікро забруднювачів. 

Внаслідок збільшення потреб води більш значним є дослідження поверхневих вод. 

З точки зору водопостачання для села само більше значення має ріка Тиса, з якої, на жаль, 

не змогла відібрати зразок води, тільки з одного її мертвого русла. 

Порівняння результатів досліджень показали, що за хімічним станом поверхневі 

води мають хорошу якість. У наслідку антропогенного впливу у окремих зразках нами 

відмічена незначна забрудненість. 
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2. melléklet 
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3. melléklet 

3. mintavételi pont 
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4. melléklet 

4-5. mintavételi pontok 
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5. melléklet 

6-7-8. mintavételi pontok 
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6. melléklet 

9-10-11. mintavételi pontok 
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7. melléklet 

Összesítő táblázat 

 



 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, dr. Csoma Zoltánnak diplomamunkám 

elkészítésében nyújtott áldozatkész munkájáért. Értékes tanácsaival, szakmai útmutatásával, 

támogatásával, illetve a vízminták vizsgálata során nyújtott gyakorlati segítségnyújtásával 

nagyban hozzájárult munkám elkészüléséhez. Köszönöm, hogy mindvégig segítségemre volt, 

bármilyen problémával is fordultam hozzá. Hálás vagyok értékes és állandó tanácsaiért, 

türelméért. Köszönöm építő jellegű kritikáit, melyek hasznosnak bizonyultak diplomamunkám 

megírásakor. Köszönöm mindazt az időt, amit azzal töltött, hogy a lehető legtöbb odafigyeléssel 

segítse a munkám elvégzését.  

Továbbá köszönettel tartozom a Kárpátaljai Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 

munkatársainak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia 

tanszékének, hogy lehetővé tették a szükséges vizsgálatok elvégzését, biztosították a szükséges 

eszközöket. Köszönettel tartozom az intézetek dolgozóinak, hogy segítséget nyújtottak a 

gyakorlatban és hasznos tanácsokkal láttak el, szerzett gyakorlati tapasztalataikat megosztották 

velem. Közreműködésük nélkül diplomamunkám nem jöhetett volna létre.  

 



 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Takács Gabriella biológia szakos hallgató, kijelentem, hogy a 

diplomamunkámat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Biológia és Kémia 

Tanszéken készítettem, biológia diploma megszerzése végett. 

Kijelentem, hogy a dolgozatomat más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám 

eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel. 

Tudomásul veszem, hogy a dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 

 


