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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 
 
 

 
1.1. VÍZMIN ŐSÉGVÉDELEM ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS  
 
 
Az elmúlt évtizedek során a környezet- és vízminőségvédelem fokozatos előtérbe kerülésével egyre 
növekvő és erősödő igény támadt a kommunális és az ipari eredetű hulladékforrások ellenőrzése 
iránt. Mintegy erre válaszul a szennyvíztisztítási technológiák egyfelől a magas technológiai 
színvonalú (hagyományos) irányba fejlődtek, másfelől azonban alacsony költségű, energiatakarékos, 
könnyen üzemeltethető és fenntartható megoldások jelentek meg. Napjainkban a szennyvíztisztítás 
során felmerülő problémák megoldásában a biológusoknak és az ökológusoknak is aktívan együtt 
kell dolgozniuk. 

Magyarország szempontjából a természetközeli szennyvíztisztítási technológiáknak azért is van 
jelentőségük, mert az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor egyik legfontosabb feltétel 
a környezetvédelem európai követelményeinek teljesítése volt. Hazánknak - többek között – 
a szennyvíztisztítás terén van elmaradása az EU tagországokhoz képest, ezért az elkövetkezendő 
évtizedben a szennyvíztisztítással kapcsolatos beruházások nagyarányú növekedésére van kilátás. 
A települési szennyvíztisztítás kérdésében Magyarország átmeneti mentességet kért az Európai 
Uniótól, amelyben vállalta, hogy 2015-re megfelel az uniós előírásoknak, mely jelentős 
költségekkel jár, megterhelő a gazdaság számára. A szennyvíztisztítást illetően igen jelentős 
a kistelepülések elmaradottsága. 

A környezeti állapot javítása és az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeinek teljesítése 
érdekében a 2207/1996. (VII. 24.) Kormányhatározat rögzíti Magyarország települési 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelveit. Ennek értelmében: 

» meg kell oldani minden olyan 2000 lakosegyenértéknél kisebb település 
szennyvízelvezetését (szakszerű egyedi szennyvízelhelyezését) és megfelelő 
szennyvíztisztítását, amely sérülékeny ivóvízbázis környezetében van; …  

» az olyan (2000 lakosegyenérték alatti) kistelepülések esetében, amelyek gazdaságosan nem 
láthatók el szennyvízelvezető vízi közművel, szakszerű közműpótlókat kell kialakítani, 
amelyek a szennyvízelvezető vízi közművel azonos vagy közel azonos komfortot 
biztosítanak a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi érdekek sérelme 
nélkül; … 

Az elmúlt évtizedekben határozott törekvések voltak mind a tervezők, mind az érintett alkalmazók 
körében a kistelepülések szennyvíztisztításának egyszerűbbé tételére, kevés gépi berendezést 
tartalmazó módszerek kialakítására. A törekvés valójában arra irányult, hogy kihasználásra kerüljön 
a természet sajátos tisztítóképessége, ugyanakkor kis beruházási és üzemeltetési költségű 
megoldások jöjjenek létre. Magyarországon az elmúlt évtizedekben 122 telepen alkalmaztak 
természetközeli szennyvíztisztítási módszert. Így létesültek többek között stabilizációs tavak (27), 
BMKO rendszerek (6), a szennyvizek talajban való elhelyezésére gyökérzónás szűrőmezők (12) és 
nyárfaültetvények (77). E telepek közül jelenleg 59 működik, amelyekből 47 telepen folyik 
kommunális szennyvíz tisztítása. A természetközeli technológiák külföldön már évtizedek óta 
működnek, hazai elterjedésükre pedig a jövőben egyre nagyobb szükség lesz a kistelepüléseken. 

A fentebb említett feladatok és problémák fontosságát és aktualitását szem előtt tartva választottam 
doktori kutatómunkám témájául a természetközeli szennyvíztisztítási eljárások közé tartozó 
gyökérzónás (felszín alatti átfolyású) rendszert. 
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A természetközeli szennyvíztisztítási rendszerekkel kapcsolatosan számos kérdés merül fel, például 

» Hogy módosítja a szennyvíz összetételét a wetland? 
» „Fekete dobozként” kezelve a rendszert hogyan alakulnak az eltávolítási hatásfokok? 
» Milyen folyamatok állnak az eltávolítási hatásfokok mögött? 
» Hogyan viselkednek egy ilyen rendszerben a különböző szennyező anyagok? 
» Mi a növényzet szerepe (növény nélküli töltet, növénnyel beültetett töltet)? 
» Hol halmozódnak fel a növényben a tápanyagok az elemek? 
» Hogyan lehet magyarázni az eltávolítást e folyamatokkal? 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása hozzájárul a rendszerek működésének alaposabb 
megértéséhez, általánosítható tapasztalatokkal jár, és elősegíti az ilyen típusú rendszerek gyakorlati 
alkalmazhatóságát. 

A kutatómunka helyszínéül szolgáló természetközeli szennyvíztisztító rendszer kiválasztásánál - 
számos szempontot figyelembe véve - választásom a Nógrád-megyei Szügy községre esett, ahol 
1994 óta működik gyökérzónás szennyvíztisztító telep. E telep választása azért tűnt célszerűnek, 
mert lehetőséget biztosított kétféle kezelés (nádágy és nád nélküli kavicságy) összehasonlítására és 
rendelkezésre álltak a telepre vonatkozó korábbi információk (szennyvízminőségi és mennyiségi 
paraméterek adatsorai, egyéb dokumentációk). Továbbá egy viszonylag régebb óta működésben 
lévő telepre volt szükség, hiszen a náddal kapcsolatosan végzett vizsgálatok egy jól beállt, fejlett 
növényállományt igényeltek.  

A hazánkban működő néhány gyökérzónás természetközeli szennyvíztisztítási rendszerről 
a próbaüzem kivételével alig állnak rendelkezésre információk, és azok is leginkább a hagyományos 
vízminőségi adatok (BOI5, KOICr, TSS, NH4-N, TN, PO4-P, TP). Kutatómunkám azért is fokozott 
jelentőségű, mert az általam vizsgált paraméterek eltávolításának alakulását, illetve felhalmozódását 
ilyen hosszú időszakon keresztül még nem vizsgálták hasonló rendszerekben. A vizsgálatok során 
kapott adatok összesítése és feldolgozása segíti a rendszerben zajló változások nyomon követését, 
ezáltal folyamatosan ellenőrizhető a telepek működése és ez lehetőséget biztosít a hosszú távú 
változások megfigyeléséhez és értékeléséhez, valamint a további tervezés, működés és fenntartás 
alapja lehet.  
 
