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1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása
A környezetszennyezés napjaink globális problémája, ami a szennyező okok
eredetétől, formájától függően más-más hatásokat fejt ki az élő szervezetekre. A
különböző mérgezést szenvedő földrajzi elemek közül a talajszennyezést emeljük ki
ebben a munkában.
A Nagymuzsalyi aranybánya Ukrajna két potenciális aranybányájának egyike, ami
már a történelmi időkbe is működött. Részletesebb feltárását a Kárpátaljai Geológiai
Expedíció végezte 1946-tól. Tulajdonjoga és kezelése átláthatatlan.
Az aranybánya illetve a meddőihez köthető probléma lényege abba áll, hogy a
korábban kibányászott arany meddője szabadon van. A meddő erősen savas közeg (pH 23), így a rajta keresztüláramló esővíz egy erősen savas oldattá válik, ami nagyon sokféle
nehézfémet kiold. Abból kiindulva, hogy egy polimetalikus ércesedésről van szó (galenit,
szfalerit, pirit, kalkopirit) elsősorban ólom, cink, réz, vas, mangán és kadmium
kimosódással kell számolni. A meddőből kijövő vizek elvezetése és tisztítása
megoldatlan. A kifolyó vizek részben Nagymuzsaly nyugati, részben Beregszász keleti,
délkeleti részének vízrendszereibe kapcsolódik bele. Mivel a terület nincs 100 %-ban
ellátva vezetékes ivóvízzel, ezért a lakosság gyakran ásott vagy fúrt kutakból nyeri az
ivóvizet. Ennek megfelelően egyrészt közvetlenül kerül a szennyezés az itt élők
szervezetébe, másrészt közvetetten a szennyezett talajon termelt kultúrnövényeken
keresztül.
Az

aranybánya

hátsó

kijáratánál

lévő

meddőhányó

közeléből

vettünk

talajmintákat egy olyan kisvízgyűjtőről, ahonnan a vizek Beregszász vízrendszerébe
kapcsolódnak. Ezen kívül a beregszászi temető környékéről kontroll mintát vettünk,
ahová a szennyeződés, nagy valószínűséggel nem ért el. A talajmintákon különböző
méréseket végeztünk, úgymint pH érték és humusztartalom meghatározása. Jelen
munkában mind a növények által felvehető (Zn, Mn, Cd, Cu, Pb, Fe, Cr, Ni, Co), mind az
összfém-mennyiséget mértük (Zn, Mn, Cd, Cu, Pb) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola laboratóriumában.
Munkánk célja a szennyezettség mértékének vizsgálata az adott területen abból a
célból, hogy egy minimális képet kapjunk környezetünk állapotáról, ami akár káros is
lehet a biológiai szervezetek számára.
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2. Beregszász és környékének jellemzése
2.1. Földrajzi fekvés
A Beregszászi járás Kárpátalja délnyugati részén helyezkedik el, északi szélesség
48°06 és 48°22, keleti hosszúság 22°11 és 22°51 között. Észak déli kiterjedése 30 km,
nyugat keleti kiterjedése 40 km. Legészakibb települése Kisbakos, legdélibb Halábor, a
nyugati végén Nagybakos, a keletin pedig Felsőremete. A Beregszászi járás területe
654 km2, Kárpátalja területének az 5,08%-a (Izsák, 2007).
Beregszászi járás több járással is határos: északon az Ungvári és Munkácsi
járással, északkeleten az Ilosvai járással, keleten a Nagyszőlősi járással. Délen és
délkeleten húzódik az ukrán-magyar államhatár (68 km hosszan), amelyet három
határátkelő szel át: az Asztély – Beregsurányi, a Mezőkaszony – Barabási és a
Kisharangláb – Lónyai (Izsák, 2007).
Beregszász „megyei alárendeltségű város”, vagyis közigazgatásilag egyenlő jogú
és rangú a járással. A járás területén helyezkedik el a járás központja – Beregszász,
valamint Bátyú (városi jellegű település) és 42 község (Izsák, 2007).
2.2. Beregszász környékének domborzata
A Beregszászi járás földrajzilag két természetföldrajzi tájegységhez tartozik, a
Beregszászi-dombvidékhez és az azt körülölelő Kárpátaljai-síksághoz. A járás
legmagasabb része a Beregszászi-dombvidék (45 km2), amelynek abszolút magassága
220-365 m között váltakozik. Legmagasabb pontja a Nagy-hegy (366,7 m). A sík vidék
abszolút magassága 102-120 m között váltakozik. A sík felszínű terület – a Középdunaialföld északkeleti része, melyet Kárpátaljai-alföldnek, Ung-Beregi síkságnak, vagy FelsőTiszai-alföldnek is neveznek. Az alföld felszíne lapos, enyhén lejt nyugati irányban,
amelyet a Tisza folyásiránya is jelez. A Tisza és jobboldali mellékfolyója, a Borzsa 610 m-rre vágódnak bele a sík alluviális felszínébe, helyenként széles, teraszos ártereket
alkotva (Izsák, 2007). A Beregszászi-dombvidéken kívül megtalálható a Kaszony–
Bégányi-dombvidék is (Molnár, 2009).
A Beregszászi-dombság tagjai: az Ardói-hegy, a Csepka, a Sarok-hegy, a Hosszúhegy, a Kerek-hegy, a Nagy-hegy, a Kis-hegy, az Aranyos, a Hajas, a Pelikán, valamint a
2

Kis- és Nagy-Kelemen-hegy. Ide sorolható még a kissé elkülönült Dédai-hegy, Bégányihegy, a Kaszonyi- és Zápszonyi-hegy (Gönczy, 2016).
2.3. Földtani viszonyok
A Beregszászi járás területén a folyóvízi üledékek aljzatát szarmata és pannóniai
korú sekélytengeri üledékek alkotják (1. ábra).
A vulkanikus eredetű Beregszászi-dombság (2. ábra) a Csap-BeregszászNagybánya vonalhoz, vagy más néven Peripannon-mélytörés zónához köthető (Malejev,
1964; Merlics – Szpitkovszkaja, 1965).

1. ábra. A Beregszászi járás földtani térképe (Tyitov, 1979)
A vulkáni működés kb. 15 millió évvel ezelőtt sekélytengeri környezetben
létrejövő explóziós tevékenységgel kezdődik. Ennek anyaga folyamatos differenciációt
mutat, hiszen a bazaltos andezittől a dácitig találunk itt tufahorizontokat és
lávafolyásokat. A vulkáni működés több szakaszban történt, melyeket egy-egy vulkánhoz
kötnek, bár az egyes kitörések központjairól nagyon kevés adat van (Gönczy, 2016).
Mind a Beregszászi-, mind a Kaszonyi- és Bégányi-vulkánok vastag tufatakarót hoztak
létre a területen, gyakran ártufa rétegekkel kísérve. A vulkanizmus befejező szakaszában
3

dómképződés következett be (Kulcsár, 1943; Malejev, 1964; Radzivill et al., 1986;
Szepesi-Kozák, 2013).

B

A

2. ábra. A Beregszászi dombság földtani térképe (A) (Tyitov, 1979 nyomán) és a
Beregszászi vulkáni körzet elvi szelvénye (B) (Malejev, 1964; Radzivill, 1986 nyomán,
In Gönczy, 2016)
A vulkanizmust hidrotermális színes és nemesfém ércesedés kísérte, melynek
legfontosabb képviselőit az 1. táblázatban foglaltuk össze (Lazarenko et al., 1963; Vityk
et al., 1994; Biruk – Skakun, 2000).
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1. táblázat. A beregszászi lelőhely legfontosabb ásványai
(Lazarenko et al., 1963; Vityk et al., 1994; Biruk – Skakun, 2000)
Pirrhotin

FeS

Fluorit

Pirit

FeS2

Barit

Galenit

PbS

Ankerit

Szfalerit

(Zn,Fe)S

Pirargirit

CaF2
BaSO4
Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

Kalcit

CaCO3

(Ag3SbS3)