 
 
1.2. CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
 
A téma aktualitásának, valamint a megválaszolatlan kérdések fontosságának megfelelően 
kutatómunkám legfőbb célja a szennyvíz, a talaj és a növény együttes vizsgálata volt egy települési 
szennyvíz tisztítására alkalmazott gyökérzónás rendszerben. Mindezen belül kiemelt figyelmet 
fordítottam a növénynek (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) a tápanyag- és 
elemakkumulációban, illetve a tisztításban betöltött szerepének alaposabb megismerésére. 
Ugyanakkor a talaj- és vízvizsgálati eredmények alapinformációkat szolgáltattak a talaj elem- és 
tápanyag-akkumulációjának pontosabb felméréséhez, a tisztítási folyamat alatt bekövetkező 
változások hatásának elemzéséhez. 

Munkám céljai ennek megfelelően a következők voltak: 

» A szennyvízminőség változásának nyomon követése a telepen, a szennyvíztisztítás 
folyamatának jellemzése, különös tekintettel az elfolyó víz minőségére. 
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» A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep talajában és növényállományában zajló elem-
felhalmozódások megfigyelése. Választ kerestem arra, hogy az egyes tápanyagok és elemek 
a szennyvízben mért értékhez képest milyen mennyiségben akkumulálódnak a nádas 
szűrőmezők talajában és az egyes növényi részekben (gyökér, rizóma, szár, levél). 
Vizsgálataim mindemellett arra is kiterjedtek, hogy a szezonális változások befolyásolják-e 
az elem- és tápanyag-felhalmozást, hogyan változik az egyes növényi részek akkumulációja 
a vegetációs időszak során, valamint az egyes növényi részek egymáshoz viszonyítva 
milyen mértékben koncentrálják a különböző vizsgált elemeket és tápanyagokat.  

» A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen és természetes állományban élő nád 
élőhelyének és az egyes növényi részek elemakkumulációjának összehasonlítása. 
Vizsgáltam, hogy a vízben/szennyvízben mért koncentrációkülönbségek hogyan 
tükröződnek az üledékben/ talajban, illetve az egyes növényi részekben mért értékekben. 
Ez segítette annak megértését, hogyan viselkednek a növények egy olyan terhelt 
környezetben, ahol a tápanyagok és az elemek a természetes élőhelyükre jellemzőnél 
nagyobb koncentrációban vannak jelen.  

» A nádas szűrőmező és a nád nélküli kavicságyak működésének összehasonlítása a vizsgált 
paraméterek eltávolítását illetően. Eredményeim értékelése során vizsgálataim arra is 
kiterjedtek, hogy a szezonális változások befolyásolják-e a kétféle kezelést követően 
elfolyó tisztított szennyvízben mérhető koncentrációértékeket, valamint a különböző 
szűrőágyak működését, vagyis az egyes paraméterekre jellemző eltávolítási hatásfokokat.  

» Az anyagáramokon és a koncentrációértékeken alapuló eltávolítási hatásfokok 
összehasonlítása, hiszen a nád párologtatása és tisztító hatása révén nagymértékben 
megcsappantja az anyagáramot. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
 
 
2.1. WETLAND -EK  
 
 
A környezetben betöltött egyedülálló ökológiai szerepüknek köszönhetően mind a természetes, 
mind a mesterséges wetland-ek egyre inkább az érdeklődés és a kutatások középpontjába kerülnek. 

Az elmúlt évtizedek során felismerték mind a természetes, mind a mesterséges wetland-ek számos 
hasznos tulajdonságát. Fontos szerepet játszanak a víztárolásban és a lefolyás-szabályozásban 
(pl. vízbiztosítás, öntözés, árvíz-szabályozás, vízminőség-szabályozás, szennyvíztisztítás), 
bányászati lehetőségeket biztosítanak (pl. tőzeg, homok, kavics), a vízinövények különböző módon 
hasznosíthatók (pl. faanyag, legelő, tetőfedés), a vadon élő állatok és növények szempontjából 
kiemelkedő funkciót töltenek be (pl. fészkelő- és búvóhely, a flóra és a fauna védelme), 
szabályozzák az eróziós folyamatokat, fontosak a génmegőrzés és a biodiverzitás szempontjából, 
részt vesznek az energia- és anyagkörforgásban, valamint szerepük az oktatás, a nevelés és 
a rekreáció szempontjából sem elhanyagolható (Sather és Smith, 1984). 

A wetland-ek környezetünk legértékesebb, ugyanakkor legveszélyeztetettebb területei közé 
tartoznak. Jól tükrözik a környezet természetes tulajdonságait és állapotát, így megőrzésük és 
védelmük igen fontos mind ökológiai, mind társadalmi és környezetvédelmi szempontból 
(Mitsch et al., 1994). A wetland-ek képesek a szennyező anyagok átalakítására és eliminációjára, 
adszorbeálják, abszorbeálják és akkumulálják a tápanyagokat, így gyakran a „táj veséjének” tekintik 
őket (Mitsch és Gosselink, 1993). Ezen tulajdonságaikat használjuk ki a vízszennyezések 
kezelésében. A természet sajátos tisztítóképességének hasznosítására születtek meg a különböző 
természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek.  
 
 
2.1.1. A wetland fogalma 
 
A wetland a különböző emberek számára mást és mást jelent. Néhányuknak a wetland-ek fontos 
élőhelyek számos vízimadár és hal számára, míg mások ezeket a területeket a táj „veséjének” 
tekintik. A különböző célú megközelítések miatt lehetetlen e fogalomnak csupán egyetlen korrekt 
definícióját megadni, így a továbbiakban is három meghatározást emeltem ki. 

A „wetland” (vizenyős terület) tág értelemben a földfelszínnek azt a zónáját jelenti, amely a felszín 
alatt kb. 15 cm mélységig vízzel telített talajtól a felszín feletti kb. 60 cm vízmélységű nádasokig 
terjed (a savanyú réttől a nádas mocsárig) (KTM, 1996). 

A wetland-ek olyan területek, ahol a vízszint elég hosszú ideig van a felszínen vagy a felszín felett 
ahhoz, hogy fenntartsa a talaj telített állapotát, és biztosítsa a területen élő növényzet számára 
a növekedést (Reed et al., 1988). 

Egyes szakirodalmak részletesebben definiálják a wetland fogalmát: „A wetland-ek olyan átmenetet 
jelentenek a szárazföldi és a vízi rendszerek között, ahol a víz meghatározó szerepet játszik 
a talajképződésben és a hozzákapcsolódó biológiai életközösségek kialakulásában. Területükön 
a vízszint legalább időszakosan a felszín fölé emelkedik, vagy a felszínt állandóan sekély vízréteg 
borítja.” (U.S. Fish and Wildlife Service, 1979) 
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A természetes wetland-ek sajátossága, hogy mély fekvésű terepalakulatokban - depressziókban - 
találhatók, amelyek termőképessége, biomassza hozama és biodiverzitása területi kiterjedésükhöz 
képest rendkívül nagy. A hidrológiai, biológiai és biogeokémiai funkciók számos értékkel ruházzák 
fel ezeket a területeket (Sather és Smith, 1984). Ezeket az értékeket a fejlődő országokban csak 
nemrégiben ismerték fel, hisz korábban a wetland-eket hulladékelnyelőknek, hulladékraktározóknak 
tekintették. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy nem minden wetland hasonló a funkciókat 
tekintve, valamint nem mindegyik wetland képes ugyanazoknak a funkcióknak az ellátására, illetve 
mindegyik funkció ellátására (Gopal, 1999). 

A tájban való elhelyezkedésük alapján a wetland-ek három csoportját különböztetjük meg. Az első 
csoportba a lápok tartoznak, amelyek magasabb térszinteken fekszenek és teljes mértékben elzártak 
a felszíni vizektől. Ami a víz- és tápanyagellátásukat illteti, csupán a csapadéktól függnek, így 
növényi tápanyagokban szegények. A második csoportba azok a wetland-ek tartoznak, amelyek 
fennsíkok sekély terepalakulataiban jönnek létre és a környező területekről elfolyó vizeket fogadják. 
E típusnál beszélhetünk tápanyag-akkumulációról, valamint a tápanyagok a felszín alatti 
vízmozgással ki is kerülnek a rendszerből. A harmadik, a legismertebb csoportba azok a wetland-ek 
tartoznak, amelyek a szárazföldi területek és a nyílt víz közötti zónában helyezkednek el. 
Ezek a wetland-ek a szárazföld felől kapott tápanyagokat a nyílt vizek felé továbbítják 
(Lowrance et al., 1984). A vízszint időszakos emelkedése pedig visszajuttatja a tápanyagokat a nyílt 
vízből a wetland-be.  

Értekezésem további fejezeteiben nem foglalkozom a természetes wetland-ekkel (Pomogyi, 1996, 
2002, 2003), mert kutatómunkám középpontjában egy települési szennyvíz tisztítására alkalmazott 
mesterséges wetland áll. A wetland kifejezés használatát a későbbiekben is megtartottam, mert úgy 
éreztem, hogy a magyarul gyakran használt „vizes terület” szókapcsolat nem egyezik meg teljes 
mértékben az általam vizsgált területtel. 
 
 
2.1.2. Vízinövények a wetland-ekben 
 
A wetland-ekben élő nagyobb vízinövényeket rendszerint makrofitonoknak nevezzük. Ez a fogalom 
magában foglalja az edényes vízinövényeket (zárvatermők, páfrányok), a vízi mohákat és néhány 
olyan algafajt, amelyeknek könnyen látható szöveteik vannak. Bár egyes páfrány és algafajok igen 
elterjedtek a vizes területeken, mégis a virágos növények dominálnak. A makrofitonok, mint 
minden más fotoautotróf szervezet, a levegőből származó szervetlen szén asszimilációjára a nap 
energiáját használják és így állítanak elő szerves anyagot, amely azután a heterotróf szervezetek 
(állatok, baktériumok és gombák) számára jelent energiaforrást. A nagymennyiségben rendelkezésre 
álló fénynek, víznek és tápanyagoknak köszönhetően a jellemzően wetland növényekből álló 
ökoszisztémák elsődleges termelőképessége a világon az egyik legnagyobb (Westlake, 1963; 
Brix, 1994). A magas termelőképességhez általában nagymértékű heterotrofikus aktivitás 
kapcsolódik, például jelentős a lebontási kapacitás és a szerves anyagok átalakítása egyéb 
anyagokká. 

A wetland-ekben élő makrofitonok az életformájuk alapján a következő nagyobb csoportokba 
sorolhatók (Wetzel, 1983): 

» Emergens vízinövények: olyan területeken dominánsak, ahol a talajban a víz a felszín alatti 
50 cm-es mélységig megtalálható és a vízmélység 150 cm vagy több. Általában levegőben 
lévő szárat és leveleket fejlesztenek, valamint extenzív gyökér- és rizómarendszert 
alakítanak ki. 

 



 

 12

Az ilyen növények morfológiailag adaptálódtak a vízzel telített vagy víz alá merülő 
szubsztráthoz, így speciális szöveteik segítségével oxigént képesek a gyökerekhez és 
a rizómákhoz juttatni. Ebbe a csoportba tartoznak például a Phragmites australis, 
Glyceria spp., Eleocharis spp., Typha spp., Scirpus spp., Iris spp. és a Zizania aquatica. 

» Úszó/lebegő levelű vízinövények: egyaránt tartoznak ide olyan fajok, amelyek 
a szubsztrátumban gyökereznek (pl.: Nymphaea spp., Nuphar spp., Potamogeton natans, 
stb.) és olyanak is, amelyek szabadon lebegnek a víz felszínén (pl.: Eichhornia crassipes, 
Pistia stratiotes, Lemna spp., Spirodella spp., stb.). 

» Szubmergens vízinövények: fotoszintetikus szöveteik teljesen a víz alá merülve találhatók, 
de virágaikat rendszerint a vízfelszín fellett hozzák. Ebbe a csoportba tartoznak, például 
az Elodea spp., Myriophyllum spp., Ceratophyllum spp., Isoetes spp., Littorella spp. és 
a Lobelia spp.. 