Dolomit

MgCO4

Tennantit

Cu12As4S13

Sziderit

FeCO3

Tetraedrit

Cu12Sb4S13

Jarosit

KFe3+3(SO4)2(OH)6

Kalkopirit
Termésarany
Kvarc

CuFeS2
Au
SiO2

Goethit
Cinnabarit
Termésréz

FeOOH
HgS
Cu

2.4. Éghajlat
A Beregszászi járás éghajlata mérsékelten kontinentális és főleg az Atlanti óceán
felől érkező (de részben mediterrán) légtömegek hatása alatt áll. Fő éghajlatformáló
tényezői: a napsugárzás, az uralkodó légtömegek és a terület domborzata (Izsák, 2007).
A napsugárzás mennyisége függ a napsugarak beesési szögétől, amely a vizsgált
területen a júniusi 65° és a decemberi 18° között változik. A járás területén át húzódnak a
júliusi +20° és +21°C, és a januári –3° és –4°C izotermák. A Kárpátaljai területen a
legmelegebb éghajlata a Beregszászi járásnak van. Ez köszönhető az Atlanti-óceán enyhe
és nedves légtömegeinek és bizonyos mértékű védelemnek a Kárpátok által a hideg
észak-keleti szelektől. A közepes évi hőmérséklet +10°C körül van. A maximális
hőmérséklet +41°C (Beregszász), a minimális –32,5°C. Az évi aktív hőmérséklet (+10°Con felüli napi átlaghőmérséklet mellett) 3000–3300°C, a hidrotermikus koefficiens 1,6–2
(Izsák, 2007).
A tavasz általában február végén köszönt be és május elejéig tart. Tavasszal az
időjárás változékony, gyakori lehűlésekkel. Éjszakai fagyok áprilisban is lehetnek (ritkán
májusban), melyek megállítják a növények növekedését, csökkentik, esetenként
megsemmisítik a mezőgazdasági növények termését (Izsák, 2007).
A legmelegebb hónap a július. A júliusi középhőmérséklet +21°C. A nyár meleg,
időnként forró. Általában május második felében kezdődik és szeptember végéig tart. A
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legmagasabb hőmérsékletet a Beregszászi dombvidék déli lejtőin mérik (Nagymuzsaly,
Bene), ahol szelídgesztenyét, mandulát, barackot is termesztenek (Izsák, 2007).
A leghidegebb hónap a január, -2,7°C havi középhőmérséklettel. A tél december
második felében köszönt be és 20-70 napig tart. A tél folyamán többször is lehet
felmelegedés +10° - +12°C-os meleggel. A hótakaró nem állandó. Ritka az olyan év,
hogy több mint egy hónapig megmarad, vastagsága pedig ritkán haladja meg a 20 cm-t
(Izsák, 2007).
A fagymentes időszak 240-250 napig tart. A vegetációs időszak hossza 170-180
nap. Az ősz hosszú, csapadékos. Az első korai fagyok szeptember 24 körül, az utolsók
pedig november16. körül jelentkeznek (Izsák, 2007).
Az évi átlagos csapadékmennyiség 600-700 mm. A csapadék nagy része a nyári
hónapok alatt, főleg júliusban hull (60%). A legkevesebb csapadék télen (20-22%) esik.
Nyáron gyakoriak a zivatarok, heves esők, amelyek a folyókon árhullámokat okozhatnak.
A közepes havi relatív páratartalom 75 %. Előfordulhat aszályos év is, amikor az évi
csapadékmennyiség 500 mm alá süllyed (Izsák, 2007).
Az év nagy részében (szeptember-április) a nyugati szelek az uralkodók. A
szélsebesség többnyire nem haladja meg a 3-4 m/sec-ot (10-15 km/óra). Erősebb szelek
télen és tavasszal fújnak, amikor a szélsebesség meghaladhatja a 100 km/órát (Izsák,
2007).
Az éghajlati viszonyok lehetőséget adnak különböző mérsékeltövi mezőgazdasági
növények termesztéséhez, magas termésátlagok eléréséhez (búza, árpa, zab, kukorica,
paradicsom, dohány, szőlő, napraforgó, barack, stb.), azonban sok zöldségfélét csak
öntözéses területeken tudnak termeszteni (Izsák, 2007).
4. Vízrajz
A Beregszászi járás folyóhálózata a Tisza jobboldali vízgyűjtő medencéjéhez
tartozik. Területén a tranzit folyók a jellemzőek (Tisza, Borzsa). Folyásuk lassú (0,61,2 m/sec), a folyók esése jelentéktelen (a Tiszán Újlaktól Csapig 0,4-0,8 m/km),
mélységük 1-2 méter (Izsák, 2007).
A folyók táplálása többnyire hólé, esővíz és talajvíz (főrészt esővíz). A vízszint
ingadozása függ az évi csapadékmennyiségtől. A nagyobb esők gyakran idéznek elő
rövid idejű árvizeket. Időnként azonban, ha a nagyobb esők párosulnak a hegyekben lévő
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hó olvadásával, katasztrofális árvizek (1947, 1970, 1998, 2001) alakulhatnak ki (Izsák,
2007).
A járás legfontosabb folyója a Borzsa, amely Kárpátalja negyedik leghosszabb
folyója (106 km). A folyó a Borzsa havasokon veszi kezdetét, a Sztoj csúcs déli oldalán.
Déli, dél-nyugati irányban folyik. Felső folyásánál hegyvidéku jellegű. Kiérve az alföldre
csökken a sebessége, kiszélesedik a völgye és Mezővári mellett torkollik a Tiszába. A
járás területén nem torkollik bele mellékfolyó. Borzsova mellett a folyón duzzasztógátat
építettek, amely segítségével májustól októberig emelik a Borzsa és a folyóból induló
Vérke vízszintjét. A Vérke, átszelve Beregszászt, Gut közelében torkollik a Szernye
patakba, majd ezen keresztül a Latorcába. A folyószabályozás idején (1854) a Borzsa
torkolatánál áteresz-gátat emeltek a két folyó (amelyeket összeköt) szintjének
szabályozására (Izsák, 2007).
A talajvíz mélysége általában 7-9 m. Néhol, főleg a mélyebb területeken
mindössze 1,5-2 méter a felszíntől mérve. A talajvíz kismértékben tartalmaz ásványokat,
nem okoz talajszikesedést. A felszíni vizek pedig szegény sótartalmúak (Izsák, 2007).
Meg kell azonban jegyezni, hogy Beregszászban, a Beregszászi járás nagy részéhez
hasonlóan, a felszínen vízzáró agyagréteg található, így a felszín alatti vizek inkább
rétegvíznek tekinthetőek (Vince, 2014).
Kevés a természetes állóvíz. Inkább a mesterséges tavak, vagy bányatavak a
jellemzőek, amelyek az építőanyag kitermelés (téglagyárak) helyein keletkeztek
(Beregszász, Borzsova, Déda) (Izsák, 2007).
2.5. Talajtani jellegzetességek
A talaj a Föld legkülső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál.
Alapvető tulajdonsága a termékenység. A természeti környezet része, amely biztosítja az
anyagok biológiai körforgását (Stefanovits, 2010).
A Kárpátaljai síkvidék talajainak talajképző kőzete többnyire a folyók egykori
öntésterületén lerakódott hordalék, amelynek mechanikai összetétele többnyire agyagos
vályog, agyag vagy nehéz agyag. A talajfolyamatokat az időszakosan kialakuló
felszínközeli túlnedvesedés is jelentősen befolyásolja (Csoma, 2009).
Kárpátalja talajait intenzíven használják mezőgazdasági növények termesztéséhez.
A vizsgált terület talajtakarója talajképző kőzetek, domborzat, éghajlat, növényzet és az
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ember gazdasági tevékenységének hatása mellett fejlődött ki. A Kárpátaljai alföld
beregvidéki részén vízhatású talajok jellemzők (Izsák, 2007).
Az egykori ártereken, hordalékkúpokon, rossz lefolyású részeken változatos
talajtípusok jöttek létre: öntéstalaj, réti talaj, lápos réti talaj, enyhén podzolos homokos
réti talaj, közepesen podzolosglejes talaj, glejes homokos talaj, glejes agyagos talaj,
podzolosburozjom, és annak glejes változata, stb. (Pinczés, 1999).
Mindezek a talajtípusok kedvezőtlen fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek:
tömörséggel, rossz vízáteresztéssel. Ezek a tulajdonságok és a rossz lefolyás, vízlevezetés
időnként a talaj túlnedvesedéséhez vezet az őszi és tavaszi időszakban, nagy esők idején.
A lakott települések közelében a jellemző talajok burozjom, erdei talaj, A domboldalakon
és vízválasztókon murvás, kavicsos talajokat találunk (Izsák, 2007).
A fizikai tulajdonságokat figyelembe véve a legtermékenyebbek, legjobbak az
ártéri területeken fejlődő réti talajok, amelyek a Tisza árterének homokos üledékein
keletkeztek. A humuszréteg vastagsága 25-30 cm, humusztartalmuk – 1,4 -2,6 %, kiváló
a szerkezetük, jó vízáteresztő tulajdonságuk van, könnyen megmunkálhatóak. A
termékenységük fokozására sok szerves- és műtrágyát (nitrogén, foszfor) igényelnek
(Zasztavecka et al., 1996)
Az árterek alacsonyan fekvő részein réti agyagos talajok és láptalajok keletkeztek,
amelyek jelentős felszíni nedvesség jelenlétében jöttek létre, ahol a talajvízszint közel
van a felszínhez. A láptalajok darabos, szemcsés szerkezetűek és sötétszürke
színárnyalatúak. Humusztartalmuk 4,1 –7,6. Többnyire kaszálónak, legelőnek használják,
ritkán szántóföldnek (Izsák, 2007).
Elvétve található mocsári glejtalaj is. Felső részük iszapos, mélyebben tőzeges
réteg található 15 cm vastagsággal. Szántóföldek talajainak feljavítására használják fel
(Izsák, 2007).
2.6. Növény és állatvilág
A Beregszászi járás (Beregi Tiszahát) ugyanúgy, mint egész Kárpátalja, a középeurópai lomblevelű erdők övezetéhez tartozik. Ez elsősorban bükkerdőt, ritkábban
tölgyerdőt jelent. A Kárpátok-hegyvidéki és a síkvidéki növénytakaró élesen különbözik
egymástól, pedig a múltban az egész Kárpátalját, és vele együtt a Beregszászi járást erdők
borították. A síkvidéki részen húzódik az előhegyvidék tölgyes-övezete, amely az
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erdőssztyeppi természeti övezet része. Uralkodó fája a kocsányos tölgy (Quercusrobur).
Rajta kívül az erdőkben bükk (Fagussylvatica), gyertyán (Carpinusbetulus), kőris
(Fraxinusornus), szil (Ulmuscampestris), stb. nő (Izsák, 2007; Kohut, 2009).
A cserjéseket berkenye (Sorbus), mogyoró (Coryllusavellana), fekete bodza
(Sambucusnigra), kecskerágó (Euonymus), fűz (Salix), a szárazabb helyeken tatárjuhar
(Acertataricum), kökény (Prumusspinosa), som (Cornus) alkotja (Pinczés, 1999).
Jellemző a másodlagos réti növényzet, amely a kivágott erdők helyén alakult ki.
Réti növényzet honos a folyók árterein, folyóteraszokon (Zasztavecka et al., 1996).
Természeti adottságai alapján a Beregszászi járásra jellemző a sokoldalú
állatvilág. Régebben az állatvilág sokkal gazdagabb volt. Az intenzív mezőgazdaságnak
miatt a fajösszetétel erősen megcsappant. Az emlősök közül megtalálható az őz, a
vaddisznó, az erdei nyest, a vidra. Mindenhol található róka, nyúl, sün, mókus,
helyenként borz. Sok a patkány, a rágcsálók, belőlük körülbelül 20 faj van. Erdőkben,
mezőkön, lakott településeken, folyópartokon nagyon sok madárfaj él. Tölgyesekben
jellemző a gerle (vadgalamb) a bíbic, erdei szalonka. A Madarak között jellemző: a héja,
a bagoly, a kakukk, a szürkefogoly, a fácán, a fecske, a cinke, a rigó. Az őszi-tavaszi
költözések idején gyakran itt maradnak a vadlibák, sirályok, vadkacsák és más madarak.
Mindenhol elterjedtek a varjak és a verebek (Izsák, 2007; Zselicki, 2009).
A hüllők közül jellemzőek a sikló, gyíkok és a vipera. Az utóbbi harapása
veszélyes az emberre is. Élnek itt mocsári teknősök, sok a varangyos béka. A folyókban
megtalálhatók a pontyfélék, sügérfélék, harcsafélék, a mesterséges víztározó medencékre
jellemző a ponty, a kárász és a csuka (Izsák, 2007; Zselicki, 2009).
3. Nehézfémek hatása az emberi szervezetre
A fémek fontos szerepet töltenek be életünkben. Nélkülözhetetlenek, mert
hiányuk esetén a szervezet képtelenné válik az életfolyamatok zavartalan fenntartására. A
mennyiségtől függ, hogy valami méreg vagy sem. Minden nehézfém csak egy bizonyos
koncentráció felett válik toxikussá az élő szervezetek számára. Kis mennyiségben nem
okoznak kimutatható károkat, viszont ha túl nagy mennyiségben halmozódnak fel az
emberi szervezetben, komoly egészségügyi problémákat is előidézhetnek (Kőnigné,
2014; Sárközi, 2016).
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A talajban a szennyező anyagok nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak
mozogni, amik gyakran nagymértékben és tartósan halmozódnak fel. A szennyezett
talajból a növények is felveszik a nehézfémeket, amelyek ugyanúgy felhalmozódnak (3.
ábra). Az itt megfogant és megtermelt növények akár emberi szervezetbe is kerülhet,
ezzel egészségügyi károkat okozhatnak (Stefanovits, 2010; Szegedi, 2011).