 
 
2.1.3. A makrofitonok adaptációja 
 
 
A jól átszellőzött talajban a pórusok levegővel vannak megtöltve, és ez közvetlenül rendelkezésre 
áll a gyökerek, a mikroorganizmusok és a kémiai oxidációs folyamatok számára. A talajpórusok 
kapcsolatban állnak az atmoszférával, az oxigénfeltöltődés diffúzió és konvekció útján történik. 
Ezzel szemben a vízzel telített talajban a pórusok vízzel vannak megtöltve, és az oxigén diffúziója - 
a víz kisebb diffúziós koefficiensének és az oxigén vízben történő kisebb mértékű oldhatóságának 
köszönhetően - körülbelül 3 x 106-szor lassabb, mint a levegőn keresztül (Drew, 1979). 
Mivel a talajnak csupán a felső néhány milliméteres rétegében van aerob állapot, a gyökereknek és 
a rizómáknak a levegőben lévő növényi szervekből kell oxigénhez jutniuk. 

Anaerob körülmények között redukált anyagok (pl.: Mn2+, Fe2+, H2S , szerves savak, stb.) kerülnek 
a talajoldatba a talajban lejátszódó kémiai és biológiai transzformációs folyamatokból 
(Gambrell et al., 1991). Egyes redukált anyagok koncentrációja olyan mértékű lehet a rizoszférában, 
hogy az a gyökerek számára toxikus. A gyökereken keresztül leadott oxigén azért is fontos, mert 
detoxifikálja ezeket a talajoldatban lévő redukált anyagokat. 

A wetland-ek növényei morfológiailag adaptálódnak a vízzel átjárt üledékhez azáltal, hogy 
szöveteikben nagyméretű belső levegőjáratokat (aerenchima) fejlesztenek ki. A szövetekben lefelé 
áramló oxigén nemcsak a talajban lévő növényi részek légzését, hanem a rizoszféra oxigénellátását 
is biztosítja (Armstrong, 1964, 1979; Dacey és Klug, 1982; Haldemann és Brändle, 1983; 
Studer és Brändle, 1984; Hejný és Hroudová, 1987; Armstrong és Armstrong, 1988; 
Armstrong et al., 1990; Armstrong és Armstrong, 1990; Brix, 1990; Brix és Schierup, 1990a; Brix, 
1993b; Bendix et al., 1994; Allen, 1997).  

A wetland növényeiben az oxigén transzport vagy passzív molekuláris diffúzióval vagy áramlással 
történik. Számos esetben megfigyelték, hogy az oxigén koncentrációja csökken a levegőben lévő 
részektől való távolság növekedésével, míg a szén-dioxidra és a metánra ennek a fordítottja igaz 
(Vandernat és Middleburg, 1998). A közönséges nádban (Phragmites australis) az oxigén 
koncentrációja a növény szárában mért közel atmoszferikus szintről (20,7%) alacsony szintre 
(3,6%) csökken a mélyen fekvő növésben lévő rizómákban (Brix, 1988; Brix et al., 1992). 
Ugyanakkor a szén-dioxid koncentrációja a szárban mért 0,07%-os értékről 7,3%-ra emelkedett 
a legmélyebben fekvő növésben lévő rizómákban. 
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A gyökerekből származó oxigén oxidált körülményeket teremt az egyébként anoxikus 
szubsztrátban, és ez valószínűleg stimulálja mind a szerves anyag aerob lebomlását, mind pedig 
a gyökereken és a rizómákon lévő biofilmben élő nitrifikáló szervezetek növekedését 
(Williams et al., 1994). A nitrifikáció fokozásával a gyökerek által leadott oxigén elősegíti 
az ammónium-nitrogén eltávolítását (Gersberg et al., 1985; Reddy et al., 1989). Ugyanakkor 
a növények által a talaj anaerob rétegeibe szállított oxigén elősegíti a nehézfémek oxidációját és 
azok csapadék formában való megjelenését a gyökerek felületén (Dunbabin et al., 1988; 
Steinberg és Coonrod, 1994). 
 
 
2.2. NÖVÉNYEK A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN  
 
 
2.2.1. A természetközeli szennyvíztisztítási rendszer fogalma 
 
 
A szennyvíztisztítás szempontjából a wetland-eket a természetközeli rendszerek közé soroljuk. 
A szakirodalom természetközeli szennyvíztisztító rendszereken azokat az alacsony beruházási és 
működési költségű szennyvíztisztítókat érti, amelyekben a tisztítás természetes módon, energia 
felhasználása nélkül történik. A tisztítási folyamatokhoz szükséges oxigén természetes úton 
pótlódik. Ezekben a rendszerekben a szerves anyagok lebontását mikroorganizmusok (baktériumok, 
gombák) végzik, amelyek vagy a vízben szuszpendálva, vagy hordozón (talaj, homok, vízinövények 
gyökérzete és szára) megtelepedve vannak a rendszerben. A szerves anyag oxidálásához szükséges 
oxigén diffúzióval, a makrofitonok aerenchimájának aktív oxigéntranszportjával, vagy az algák 
fotoszintézise révén jut a rendszerbe. 

A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások esetében olyan módszerekről van szó, amelyek 
Magyarországon is széles körben alkalmazhatók, olcsóbban építhetők és sokkal kisebb költséggel 
üzemeltethetők, mint a bonyolult mérnöki szennyvíztisztító létesítmények. 

Jó megoldást jelentenek a kisebb településeken és üdülőterületeken, ahol a szennyvízmennyiség 
nagy ingadozást mutat. Tájbaillő, természetközeli, környezetbarát szennyvízkezelési 
technológiákról van szó. Segítségükkel nagy vízfelületek, nedves területek képződnek aszályra 
hajlamos területeinken, megtartva a vizet, javítva a mikroklímát. Környezetükben olcsó és 
tápanyagban gazdag öntözővizet biztosítanak, egyúttal elkerülve azt, hogy a költségesen kitermelt 
ivóvízből keletkező szennyvíz költségesen megtisztítva, de mégis környezeti kárt okozva 
az élővizekbe kerüljön, és azt tápanyagtartalmával elszennyezze. 

Az így kialakított vizes területek felhasználhatók pihenőterület - horgásztó, park, turistacentrum - 
kialakítására, életteret jelentenek sokféle növény- és állatfaj számára. Valódi előnyük tehát olcsóbb 
létesítésükön és működtetésükön túl éppen ebben a más megoldáshoz nem hasonlítható, externális 
haszonban rejlik. A természetközeli technológiák külföldön már évtizedek óta működnek, hazai 
elterjedésükre pedig a jövőben egyre nagyobb szükség lesz a kis településeken (Szilágyi, 1993). 
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2.2.2. Vízinövényes szennyvíztisztítási rendszerek 
 
 
Az első kísérleteket, amelyek a vízinövények szennyvíztisztításra történő felhasználására irányultak, 
1952-ben végezték Plönben a Max Planck Intézetben (Seidel, 1955). 1955-től Seidel számos 
hasonló kísérletet folytatott különböző típusú szennyvizek kezelésére (Seidel, 1961; 1964; 1966; 
1967; 1976). Először Seidel (1966) mutatta be a tavi káka (Scirpus lacustris) szennyvíztisztításban 
betöltött szerepét, majd ezt követően számos növényfaj - például, békalencse (Culley és Epps, 
1973), vízi jácint (Gopal és Sharma, 1981), gyékény, nád és sás (Kadlec és Knight, 1995) - 
felhasználásával indultak kutatások. A békalencsének nagyon kicsi a biomasszája, de nagy 
a növekedési rátája, és ezért igen gyakran (hetente vagy hetente kétszer) kell betakarítani. Az utóbbi 
igaz a vízi jácintra is, de ennek a növénynek nagyobb a tápanyag- és lebegőanyag-eltávolító 
képessége. Ugyanakkor a nádat, a kákát vagy a sást csak évente egyszer kell aratni. Napjainkban 
a mesterséges wetland-ekbe leginkább nádat vagy gyékényt telepítenek (Vymazal et al., 1998). 

A helofitonok közül a nád (Phragmites australis) egy olyan kozmopolita faj, amely folyó-, tó- és 
egyéb vízpartokon gyakran megtalálható és sűrű állományt képez (Haslam, 1973; 
Rodewald-Rudescu, 1974; Hartog et al., 1989). Ugyanakkor a nádat sikeresen alkalmazták 
a szennyvíztisztításban mind gyökérzónás (De Jong, 1976; Lienard et al., 1990; Haberl és Perfler, 
1991), mind pedig tavas rendszerekben (Toth, 1972; Brix és Schierup, 1990b). 
A kutatás helyszínéül szolgáló gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztítási rendszerbe is 
a szomszédos területekről telepítettek nádat, amely a helyi klimatikus viszonyokhoz megfelelően 
alkalmazkodott. 

Habár Seidel munkáját sok kritika érte (Nümann, 1970), mégis sokan vették alapul az ő munkáját 
(Tourbier és Pierson, 1976). Munkáját leginkább azért kritizálták, mert vizsgálatai és számításai 
elsősorban a növények általi tápanyagfelvételre irányultak. Mindez azonban nagy területeket és 
jelentős aratókapacitást igényelt volna. 

Több mint 20 év kutatómunka előzte meg az első mesterséges rendszer üzembe helyezését 
Othfresenben, Németországban (Kickuth, 1977). Azóta számos mesterséges wetland-et alkalmaznak 
a világ minden részén különböző eredetű szennyvizek tisztítására (pl.: De Jong, 1976; Seidel, 1976; 
Haider, 1983, 1994; Nichols 1983; Greiner és De Jong, 1984; Kickuth, 1984; 
Winter és Kickuth, 1985; Brix és Schierup, 1986; Boutin, 1987; Brix, 1987; Cooper, 1987; Reddy és 
de Busk, 1987; Cooper és Hobson 1988; Hammer, 1989; Bucksteeg, 1990; Burka és Lawrence, 
1990; Cooper és Findlater, 1990; Schierup et al. 1990; Zirschky et al. 1990; Conley et al. 1991; 
Bavov és Mitchell, 1992; Knight et al., 1993; Moshiri, 1993; Kadlec, 1994a, b; 
Kadlec és Brix, 1995; Johansen és Brix, 1996; Knight és Kadlec, 1996; Maehlum és Jenseen, 1998; 
Seer et al., 2002). A Kickuth-féle rendszer egylépcsős, vízszintes átfolyású és a töltőanyaga talaj. 
A Seidel-féle rendszer kétlépcsős, általában mindkét lépcső több ágyból áll. Az első lépcsőben 
a függőleges (párhuzamosan kapcsolt ágyak), míg a másodikban a vízszintes átfolyás dominál 
(sorba kapcsolt ágyak) és a töltőanyag kavics. Vizsgálataim alapján a nagyobb szemcseméretű 
töltőanyag használata kedvezőbbnek bizonyult, hiszen kevésbé érzékeny az eltömődésre, ami nem 
megfelelő előülepítés esetén gyakran problémát jelent. 

Az épített wetland-ek a természetes rendszerek összes jó tulajdonságával rendelkeznek, és további 
előnyük, hogy a kedvező természetes folyamatok felerősíthetők, így a tisztítás hatékonysága 
fokozható. 
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A szennyvíztisztításra alkalmazott épített wetland-ek a domináns makrofiton életformájának 
megfelelően a következőképpen osztályozhatók (Brix, 1993a):  

» szabadon lebegő makrofiton alapú rendszerek, 
» alámerülő makrofiton alapú rendszerek, 
» legyökerezett, vízből kiemelkedő makrofiton alapú rendszerek. 

Az említett különböző típusú rendszerek egymással, illetve a hagyományos tisztítási eljárásokkal 
kombinálhatók az előnyök jobb kihasználása és a hatékonyabb működőképesség elérése érdekében.  

A létesítmény komplexitásával javul az adott rendszerből elfolyó víz minősége (Brix, 1993; 
Cooper és De Maeseneer, 1996). A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen 
az utótisztítóként működő nádastó hatására pl. csökkent az elfolyó víz ammónia-koncentrációja és 
növekedett a nitrát értéke, mert a vízfelületen belépő oxigén-utánpótlás elősegítette a nitrifikációt. 

A legtöbb mai európai rendszerben emergens makrofitonokat alkalmaznak. Az emergens 
makrofitonokat alkalmazó szennyvíztisztítási rendszerek különböző kialakításúak lehetnek. 
Általában ezeket a rendszereket az áramlási irányok alapján négy nagyobb csoportba oszthatjuk: 

» szabad vízfelszínű rendszerek, 
» felszín alatti vízszintes átfolyású rendszerek, 
» felszín alatti függőleges átfolyású rendszerek 
» hibrid rendszerek (pl.: az előzőek kombinációja). 