3. ábra. A toxikus nehézfémek megoszlása a talajban és a környezetben
(In. Stefanovics, 2010, 305.old. 15.2. ábra)
3.1. Az általunk vizsgált nehézfémek káros hatásai az emberi szervezetben
Réz (Cu)
A réz jelentős szerepet játszik a vérképzésben, valamint a szabályozás, a
sejtlégzés és az enzimháztartás folyamatában is. A rézmérgezés hemolitikus anémiát,
hányást és hasmenést, hasgörcsöt okozhat. A máj, a vese és a központi idegrendszerben is
okozhat rendellenességet (Mucza, 2015; Kőnigné, 2014; gyogyszernelkul.com).

Cink (Zn)
A cink létfontosságú szerepet tölt be a vércukorszint-szabályozásban és az
anyagcsere-folyamatok ellenőrzésében. Részt vesz a nukleinsavak és a fehérjék
szintézisében,

ezáltal

a

növekedésben,

sebgyógyulásban,

valamint

az

inzulin

térszerkezetének kialakításában. A cinkmérgezés levertséget, hidegrázást, hányást,
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hasmenést, köhögést, ízületi fájdalmakkal járó tüneteket okoz (Mucza, 2015; Kőnigné,
2014; multivitaminok.com).

Vas (Fe)
A

vas

nélkülözhetetlen

alkotóeleme, így

az

oxigénnek

ásványi
az

anyag.

egyes

A

vér hemoglobinjának egyik

sejtekhez

történő

elszállításában

segédkezik. Az izmok vörös festékanyagának és bizonyos enzimeknek a keletkezéséhez
is szükséges. Vas túladagolásnál fellépő tünetek: székrekedés, hányás, hasmenés,
hemokromatózis,

csökken

a

fertőzésekkel

szembeni

ellenálló

képesség

(multivitaminok.com,vitaminsziget.com).
Ólom (Pb)
Az ólom nem alkotója az emberi szervezetnek, de egyre inkább előfordul az
élelmiszerekben, főként salátában, zöldségekben, így az állatok szervezetébe is jut és ez
által az emberek számára is felvehetővé válik. Lerakódhat a májban, a vesében és a
csontokban. Igen lassan ürül ki a szervezetből. A felhalmozódás során kialakult
ólommérgezés izom- és csontfájdalmakat, emésztőrendszeri zavarokat, hasfájást,
gyengeséget,

sápadtságot,

étvágytalanságot,

májpanaszokat,

vérszegénységet,

idegrendszeri panaszokat okoz (Kőnigné, 2014; Mucza, 2015; hazipatika.com).
Mangán (Mn)
A szervezet számára csak kis mennyiségben szükséges a mangán. Hosszantartó
bevitel esetén napi 20 mg-ig nem ártalmas. Szerepet játszik az egészséges csontozat
kifejlődésében, a nemi és pajzsmirigy hormonok termelésében. Számos enzim
létrehozásához és működéséhez szükséges. Részt vesz a vércukorszint szabályozásában.
A mangán túladagolására jelentkezhet: impotencia, koraszülés, vetélés, pszichés zavarok,
láz,

orr-

és

torokproblémák,

idegrendszeri

problémák,

légzési

panaszok

(multivitaminok.com; drdiag.hu).

Kadmium (Cd)
A kadmium is a cinkcsoport tagja, ám a cinkkel ellentétben igen mérgező. A
kadmium felhalmozódik a vesében és a csontképzési folyamat enzimjeit gátolja.
Japánban fedezték fel, amikor is kadmiummal szennyezett bányavíz jutott a rizsföldekre,
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majd ezzel az emberek szervezetébe. Az így okozott betegséget itai-itai kórnak nevezték
el, amely csontelváltozásokkal és többnyire halálos kimenetellel járt. Élettani és
toxikológiai jelentőségét az adja, hogy a szervezetben, elsősorban a vesében, a májban és
az izmokban raktározódik, ezáltal vesekárosodást, vérszegénységet, májkárosodást okoz.
Az emberi szervezetből csak 10 év alatt ürül ki (doksi.hu; ideal.hu).
Króm (Cr)
A króm befolyásolja az inzulin nevű hormon működését, ez szabályozza a
vércukorszintet. A krómnak más fontos tulajdonságai is vannak, többek között ösztönző
hatással van az anyagcsere folyamatokra, meggyorsítja a fehérje szintézist és ezzel növeli
a szervezet teljesítő képességét. Fokozott figyelmet igényelnek a vese és májbetegek,
hogy ne adagolják túl a krómbevitelüket. Mikroelem, tehát a szervezetnek csak nagyon
kevés mennyiségre van szüksége, mégis a króm olyan esszenciális anyag, amely a
fehérje-,

a

zsír-

és

a

szénhidrát

anyagcseréhez

szükséges

(biotechusa.hu;

hajraegeszseg.hu; webbeteg.hu)

Nikkel (Ni)
Humán rákkeltőkként tartják számon. Mérgező, allergén anyag, a bőrrel
érintkezve allergiás bőrreakciót válthat ki. A nikkelallergia jele a bőrgyulladás (bőr
kipirosodik, viszket, hólyagok jelennek meg a bőrfelszínen, idült esetben a bőrvastagodás
jelentkezik, berepedezik és pikkelyes lesz). A nikkel túladagolásával hőemelkedés,
fáradékonyság, fejfájás, szív, légzési, hasi és emésztési panaszok jelentkezhetnek,
továbbá idegrendszeri és izomrendszeri zavarok (drdiag.hu; pharmia.hu).

Kobalt (Co)
Általános hatása többirányú. A vérképző szervekre, vesére gyakorol hatást. A
kobalt B12-vitamin szintéziséhez elengedhetetlen, így közvetve részt vesz a
vérképzésben. A szervezetben végremenő redoxi folyamatokban is van szerepe, mivel a
kobalt többféle oxidációs állapotban is stabil vegyületeket alkot. A kobalt hiánya a B12 vitamin hiányával jár, ami vészes vérszegénységet okoz. Hosszan tartó, nagy dózisban
történő alkalmazása gátolja a pajzsmirigy jódfelvételét, így a golyva kialakulásához vezet
(vitaminbank.hu; webbeteg.hu).
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4. Kutatási módszerek
4.1 Mintavételezés
Mintáinkat

a

Nagymuzsalyi aranybánya

hátsó

kijáratánál

lévő

meddő

környezetéből vettük. Mintaterület kiválasztásának az oka, hogy ez a meddő egy olyan
vízgyűjtőterület része (4. ábra), ahonnan a lefolyó vizek Beregszász keleti, dél-keleti
városrészébe jutnak.

4. ábra. A mintaterület fekvése
A vizsgált vízgyűjtő területe 0,9 km2 (4. ábra). A szakirodalom szerint ilyen és
ehhez hasonló „városi környezetben” legalább 4 mintát kell venni km2-enként,
500x500 m-es háló mentén ahhoz, hogy rálátást kapjuk a területen végbemenő
folyamatokról (Demetriades – Birke, 2015; Zacháry, 2015). Jelen munkában nem
hálószerűen vettük a mintát, hanem a vízgyűjtő központi részére koncentráltunk, abból a
megfontolásból, hogy itt a legvalószínűbb a szennyezés, hiszen itt gyűlik össze a meddőn
átfolyó víz.
A vízgyűjtő területnek állandó vízfolyása nincs, azonban nagyméretű eróziós
árkokkal van szabdalva (5. ábra). A leghosszabb eróziós árok hossza 1,5 km, a meddő
lábától számítva, az átlagos meredeksége 4,5°, a maximális meredekség 5,9°. A vízgyűjtő
keleti részén lévő meddőhányó Szécsi (2016) becslése alapján mintegy 9518 m3 anyagot
tartalmaz. A meddő anyaga a terepen látottak alapján a murva kategóriába sorolható.
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5. ábra. Eróziós árkok az I és II. mintavételi pontok között
Az elmondottaknak megfelelően a mintavételezést a meddőhányó és Beregszász
város között elhelyezkedő területen végeztük 2017. december 27-én. A minta tárolására
műanyag zacskókat használtunk. Eszközünk a talajminta vételére egy 1 m hosszú
talajfúró volt (6. ábra), amit a mintavétel előtt talajjal „szennyeztünk” be és csak ezután
szedtük össze a vizsgálatra szánt talajmintát. A „talajjal való szennyezést” mindig az
adott mintavételi pont adott magasságában végeztük (5. ábra). Az egyes mintavételi
pontokon a talaj egységesnek mutatkozott, szinteket nem tudtunk elkülöníteni.
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6. ábra. A mintavevő (A) és a mintavételezés (B)
Összesen 10 mintát gyűjtöttünk:
Az I. Mintavételi pont. A meddőhányó irányából Beregszász felé lejt a terep. A
meddőből kijövő csurgalékvizek erősen erodálják a felszínt, amit az is elősegít, hogy a
vizek alacsony pH-ja miatt a növényzet kipusztult, így a gyökérzete nem képez
visszatartó erőt. A mintavételi pontot oda telepítettük, ahol a meddőből kijövő
csurgalékvizek, eróziós árkok találkoznak (7. ábra). A mintavételi pont koordinátái: UTM
0624663; 5339311; a mintavételi pont magassága: 223 m. A felszínről (I/2), 40-45 cm-ről
(I/2) és 80-85 cm-ről (I/3) vettünk talajmintát. A területen 85 cm mélységben már az
alapkőzet található.
II. Mintavételi pont. Az I. sz. mintavételi ponttól 400 m-re észak-nyugatra vettük
fel a II. pontot (7. ábra). A mintázás oka, hogy innen kezdve szétágaznak az eróziós árkok
két nagyobb és több kisebb árokra. A mintavételi pont koordinátái: UTM 0624304,
5339619; a mintavételi pont magassága: 185 m. A felszínről (II/1), 40 cm-ről (II/2) és
80 cm-ről (II/3) vettünk talajmintát.
III. Mintavételi pont. Az I. sz. mintavételi ponttól 960 m-re észak-nyugatra
vettük fel a III. pontot, az egyik, találomra kiválasztott eróziós árok közelében (7. ábra).
A mintavételi pont koordinátái: UTM 0623791 5339721; a mintavételi pont magassága:
138 m. A felszínről (II/1) és 40 cm-ről (II/2) vettünk talajmintát. Sajnos 50 cm mélyen
beleütköztünk az alapkőzetbe, így 80 cm mélyről nem sikerült mintát gyűjteni.
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7. ábra. A mintaterület eróziós árkai a mintavételi pontokkal
IV. Mintavételi pont. A I. mintavételi ponttól 1050 m-re nyugat-északnyugatra
vettük fel a IV. mintavételi pontot (7. ábra). A mintavételi pont helyének megválasztása
azért ide esett, mert itt van a vízgyűjtő kifolyása, innen kezdve már Beregszász
Szőlőhegy utcájával párhuzamosan folyik a víz, illetve folytatódik az eróziós árok. A
mintavételi pont koordinátái: UTM 0623690 5339581; a mintavételi pont magassága: 132
m. Csak a felszínről vettünk mintát, mivel itt egy mini hordalékkúp épült. A záporok
alkalmával nagyon komoly mennyiségű víz ömlik le a hegyoldalból és ennek
következtében az üledék erősen kevert lehet.
A felsoroltakon kívül vettünk egy kontroll mintát a beregszászi református temető
keleti végéből, a felszínről (4. ábra). Számításaink szerint ide nem juthatott el a meddőből
származó szennyeződés, ennek megfelelően e pontból jó referencia adatokat szerezhetünk
a vizsgált környezetről.
A mintákat műanyag mintatartó zsákokba raktuk, megszámoztuk alkohol
filctollal, felírtuk a mintavétel időpontját, a talajminta számát, a GPS koordinátáikat és a
magassági a adatokat.
4.2. A talajminták paramétereinek meghatározása
Az összegyűjtött talajmintákat beszállítottuk a laborba, a vizsgálatok előtt
légszárazra szárítottuk. Ezután kiszedtünk belőle mindent, ami nem talaj (szerves anyag
maradványokat, kőzetdarabokat), majd homogenizáltuk. A minták vizsgálatát a II.
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Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola geokémiai laboratóriumában folytattuk le.
A talaj pH értékét és szervesanyag tartalmát határoztuk meg. A nehézfémtartalom mérést
atomabszorpciós spektrofotométerrel végeztük (8. ábra). Jelen munkában mind a
növények által felvehető (ammónium-acetátos kivonatot készítve) (Zn, Mn, Cd, Cu, Pb,
Fe, Cr, Ni, Co), mind az összfém-mennyiséget mértük (Zn, Mn, Cd, Cu, Pb).

8. ábra. A II. RF KMF kémiai laboratóriumának részlete
(http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/biologia-es-kemia-tanszek/#jp-carousel-8272)

4.2.1. A pH meghatározása
A talajminták pH mérését laboratóriumban végeztem. A mintákat 2 mm-es szitán
átszitáltam, majd kimértem 20 g-ot laboratóriumi mérleg segítségével. A 10 mintát 10
különböző

lombikba

helyeztem.