A fent említett rendszerek közül Magyarországon a felszín alatti átfolyású rendszerek kerülnek 
leginkább a figyelem középpontjába. Ezen rendszerek szennyvíztisztítás szempontjából vizsgált 
működésével számos tanulmány foglalkozik, azonban kevés szó esik a növények szerepéről, hiszen 
a növények általi tápanyag- és elemfelvétel nem a legfontosabb része a tisztítási folyamatnak 
(Szilágyi, 1993, 1996, 1997; Somlyódy, 2002). Véleményem szerint mégis fontos megérteni hogyan 
élnek a növények egy olyan környezetben, ahol a tápanyag- és nehézfém-koncentráció magasabb, 
mint természetes élőhelyükön, valamint esetlegesen hogyan befolyásolják a tisztítási folyamatot 
egyéb tulajdonságaik és funkcióik révén.  
 
 
2.2.3. A növények szerepe a felszín alatti átfolyású gyökérzónás szennyvíztisztítási 

rendszerekben 
 
 
A növényzet funkcióját és szükségességét a felszín alatti átfolyású mesterséges wetland-ekben 
számtalanszor megkérdőjelezték, de a majd két évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a növényzet pozitív szerepe igen sokrétű (1. táblázat).  

A vízinövények alapvető alkotóelemei a wetland-eknek, és a saját növekedésükhöz szükséges 
tápanyagok eltávolítása mellett a fizikai, kémiai és mikrobiológiai folyamatok elősegítésével 
hozzájárulnak a tápanyag-transzformációhoz (Brix, 1997). A mesterséges wetland-ekben élő 
makrofitonoknak számos olyan tulajdonságuk van, amelyek a tisztítási folyamat szempontjából 
lényegesek. 

A növények szerepét igazolja, hogy a szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen a kavics- 
illetve a nádágyak hatásfokait összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy számos paraméter esetében 
a kétféle ágy eltávolítása között különbség mutatkozott. Az összes N, az ammónia-N, a foszfor- és 
a nehézfém-eltávolításban szintén a nádas szűrőágyak bizonyultak jobbnak.  
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1. táblázat: A makrofitonok szerepe a felszín alatti átfolyású (gyökérzónás) wetland-ekben 
(Brix, 1997) 

 

 
 
Vizsgálataim mind a felszín feletti, mind a felszín alatti növényi részek jelentős tápanyagfelvételét 
igazolták, azonban ezeknek a tápanyagoknak a hajtásban tárolt része csak a növényzet megfelelő 
időben történő aratásával kerülhet ki a rendszerből. 
 
 
2.2.3.1. A növények fizikai hatása 
 
A gyökérzónás rendszerekben lévő makrofitonok fontos szerepet játszanak a talaj felső rétegének 
stabilizálásában, mivel sűrű gyökérhálózatuk megakadályozza az eróziós csatornák kialakulását. 
A függőleges átfolyású rendszerekben a makrofitonok jelenléte segít megakadályozni a közeg 
eltömődését (Bahlo és Wach, 1990). A szűrőközegben a gyökerek növekedése segíti a szerves 
anyagok lebontását és megakadályozza a közeg eltömődését (Brix, 1996).  

A növénytakarót tekinthetjük úgy, mint egy vastag biofilm réteget, amely a légkör és az említett 
szennyvíztisztító rendszer talaja között helyezkedik el, és ahol a különböző környezeti paraméterek 
jelentős gradienseket mutatnak (Brix, 1997). A talajfelszín közelében lecsökken a szélsebesség 
a növényzet felettihez képest (Pettecrew és Kalff, 1992; Somes et al., 1996), így a levegő 
kicserélődése is kisebb mértékű. A szélsebesség csökkenésével mérséklődik az erózió lehetőségének 
esélye. A talajfelszínhez közeledve csökken a fény erőssége is. A növényzet másik említésre 
érdemes hatása a szigetelés, amelyet a téli hónapokban biztosít a növénytakaró, és ez különösen 
a mérsékelt éghajlati övben játszik fontos szerepet (Smith et al., 1996). Az elhalt, de le nem aratott 
növényzet a hótakaróval együtt tökéletes szigetelést biztosít és segít megakadályozni a talaj 
átfagyását. A növényi törmelékréteg szintén védi a talajt a téli fagytól, ugyanakkor tavasszal nehezíti 
a talaj átmelegedését (Haslam, 1971ab; Brix, 1994). 
 
 
2.2.3.2. A növények hatása a talaj hidraulikus vezetőképességére 
 
A függőleges felszín alatti átfolyású rendszerekben a víz áramlása feltehetően a felszín alatt történik 
a talajpórusokon, valamint kis csatornákon keresztül, amelyeket az élő és elhalt gyökerek és 
rizómák hoznak létre. A rizómák és a gyökerek növekedésükkel lazítják a talaj szerkezetét. 
Az elhalt gyökerek és rizómák csőszerű pórusokat és csatornákat (makropórusok) hagynak maguk 
után, amelyek vélhetően növelik és stabilizálják a talaj hidraulikus vezetőképességét 
(Kickuth, 1981). 

Növényi részek Funkció

   Hatással vannak a mikroklímára - télen szigetelést biztosítanak

Felszín feletti    Csökkentik a talajfelszínre lejutó fény mennyiségét

(szár, levél)    Esztétikus megjelenést biztosítanak

   Tápanyagot tárolnak

   Stabilizálják a töltetet - kisebb mértékű erózió

   Megakadályozzák a töltet eltömődését

Felszín alatti    A kibocsátott oxigén mennyisége elősegíti a degradációt és a nitrifikációt

(gyökér, rizóma)    Tápanyagfelvétel

   Antibiotikum termelés
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A növények által kialakított makropórus rendszer függ a növényfajtól és a növekedési feltételektől, 
és nagyon hatékony lehet a víz szűrőközegen keresztüli átvezetésében (Beven és Germann, 1982). 
Feltételezések szerint három év elteltével (három teljes vegetációs periódus) a talaj hidraulikus 
vezetőképessége 10-3 m/sec körül alakul, és ez stabilizálódik, valamint a későbbiekben is fennmarad 
(Kickuth, 1981). Azonban Ausztriában, Dániában és az Egyesült Királyságban végzett 
megfigyelések ezt nem támasztották alá (Haberl és Perfler, 1990; Brix és Schierup, 1990a; Schierup 
et al, 1990). Más mérések szerint a hidraulikus vezetőképesség gyakran csökken és 10-5 és 10-6 
m/sec érték között stabilizálódik (McIntyre és Riha, 1991; Marsteiner et al., 1996). 
 
 
2.2.3.3. A növények felületbiztosítása a mikroorganizmusok számára 
 
A felszín alatti átfolyású rendszerekben a talajban lévő gyökerek és rizómák felületet biztosítanak 
a hozzájuk tapadó mikroorganizmusok növekedéséhez (Hofmann, 1986), amelyek között olyanok is 
vannak, amelyek nem élnek növény nélküli talajban. Így biofilm réteg alakul ki a növény föld alatti 
részeinek felszínén. Ez a biofilm réteg - ide tartoznak az elhalt növényi szöveteken lévő rétegek is - 
nagymértékben felelős a rendszerben lejátszódó mikrobiológiai folyamatokért. 
 
 
2.2.3.4. A növények tápanyagfelvétele 
 
A wetland-ekben élő növényeknek tápanyagra van szükségük a növekedéshez és a szaporodáshoz. 
A felszín alatti átfolyású rendszerekben a növények a tápanyagokat a gyökereken keresztül veszik 
fel. Mivel a vízinövények nagyon produktívak, jelentős mennyiségű tápanyagot tárolnak 
a biomasszában. A vízi makrofitonok felvételi kapacitása, és így a biomassza aratásával 
eltávolítható tápanyagmennyiség, körülbelül 30-150 kg P/ha/év és 200-2500 kg N/ha/év 
(Brix és Schierup, 1989; Gumbricht, 1993ab; Brix, 1994). A nagy termőképességű vízi jácintnak 
(Eichhornia crassipes) ennél nagyobb a felvevő-kapacitása (körülbelül 350 kg P és 2000 kg 
N/ha/év), míg a szubmergens makrofitonok kapacitása kisebb (<100 kg P és 700 kg N/ha/év). 
Ha a növényzetet nem aratják le, a lebomlási folyamatok révén a növényi szövetekbe beépült 
tápanyagok legnagyobb része visszakerül a rendszerbe. A wetland-ekben a tápanyagok hosszútávon 
a biogeokémiai ciklusok során összegyűlt növényi törmelék le nem bomlott részében raktározódnak, 
valamint egyes tápanyagok a nehezen bomló tápanyagokat tartalmazó vegyületek depozíciója révén 
is hosszú időre elraktározódnak (Kadlec és Knight, 1995).  
 
 
2.2.3.5. A növények gyökereken keresztüli oxigénleadása 
 
Számos tanulmány igazolta, hogy a vízinövények oxigént bocsátanak a rizoszférába a gyökerekből, 
és ez a redox állapotok változásán keresztül befolyásolja az üledékben (talajban) lejátszódó 
biogeokémiai ciklusokat (Sand-Jensen et al., 1982; Moorhead és Reddy, 1988; Barko et al., 1991; 
Sorrell és Boon, 1992). Ennek jól megfigyelhető jele a vas vöröses színű oxidált formáinak 
megjelenése a gyökerek felületén (Conlin és Crowder, 1989). A gyökerek által leadott oxigén 
mennyisége in situ körülmények között még most is vitatott (Bedford et al., 1991; Sorrell és 
Armstrong, 1994).  

A gyökerek által leadott oxigénmennyiség függ a növény belső oxigénkoncentrációjától, 
a gyökereket körülvevő közeg oxigénigényétől és a gyökérsejtfalak áteresztőképességétől 
(Sorrell és Armstrong, 1994). A szövetek öregedésével csökken a leadott oxigén mennyisége 
(Armstrong és Armstrong, 1988). A gyökércsúcsnál leadott oxigén oxidálja és detoxikálja 
a potenciálisan veszélyes redukáló anyagokat a rizoszférában. 
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Lawson (1985) figyelembe véve a gyökerek oxigénleadására vonatkozó különböző feltevéseket, 
a gyökerek dimenzióit, számát, áteresztőképességét és egyéb paramétereket, úgy számolta, hogy 
a Phragmites esetében a lehetséges oxigénáram értéke körülbelül 4,3 g/m2/nap. Más szerzők - egyéb 
módszereket alkalmazva - úgy becsülték, hogy az oxigénleadás mértéke 0,02 g/m2/nap (Brix, 1990; 
Brix és Schierup, 1990a), 1-2 g/m2/nap (Gries et al., 1990) és 5-12 g/m2/nap 
(Armstrong et al., 1990). Az eltéréseket az oxigénleadás szezonális változásai és az alkalmazott 
kísérleti módszerek különbözősége okozta. Az újabb kísérletek arra a következtetésre jutottak, hogy 
a korábbi vizsgálatok eredményei valószínűleg alulbecsülték az oxigénleadás rátáját 
(Sorrell és Armstrong, 1994). 
 
 
2.2.3.6. A növények egyéb szerepe 
 
A mesterséges, víztisztításra alkalmazott wetland-ekben a makrofitonoknak egyéb funkciójuk is 
lehet, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a víztisztítási folyamatokhoz. A nagyobb 
rendszerekben a növényzet a madaraknak, a hüllőknek, a kétéltűeknek és a rovaroknak is biztosíthat 
élőhelyet (Knight, 1996; Worrall et al., 1996). Ez sok esetben igen fontos lehet, hiszen napjainkban 
a természetes vizes területek nagyarányú pusztulása figyelhető meg. Kisebb rendszerek esetében 
a növényzet esztétikai szerepe sem elhanyagolható. 

A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep élővilága igen gazdag, számos madár-, 
kétéltű- és rovarfaj él a területen. A létesítmény tájba illeszkedő, a településtől nem messze, erdős 
terület és szántóföld határán található.  
 