A

lombikokat

megszámoztam

a

talajminták

mintavételezési helyéi alapján. A talajmintákhoz 1 M KCl oldatot adtam hozzá, ezt
követően mágneses rázógép segítségével történt a talaj és a KCl oldat összekeverése, amit
3 percig rázatott a rázógép. Azért volt szükséges ez az eljárás, hogy az ionok át tudjanak
menni a talajoldatokba a talajszemcsék felszínéről. Mikor letelt a 3 perc, egy órán
keresztül pihenni hagytuk a mintákat (Csoma, 2009).
A kémhatást WTW Multi 350i SET 5 típusú mérőműszeren kombinált pH
elektródával mértük. Az elektródát minden talajminta mérése előtt desztillált vízzel
leöblítettem és szűrőpapírral megtöröltem. Mindegyik mérésnél megvártam, míg az érték
nem változik, aztán feljegyeztem.
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4.2.2. Humusztartalom meghatározása
Tyurin-féle módszerrel határoztuk meg a talaj szerves anyag tartalmát. Sima fehér
A-4-es lapon szétterítettük egy marék talajt, amiből csipesz segítségével kiszedtük a
nagyobb gyökereket és az egyéb növényi- és állatmaradványokat. Ezután 1 mm-es szitán,
majd 0,25 mm-es szitán átengedtük. A visszamaradt talajt újból szétterítettem és
ugyanúgy kiszedtem a rajta maradt maradványokat. Lezárható műanyag tasakba tettem a
talajmintákat (Csoma, 2009).
A megfelelően előkészített talajból torziós mérlegen, a várható humusztartalomtól
függően 0,1-1,0 g mennyiséget bemértünk (pontosabban: I/1 és a kontrollminta — 0,3 g;
a többi mintából pedig 0,1 g) (Csoma, 2009).
A bemért talajt 100 cm3 Erlenmeyer-lombikba vittük, ügyelve arra, hogy eközben a
talaj a lombik aljára kerüljön. Bürettából hozzáadtunk 10 cm3 0,4 N kénsavas K2Cr2O7oldatot. Mivel a kénsav oldatának viszkozitása viszonylag nagy, ezért lassan, cseppenként
adagoltam a talajhoz (Csoma, 2009).
A lombikok tartalmát óvatosan összekevertem. Az edények tetejére kis tölcsért
tettem (hűtés céljából). A lombikokat meleg főzőlapra helyeztem melegíteni. Az első
forrási buborékok megjelenésétől számítva pontosan öt percig hagytam forrni. A forralás
során az elegy narancsszínűből barnás narancsszínű lett (Csoma, 2009).
A visszamaradt kálium-dikromát meghatározása (titrálás)
Mihelyt az elegy kihűlt, a tölcsért és a lombik száját minimális vízmennyiséggel
(10 cm3) a lombikba öblítettem. Ezután hozzáadtam 5-6 csepp 0,2 % fenilantranilsav
indikátort.

11. ábra. Visszamaradt kálium-dikromát meghatározása (Saját felvétel)
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Bürettából 0,2 N Mohr-sóoldattal a szerves anyag oxidálásánál fel nem használódott
kálium-dikromátot visszatitráltam. A titrálás során a kezdetben meggyvörös színárnyalatú
elegy egyre határozottabban lilává vált, miután Mohr-sót adtam hozzá lassan és közben
körkörös mozdulattal kevertem a lombik tartalmát, sötétzöld színűvé változott (Csoma,
2009).
Vakpróba
A talajminta vizsgálata előtt ún. vakpróbát végeztünk, mivel az 1:1 arányban
hígított kénsavas oldata meglehetősen stabil, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a
forralás során valamilyen mértékben széteshet, ami befolyásolja a humusz meghatározás
pontosságát (Csoma, 2009).
A vakpróba elvégzéséhez bemértünk 0,3 g kvarc homokot. A bikromát oldatot
önmagában nem szabad melegíteni, mivel vizsgálatra alkalmatlan lesz (Csoma, 2009).
A vakpróbákat (2 db) ugyan olyan eljárással csináltuk meg, mint a talajmintáinkat.
Ezt követően képlet segítségével kiszámítottam a kálium-dikromát koncentrációját a
közepes titrálási eredmény alapján (Csoma, 2009).
A Mohr-só pontos koncentrációjának meghatározása
A Mohr-só pontos koncentrációját 0,1 N KMnO 4 (káliumpermanganát) oldattal
állapítottuk meg. Mérőhenger segítségével 1 cm3 koncentrált H2SO4-et öntöttünk 250
cm3-es Erlenmeyer-lombikba. Bürettából hozzámértünk 10 cm3 Mohr-sóoldatot,
hozzáadtam 50 cm3 desztillált vizet. Ezután 0,1 N KMnO4-oldattal halvány rózsaszínűre
titráltam (Csoma, 2009).
Végül képletek alkalmazásával kiszámítottam a Mohr-só koncentrációját, a talaj
szerves anyagaiban megkötött szén mennyiségét és a talaj humusztartalmát a szén
mennyiségéből (Csoma, 2009).
4.3 A talajminták mobilis nehézfém mérésére felhasznált módszerek és eszközök
Mielőtt a talajmintákat műszeres vizsgálatnak vetnénk alá, azokat elő kell
készíteni. Egy A4-es lapra, porcelán kanállal, nem túl sok (4 kanál) talajt helyeztem, amit
vékony rétegbe szétterítettem. A növényi maradványokat (gyökér, levél) egy csipesz
segítségével szedtem ki. Többször átmozgattam a talajt, hogy az esetleg nem látható
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gyökereket, maradványokat ki tudjam szedni. Ezt követően achát mozsárral kisebb
adagokat szétmorzsoltam, körkörös mozdulatokkal. Ezután átszitáltam a talajt és a szitán
maradt darabokat újra összetörtem a mozsárban. Körülbelül 30-50 g-ot készítettem elő
egy talajmintából, melyet laboratóriumi mérleggel mértem, aztán lezárható tasakba
helyeztem és megszámoztam. Ugyan ilyen módszerekkel készítettem el minden mintát.
Az eszközöket minden újabb mintakészítésnél megmostam desztillált vízzel és
szűrőpapírral szárazra töröltem (Csoma, 2009).
Az elkészített minták mindegyikéből kanál segítségével kimértem 20 g-ot,
analitikai mérlegen. Előzőleg lombikokat számoztam meg a mintáknak megfelelően és a
mérlegre helyeztem, amelyet lenulláztam, amikor az edény rajta volt. 100 cm3
ammónium-acetátos puffer (pH 4,8) oldatot adtam hozzájuk, melyet mérőhenger
segítségével mértem ki. Mikor mindegyikhez adagoltam puffer oldatot, rázógépre
helyeztük. Egy órán át rázattuk. 12 órát állni hagytuk. Ez után szűrőpapíron átszűrtük a
mintákat, a további méréseket a talajkivonatban végeztük (9. ábra) (Csoma, 2009).

9. ábra. Nehézfém vizsgálatra előkészített minták (Saját felvétel)
Az eredményeket összehasonlítottuk az aranybánya Nagymuzsalyban lévő
főbejárata környéki meddőről származó minták adataival (Oroszi, 2017), valamit
Beregszász város területéről származó minták jellemzőivel (Vince, 2014).
4.4. A talajminták összes nehézfémtartalom mérésére felhasznált módszerek és
eszközök
Az előkészített talajmintákat analitikai mérleg segítségével mértem ki. A mérlegre
zsírpapírt helyeztem, majd lenulláztam. Ezt követően kimértem 950-1000 mg talajmintát,
vártam egy kicsit, míg pontos eredményt nem kaptam. A kimért mintákat teflonbéléses
feltáróedénybe („feltáróbomba”) (11. ábra.) szórtam, a zsírpapíron visszamaradt talajt
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megmértem, majd a kimért és visszamaradt talaj különbségét határoztam meg (TIM
szerkesztői bizottsága, 1995).
A feltáróedénybe helyezett talajhoz 5,0 cm3 salétromsavat és 2,0 cm3 hidrogénperoxidot adtam hozzá. Az edényeket lezárás után Speed Wave 2 mikrohullámú
roncsolóba (10. ábra.) helyeztem és 3 órán át 105±2 C° hőmérsékleten tartottam. A
hőkezelés után megvártam míg szobahőmérsékletre hűlnek a minták. Lehűlés után a
roncsolatot 50 cm3-es lombikokba (11. ábra.) öntöttem, a feltáróedényt desztillált vízzel
többször átöblítettem, hogy minden anyag a lombikba kerüljön. A lombikokat desztillált
vízzel az edény falán lévő jelzésig töltöttem meg és összeráztam a homogenizálás
érdekében. Ezt követően szűrőpapír segítségével átszűrtem az oldatot egy másik edénybe
(11. ábra.). A méréshez vakpróbát készítettem (TIM szerkesztői bizottsága, 1995).
Összesen 10 mintán végeztünk vizsgálatot.
A talajban lévő „összes” elemtartalmat atomabszorpciós spektrofotométerrel (7.
ábra) határoztuk meg.

10. ábra. Speed Wave 2 mikrohullámú roncsoló (Saját felvétel)

11. ábra. Nehézfém vizsgálatra előkészített minták (Saját felvétel)
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4.5. Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM-EDX) vizsgálat
Az első pásztázó elektronmikroszkópok (scanning electron microscope, SEM) a
kereskedelmi forgalomban az 1960-as években jelentek meg. Az elmúlt évtizedek során a
SEM elterjedt eszközzé vált az anyagvizsgálatok területén (Békési-Gardánfalvi M. Hofmann T. - Fehér S., 2017).
A pásztázó elektronmikroszkóp olyan elektronoptikai eszköz (12. ábra), amely a
vizsgált tárgy felszínének meghatározott területét irányított vékony elektronnyalábbal
pontos minta szerint végigpásztázza, az elektronsugár és a tárgy kölcsönhatásából
származó jeleket erre alkalmas detektorokkal érzékeli, és ezeket megfelelően feldolgozva,
az elektronsugár mozgásával szinkronizálva képileg (esetleg más formátumban, például
spektrum) kijelzi (https://hu.wikipedia.org/wiki/Pásztázó_elektronmikroszkóp).

12. ábra. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) készülék vázlatos felépítése
(Galbács G., 2013)
Az elektronmikroszkópok előnyei:


Kisebb részletek figyelhetők meg, elérhető akár egymilliószoros nagyítás is.



Jobb az elektronmikroszkópos képek mélységélessége.



A vizsgálandó minta előkészítése egyszerű (nem minden esetben szükséges).



A vizsgálat gyors, egy mintatartóra egyszerre több minta is felvihető.



A nagy energiájú elektronok által a mintában gerjesztett karakterisztikus
röntgensugárzás detektálásával és szétválogatásával kis térfogatból megmérhető
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az anyag kémiai összetétele is (Békési-Gardánfalvi M. - Hofmann T. - Fehér S.,
2017).
A SEM készülék felépítését az alábbi ábra szemlélteti. Az elektronforrás többféle
típus

is

lehet,

legelterjedtebbek

a

termoemissziós

és

téremissziós

elektronforrások (Galbács G., 2013).
Mintáinkat 2019. októberében küldtük el Kolozsvárra az Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem laboratóriumába pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat
céljából. A műszer neve, típusa: energiadiszperzív röntgenspektrofotométer (Jeol USA
JSM 5510 LV és Oxford Instruments EDS Analysis System Ica 300 UK). A korábban
bemutatott minták közül 9-et vizsgáltattunk be, azokat, amelyek a meddő környezetéből
származnak. A vizsgálattal az volt a célunk, hogy jobban rálássunk a talajok kémiai
összetételére.
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5. Eredmények
5.1. A talajminták kémhatása
A vizsgált talajminták átlagos pH értéke 4,37 volt, ami az erősen savanyú talajok
közé sorolható (2. táblázat).
2. táblázat. A KCl-os szuszpenzió kémhatása alapján csoportosított talajok
(A táblázatban szereplő adatok Ukrajnában általánosan elfogadottak)
Kémhatás

pH (KCl)
< 4,0

nagyon erősen savanyú

4,1-4,5

erősen savanyú

4,6-5,0

közepesen savanyú

5,1-5,5

gyengén savanyú

5,6-6,0

semlegeshez közeli

> 6,0

semleges

A legalacsonyabb értékeket a meddő környezetében vett minták közül a II/3
(4,2 pH, 80-85 cm mélyről) és III/2 (4,2 pH, 40-45 cm mélyről) pontoknál mértük (13.
ábra). A legmagasabb érték (pH 7,3) a kontroll mintából származik, ami gyengén lúgos
talajra utal. A nagy érték különbséget a meddő távolságával lehet magyarázni. Az
eredményeknél nem látható nagy szórás a mintaterületen belül, tehát erősen savanyú,
illetve savanyú talajokról van szó. Ennyire savas közegben nagy valószínűséggel magas
nehézfémtartalom várható, hiszen ilyen feltételek mellett a kőzetek is sokkal gyorsabban
mállanak.

A
13. ábra. A vizsgált talajminták (A) és a szomszédos meddő (B) pH értékei
(a szomszédos meddő adatai Oroszi, 2017-es munkájából származik)
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5.2. A talajminták szervesanyag-tartalma
A szervesanyag-tartalom meghatározásánál az értékek 0,4 és 4,5 közötti
tartományban mozognak (7. ábra). Legmagasabb koncentrációt a felszíni minták mutatják
(I/1, II/1). A 40-45 centiméterről vett mintáknál alacsonyabb eredményeket láthatunk,
míg a 80-85 cm-ről vett mintáknál emelkedés figyelhető meg, melyet egy olyan
talajréteggel lehet magyarázni, amely egykor a felszínen helyezkedett el és
hordaléktakaró került rá. A legmagasabb eredményt a kontroll minta mutatja (4,48%).

22. ábra. A szerves anyag koncentrációjának változása a mintavételi pontokon
5.3. A talajminták mobilis nehézfém koncentrációja
5.3.1. A réz koncentráció
A felvehető réz mennyisége a mintavételezési pontokon elég széles tartományban
mozog. A legmagasabb értéket az I/3 (80-85 cm) – 30,1 mg/kg, a legalacsonyabbat pedig
a III/1 (felszín) mintán mértük 8,1 mg/kg (14/A. ábra). Ezek az adatok alig különböznek
Vince (2014) adataitól, aki a IV. mintavételi pontunktól alig 200 m-re nyugatra (átlag:
29,0 mg/kg) és 500 m-re délnyugatra (átlag: 28,9 mg/kg), már a lakóházak közötti
területen folytatott méréseket. Viszont kissé különbözik a szomszédos meddőből vett
mintákban mért adatoktól (14/B. ábra), hiszen a mi adataink 8 és 30 mg/kg között
változnak, az Oroszi (2017) által közölt adatok 0,7 és 19,2 mg/kg között változnak, egy
magas (67,9 mg/kg) értékkel, ami a szomszédos meddő, még nem talajosodott részéből
származik.
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Fenti adatainktól lényegesen kevesebb a kontrollminta réztartalma (0,4 mg/kg),
hiszen ez az érték 20-szor kevesebb, mint a legkisebb érték a mintaterületen.
Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy a szennyeződés ide nem ért el.
A réz határértéke Ukrajnában 3 mg/kg (ДСТУ 4770.6:2007), ami a növények által
felvehető mennyiségre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az általunk vizsgált talajminták
közül van olyan (I/3), ami tízszerese a megengedett értéknek, és még a legkevesebb
(III/1) is több mint kétszerese (14/A. ábra).
Érdekes megfigyelni, hogy az első mintában a mélységgel folyamatosan nő a
réztartalom, a másodikban ez a trend már nem annyira jellegzetes, majd a harmadiknál
ismét megjelenik.

A

B

14. ábra. A réztartalom változása a mintavételi pontokon (A) és a szomszéd meddő
területén (B) (a B ábra adatai az Oroszi, 2017 munkájából származnak)

5.3.2. Az ólom koncentráció
Az ólom koncentráció értéke a vizsgált talajmintákban 0,8 mg/kg és 6,7 mg/kg
között mozog (15/A. ábra). Az ólom határértéke ukrajnai viszonylatban 6 mg/kg (ДСТУ
4770.9:2007), így egy olyan értékünk van (IV.), ami ezt meghaladja (6,7 mg/kg). A
szomszédos meddő adataival összehasonlítva (15/B. ábra) azt tapasztaljuk, hogy az
értékek nagy része a megengedett határérték alatt marad. Egy nagyon magas értéket
tapasztaltunk (32,3 mg/kg), ami egy zagytározóhoz köthető. Vince (2014) adataitól a mi
eredményeink elmaradnak, mivel a házak között nagyságrenddel magasabb az
ólomkoncentráció értéke (átlag: 25,1 mg/kg és átlag: 14,1 mg/kg).
A 40-45 cm mélyről vett mintáknál figyelhető meg az ólom koncentrálódása,
mivel itt a felszíninél és a 80-85 cm-ről vett mintánál is magasabbak az értékek.
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A

B

15. ábra. Az ólomkoncentráció változása a mintavételi pontokon (A) és a szomszéd
meddő területén (B) (a B ábra adatai az Oroszi, 2017 munkájából származnak)
5.3.3. A cink koncentráció
Az általunk vizsgált talajmintákban a cink mennyisége 145,3 mg/kg és 365 mg/kg
között váltakozik. Ha megvizsgáljuk a Magyarországon és Ukrajnában érvényben lévő
(ДСТУ 4770.2:2007), cinkre vonatkoztatott határértéket (23 mg/kg), azt tapasztaljuk,
hogy a minta területünktől származó adatok ezt jóval meghaladják. A legalacsonyabb
értéket a II/2 mintavételi pontban észleltük (145,3 mg/kg), ami több mint hatszorosa a
megengedett értéknek. A legmagasabb érték az I/3 mintában található, ami tizenötszöröse
a megengedettnek (16/A. ábra). A legalacsonyabb értéket a kontroll mintában mértük,
ami szintén meghaladja a határértéket.
A szomszédos meddővel összehasonlítva nagyon nagyok a különbségek (16/B.
ábra). Az általunk mért értékek legalacsonyabbika (II/2, 145,3 mg/kg) is tizenkétszer
magasabb, a másik meddő legmagasabb (1, 11,6 mg/kg) értékénél. A Beregszász
beépített területéről származó minták 137,3 mg/kg és 85,0 mg/kg értékeket mutatnak
(Vince, 2014), amely értékek már közelítenek a mi adatainkhoz.
A cink esetében az értékek azt mutatják, hogy ennek az elemnek a
koncentrálódása közvetlenül az alapkőzet fölötti rétegben történik.
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A

B

16. ábra. A cinkkoncentráció változása a mintavételi pontokon (A) és a szomszéd
meddő területén (B) (a B ábra adatai az Oroszi, 2017 munkájából származnak)
5.3.4. A vas koncentráció
A legmagasabb vas koncentrációt a IV. (felszín) mintavételezési ponton mértük
(759,708 mg/kg). Legalacsonyabb értéket a kontroll minta mutatja, ami azzal
magyarázható, hogy távol esik a mintaterülettől (17. ábra). Ezen kívül nagy mennyiséget
a III/2 (40-45 cm), illetve az I/1 (felszín) mintáknál figyelhetünk meg. Sajnos a
szomszédos meddőről nem áll rendelkezésre adat, azonban a mintaterületünkhöz közeli
városrészről a mi adatainkhoz képest több, mint húszszoros értéknövekedéseket látunk
(átlag: 15 350 mg/kg és 17 513 mg/kg, Vince, 2014).
Összességében azt lehet elmondani, hogy a vas a felszíni mintákban mutat
nagyobb koncentrációt.

17. ábra. A vas koncentrációjának változása a mintavételi pontokon
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5.3.5. Mangán koncentráció
A mangán esetében az I. és II. mintavételi pontban a mélység irányába növekedést
tapasztalhatunk. Azonban a III. mintavételi pontban a fordítottját látjuk. A mangán
megengedett határértéke függ a pH értéktől (ДСТУ 4770.1:2007). Esetünkben 4,1-4,5 pH
értékek mellett 60 mg/kg ez a mennyiség. Legmagasabb eredmény 101,978 mg/kg a IV.
(felszín) mintánál, a legalacsonyabb értékkel pedig a II/1 (felszín) minta rendelkezik (18.
ábra). Négy olyan eredményünk van, ami meghaladja a határértéket, ezek egyike a
kontroll minta. A szomszédos meddőről ebben az esetben sincs összehasonlító adatunk,
azonban a mintaterületünkhöz közeli városrészről Vince (2014) közöl mangánra
vonatkozó adatokat, ami átlag 447 mg/kg és 598 mg/kg értéket mutat.

18. ábra. A mangán koncentrációjának változása a mintavételi pontokon
5.3.6. Kadmium koncentrációja
A vizsgált minta legmagasabb értéke a I/3 (80 cm) mintavételi pontban található
(19. ábra). Az előirt szennyezettségi határérték 5 mg/kg. Mintáink egyike sem haladja
meg az egészségügyi határértéket. Legmagasabb értéket az I/3 (80 cm) mintánál
figyelhetünk meg, legalacsonyabb pedig a kontroll minta. A I/3 (80 cm) és II/3 (80 cm)
pontokban nagyobb a kadmium összpontosulása, mint a felszínhez közeledve.
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19. ábra. A kadmium koncentrációjának változása a mintavételi pontokon
5.3.7. Króm koncentrációja
A króm esetében az I. és II. mintavételi pontban a mélység irányába csökkenést
tapasztalhatunk (20. ábra.). Azonban a III. mintavételi pontban a fordítottját látjuk. A
megengedett egészségügyi határérték 6 mg/kg, melyet mintáink nem haladnak meg.
Legnagyobb koncentrációt a II/1 (felszín) minta mutat 1,453 mg/kg értékkel.
Legalacsonyabb eredményt a kontroll mintánál láthatjuk (0,502 mg/kg), mely messze
helyezkedik el a kiválasztott mintaterületünktől.

20. ábra. A króm koncentrációjának változása a mintavételi pontokon

30

5.3.8. Nikkel koncentrációja
A nikkel esetében a legmagasabb értéket a III/2 (40 cm) mintavételi ponton
láthatjuk (21. ábra). Legalacsonyabb koncentrációt a II/1 (felszín)-es mintánál
figyelhetjük meg. A mintáknál nem mutatható folytonosság/trend. A megengedett
egészségügyi határérték 4 mg/kg, melyet mintáink nem haladnak meg.

21. ábra. A nikkel koncentrációjának változása a mintavételi pontokon
5.3.9. Kobalt koncentrációja
A kobalt megengedett egészségügyi határértéke 5 mg/kg, melyet egyik minta sem
halad meg.
Legalacsonyabb eredményt az I/3 (80 cm) mintánál figyelhetünk meg (0,431
mg/kg), legmagasabb értéket pedig a III/1 (felszín) mintánál (2,111 mg/kg) láthatunk (22.
ábra).
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22. ábra. A kobalt koncentrációjának változása a mintavételi pontokon
5.4. A talajminták összes nehézfémtartalma
5.4.1. A cink koncentrációja
A vizsgált minta legmagasabb értéke III/1 (felszín) minta 293,7 mg/kg értékkel,
legalacsonyabb pedig a II/2 (40-45 cm) (103,7 mg/kg) (23. ábra). Az I/2 és II/2 pontokon
alacsonyabb mennyiségben van jelen, ám a legfelső rétegben, illetve 80-85 cm
mélységben (I/3, II/3) ezek az értékek magasabbak. A szennyezettségi határérték 200
mg/kg (Farsang A., 2011; KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete, 2000), amelyet
három minta halad meg (I/3, III/1, III/2).

23. ábra. A cink mennyiségének változása a mintavételi pontokon
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5.4.2. A mangán koncentrációja
A mangán esetében a mélységgel növekedés tapasztalható. Legalacsonyabb
mennyiséget az I/1 (felszín) minta mutatja (140,5 mg/kg). A legmagasabb érték (kontroll
minta) (614,7 mg/kg), több mint négyszerese a legalacsonyabb mangán tartalommal
rendelkező minta értékének (24. ábra).

24. ábra. A mangán mennyiségének változása a mintavételi pontokon
5.4.3. A kadmium koncentrációja
Legalacsonyabb értékkel a kontroll minta rendelkezik (25. ábra), ezt a meddő
távolságával lehet magyarázni. A kadmium szennyezettségi határértéke 1 mg/kg (Farsang
A., 2011; KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete, 2000), melyet minden minta
meghalad, még a kontroll minta is. Legmagasabb mutatója az I/3 (80-85 cm) mintának
van, amely négyszeresét, további hat minta pedig eléri vagy meghaladja a kétszeresét a
szennyezettségi határértéknek. Az I és II mintavételi pontokon, a felszín közelében és 8085 cm mélységben nagyobb koncentrációban jelenik meg a kadmium, mint 40-45 cm-en.
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25. ábra. A kadmium mennyiségének változása a mintavételi pontokon
5.4.4. A réz koncentrációja
A réz esetében a szennyezettségi határérték 75 mg/kg (Farsang A., 2011; KöMEüM-FVM-KHVM együttes rendelete, 2000), legmagasabb értéket az I/3 (80-85 cm)
minta adja (84,9 mg/kg), amely meghaladja az előírt határértéket. Legnagyobb
koncentrációja 80-85 cm mélységben található (26. ábra). Az I és II mintavételi pontokon
a felszínen nagyobb mennyiségben tűnik fel, mint 40-45 cm mélyen, ám a III mintavételi
ponton az ellenkezője figyelhető meg.

26. ábra. A réz mennyiségének változása a mintavételi pontokon
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5.4.5 Az ólom koncentrációja
Az ólom előírt szennyezettségi határértéke 100 mg/kg (Farsang A., 2011; KöMEüM-FVM-KHVM együttes rendelete, 2000), melyet az I/1 (felszín) minta halad meg,
amely 173,5 mg/kg (27. ábra). Mivel az első mintavételi pont a meddő közelében
található, így a közelséggel magyarázható a magas érték. Nem lehet folytonosságot
megfigyelni a mennyiség és a mélység között. Legalacsonyabb érték a II/2 (40-45 cm)
mintánál tapasztalható (35,3 mg/kg). A legalacsonyabb (II/2) mennyiséggel rendelkező
minta majdnem ötször kisebb a legmagasabb (I/1) minta értékénél.

27. ábra. Az ólom mennyiségének változása a mintavételi pontokon
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5.5. Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM-EDX) vizsgálatok eredménye
Összesen 9 mintát vizsgáltattunk meg, amelyről 45 felvétel készült különböző
nagyításban (28. ábra.) és 9 anyagelemzési diagram (29. ábra.).
Az ábrán látható adatokat átvittem Excelbe és ennek segítségével átlagoltam a
kapott adatokat.

28. ábra.

29. ábra.

Az I. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása
I/1 (felszín minta) – Az elemek eloszlásánál megfigyelhető, hogy az O, Si, C, Al,
Fe, Ti van jelen a legnagyobb mennyiségben (30. ábra). A következő elemek kis
mértékben vagy egyáltalán nem lelhetőek fel: Ba, Mn, Ca, Zn, Ni, Cu, Co, Cd, Pb, Cr.
I/2 (40-45 cm)– Legnagyobb mértékben az O, Si, C, Al, Fe van jelen. Az O-nél
53,36 %-os átlagérték látható (30. ábra). A Zn, Pb, Mn, Ni, Co, Cr elemeknél csak
nagyon kis mennyiség figyelhető meg (0,02-0,06 Wt%).
I/3 (80-85 cm) – A diagramon ismét az O rendelkezik a legmagasabb értékkel
(52,88 Wt%), a legkisebbek Cd, Ni, Pb, Co, Cr (0,00 Wt%), minimális átlagösszege a
Cu-nak van (0,02 Wt%) (30. ábra).
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30. ábra. Az I. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása

A II. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása
II/1 felszíni minta – Az elemek eloszlásánál megfigyelhető, hogy az O, C, Si, Al
van jelen a legnagyobb mennyiségben (31. ábra). A következő elemek kis mértékben
vagy egyáltalán nem lelhetőek fel: K, Ti, Mg, Ba, Pb, Ca, Co, Ni, Mn, Cd, Cr, Zn, Cu.
II/2 (40-45 cm) – Legmagasabb átlagösszegekkel az O (52,30 Wt%) és a Si
(21,86 Wt%) rendelkeznek, legalacsonyabbal pedig a Co, Cu, Cr, Cd, Ni (0,00 Wt%) (31.
ábra).
II/3 (80-85 cm) – Legnagyobb mértékben az O, Si van jelen (31. ábra). Az O-nél
54,4%-os átlagérték látható. A Zn, Pb, Ni, Ba, Cu, elemeknél csak nagyon kis mennyiség
figyelhető meg (0,02-0,08 Wt%).

31. ábra. A II. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása
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A III. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása
III/1 (felszíni minta) – A fellelhető elemek közül a legmagasabb átlagértéke az O
(53,68 Wt%), Si (27,76 Wt%), és C (16,1 Wt%) van. A Mg, Ti, Ca, Pb, Zn, Mn, Ni, Co,
Cd, Ba, Cu, Cr elemek kis mértékben vagy egyáltalán nem lelhetőek fel (32. ábra).
III/2 (40-45 cm) – A legmagasabb átlagértékkel az O (54,9 Wt%) rendelkezik, ezt
követi a Si (23,82 Wt%), a második legmagasabb értékkel (32. ábra). Az elemek nagy
többsége nem haladja meg az 1,00 Wt% -ot, ez alól a K, Fe, Al, C, Si, O kivétel.

32. ábra. A III. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása

A IV. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása
IV (felszíni minta) – A diagramon az O rendelkezik a legmagasabb értékkel
(52,88 Wt%), a legkisebbek Cd, Ni, Pb, Co, Cr (0,00 Wt%), minimális átlagösszege a
Cu-nak van (0,02 Wt%). Összesen hat elem haladja meg az 1,00 Wt%-ot, négy elemnek
pedig 0,00 Wt% értéke van (Co, Cu, Cd, Cr) (33. ábra).

33. ábra. A IV. mintavételi pontokban fellelhető elemek eloszlása
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ÖSSZEGZÉS
A környezetszennyezés napjaink jelentős problémája, melyet nem szabad
figyelmen kívül hagynunk. Az általunk vizsgált nagymuzsalyi aranybánya hátsó
kijáratánál lévő meddőjéből kijövő szennyező anyagok vizsgálata volt a célunk,
talajelemzés segítségével, hogy megtudjuk a káros anyagok milyen mértékben
szennyezik az adott környezetet, illetve a hozzá közel eső települést, Beregszászt.
A mintavételezést 2017. december 27-én végeztük. Ezt követően a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola geokémiai laboratóriumában végeztük el a
különböző vizsgálatokat a talajmintákon.
A vizsgálandó paramétereinkből megállapítható, hogy a mintáink pH értéke a
meddő környéki területen erősen savanyú és közepesen savanyú értékek között van,
ennek megfelelően savanyú talajokról van szó. A legmagasabb érték (pH 7,3) a kontroll
mintából származik, ami gyengén lúgos talajra utal. A nagy érték különbséget a meddő
távolságával lehet magyarázni. Ennyire savas közegben nagy valószínűséggel magas
nehézfémtartalom várható.
A humusztartalom elemzésénél elmondható, hogy a felszínen koncentrálódik a
szerves anyag, illetve a 80-85 cm mélységben magasabb, mint 40-45 cm-en.
A nehézfém tartalom (a növények által felvehető és talajminták összes
nehézfémtartalma) mérésénél kilenc elemet mértünk: réz, ólom, cink, vas, mangán,
kadmium, króm, nikkel, kobalt.
Várakozásainknak megfelelően az általunk vizsgált elemek nagy általánosságban
szennyező forrásként jelennek meg a vizsgált területen;
Az elemzett talajmintákban az egyes elemek változásában a következő
törvényszerűségek fedezhetők fel:


A réz koncentrációja a mélységgel nő;



Az ólom mobilis része 40 cm mélységben mutat magasabb koncentrációt, az
összfém mennyisége viszont a felszínen összpontosul;



A cink koncentrációja közvetlenül az alapkőzet fölötti rétegben a legmagasabb
mind a növények által felvehető, mind az összmennyiség tekintetében;



A vas a felszín közelben koncentrálódik;



A mangán mennyisége a mélységgel növekszik mindkét formában;



Az ólom, a króm és a mangán mennyisége növekedést mutat a meddőtől a város
irányában, a terep lejtésének megfelelően;
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A króm a felszín közelben koncentrálódik;



A kobalt esetében nem látunk trendet, viszont a IV. számú mintában erős
koncentráció figyelhető meg, ami logikus, hiszen egy hordalékkúpról van szó;



A kadmium mennyisége mindkét formában a felszínen és az alapkőzet fölött
koncentrálódik;

РЕЗЮМЕ
Забруднення навколишнього середовища одна із найважливіших проблем
сьогодення,

якою

не

можна

нехтувати.

Нашою

метою

була

перевірка

забруднюючих речовин родовища золота в селі Мужієво шляхом ґрунтового
дослідження і визначення їхнього впливу на навколишні території, а також на м.
Берегово.
Відбір зразків проводився 27 грудня 2017 року. Згодом, у геохімічній
лабораторії Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, ми
провели різні дослідження зразків ґрунтів.
Із параметрів наших досліджень можна сказати що рН зразків з території
родовища є середнім значенням між сильно та помірно кислим, тобто, ми можемо
говорити про кислотні ґрунти. Найвище значення (рН 7,3) походить від
контрольної проби, яка вказує на слаболужне середовище ґрунту, але в середньому
значення рН становить 4,3.

Цю велику різницю можна пояснити відстанню

родовища і речовинам які воно виділяє. У такому кислому середовищі є велика
ймовірність утворення важких металів.
При аналізі вмісту гумусу можна стверджувати, що органічна речовина
концентрується на поверхні. Також ми отримали результати, що на глибині 80-85
см вона вища ніж на 40-45 см.
Вимірюючи вміст важких металів, ми виміряли дев’ять елементів: мідь,
свинець, цинк, залізо, марганець, кадмій, хром, нікель, кобальт. Відповідно до
наших очікувань, розглянуті нами елементи є загальним джерелом забруднюючих
речовин у досліджуваній області.
В аналізованих зразках ґрунту можна виділити наступні закономірності при
зміні кожного елемента:
o концентрація міді збільшується з глибиною;
o свинець має вищу концентрацію на глибині 40 см;
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o концентрація цинку найбільша у верхньому ґрунтовому шарі;
o залізо концентрується поблизу поверхні;
o кількість марганцю збільшується з глибиною;
o кількість свинцю та марганцю збільшується від родовища в напрямку міста,
відповідно до схилу місцевості;
o хром концентрується біля поверхні;
o у випадку кобальту немає тенденції, але в IV зразку присутня сильна
концентрація, це логічно, оскільки мова йде про конус виносу;
o більш висока концентрація кадмію присутня поблизу терикону.
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