 
 
2.3. ELTÁVOLÍTÁSI FOLYAMATOK A FELSZÍN ALATTI ÁTFOLYÁSÚ GYÖKÉRZÓNÁS 

SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI RENDSZEREKBEN  
 
 
2.3.1. A wetland-ek „működése” 
 
A wetland-ek a tápanyagok és a szén forrásai, raktárai és transzformátorai (Mitsch és Gosselink, 
1993). A wetland-ek egyik legfontosabb tulajdonsága a tápanyag-transzformáció, amely folyamatai 
során javul a rajtuk keresztülfolyó víz minősége. Számos törekvés van arra, hogy a wetland-eket 
a különböző forrásokból származó és különféle összetételű szennyvizek kezelésére alkalmazzák. 
Napjainkban világszerte építenek wetland-eket, amelyeket elsősorban a szennyvizek másod- és 
harmadfokú tisztítására terveznek (Kadlec és Knight, 1995; Kadlec és Brix, 1995; Haberl et al., 
1997). Azonban fontos megjegyezni, hogy mind a természetes, mind a mesterséges wetland-ek 
szennyvíztisztításra történő felhasználásának vannak korlátai, amelyeket nem szabad figyelmen 
kívül hagyni (Richardson és Nichols, 1985). 

Mind a természetes, mind az épített vizes területek esetében fizikai (ülepedés, szűrés, adszorpció), 
kémiai (csapadékképződés, kelátképződés, adszorpció, bomlás) és biológiai (mikrobiológiai 
transzformáció, növényi asszimiláció és természetes pusztulás) folyamatok játszanak szerepet és 
vesznek részt együttesen a szennyező anyagok eltávolításában (Brix, 1993a; Wood, 1994; 
Rustige és Platzer, 2000), hiszen a megfelelő tisztítás érdekében ez elengedhetetlen. 

A fizikai folyamatok révén erősen csökken a víz lebegőanyag-tartalma, jelentősen csökkennek 
a kolloid anyagok, de kevéssé csökken a szerves anyagok, a nitrogén, a foszfor, a nehézfémek, 
a szerves mikroszennyezők, a baktériumok és a vírusok mennyisége. 
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A kémiai folyamatok során nagymértékben csökken a foszfor és a nitrogén, jelentősen 
a nehézfémek, a baktériumok és a vírusok mennyisége. 

A biológiai folyamatokban nagymértékben csökken a szerves anyagok, a kolloid anyagok, 
a nitrogén, a szerves mikroszennyezők, a baktériumok és a vírusok mennyisége, jelentős mértékben 
a foszfor és a nehézfémek mennyisége.  

A wetland-ekben a tápanyagok és elemek transzformációját számos tényező befolyásolja, 
mint például hidrológiai tulajdonságok, a befolyó víz tápanyag- és elemkoncentrációja, 
a rendszerben már jelenlévő tápanyagok, a növény faja és típusa (pl. egyéves vagy évelő, 
szubmergens vagy emergens), az üledék típusa (ásványi vagy szerves), valamint az adott flóra és 
fauna (Mitsch és Gosselink, 1993). 
 
 
2.3.2. Szervesanyag-eltávolítás 
 
A felszín alatti átfolyású rendszerekben az ülepíthető szerves anyagokat rendszerint valamilyen 
mechanikai előkezeléssel távolítják (pl. szedimentáció, ülepítés kétszintes ülepítőben, szűrés, stb.). 
Az oldható szerves anyagok eltávolításáért a mikroorganizmusok felelősek. A szerves anyagok 
aerob és anaerob körülmények között kerülnek lebontásra. Az aerob degradációhoz szükséges 
oxigén vagy közvetlenül az atmoszférából kerül diffúzióval a rendszerbe, vagy a makrofitonok 
gyökerein át jut a rizoszférába. A növények általi szervesanyag-felvétel kisebb mértékű 
a mikrobiális lebontáshoz képest (Watson et al., 1989; Cooper et al., 1996). 

Az oldható szerves anyagok aerob degradációját aerob heterotróf baktériumok irányítják.  

A nitrogéntartalmú szerves anyagok lebontását aerob körülmények között nitrifikáló baktériumok 
végzik, és ezt a folyamatot ammonifikációnak nevezzük. Cooper és társai (1996) megfigyelték, 
hogy mindkét baktériumcsoport fogyasztja a szerves anyagokat, de a rendszerben a BOI 
csökkenéséért legfőképpen a heterotrófok felelősek a gyorsabb metabolizációs ráta miatt. 
Azonban a nem megfelelő oxigénellátottság nagymértékben csökkenti az aerob biológiai oxidációs 
teljesítményt. 

A heterotróf mikroorganizmusok az oxidatív lebontást a következő (egyszerűsített) reakció szerint 
végzik: 

CH2O + O2 → CO2 + H2O  (1) 

Az egyenletben a CH2O a szerves anyagot helyettesíti. Természetesen a valóságban a szerves 
vegyületek sokkal összetettebbek, valamint P, N és S atomokat is tartalmazhatnak. 

A nem megfelelő oxigénellátás nagymértékben csökkenti a biológiai oxidációt, ugyanakkor 
megfelelő oxigénellátás mellett az elérhető szervesanyag-koncentráció válik limitálóvá 
a degradációs folyamatban. A lebontási folyamatok nagy része a töltet, az üledék, a növényi 
hulladékok és a víz alatti növények felületén kialakuló bakteriális filmrétegekben játszódik le. 

Oldott oxigén hiányában anaerob degradáció következik be, amely egy többlépcsős folyamat 
(Cooper et al., 1996). Ebben a folyamatban fakultatív és obligát anaerob heterotróf baktériumok 
egyaránt részt vehetnek. Az első lépésben a fermentáció elsődleges végtermékei ecetsav 
(2. egyenlet), vajsav, egyéb zsírsavak, tejsav, alkoholok és egyes gázok (CO2, H2) (Vymazal, 1995): 

C6H12O6 → 3 CH3COOH + H2   (2) 
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A végtermékeket anaerob szulfát-redukáló és metánképző baktériumok hasznosítják (3. egyenlet): 

CH3COOH + 4 H2O → 2 CH4 + 2 H2O  (3) 

Mindkét csoport igen fontos szerepet játszik a szerves anyag lebontásában és a szénciklusban (Grant 
és Long, 1985; Valiela, 1984; Vymazal, 1995). A szerves anyagok anaerob degradációja lényegesen 
lassabb folyamat, mint az aerob lebontás (IWA, 2001). Mindazonáltal, amennyiben magas 
szervesanyag-terhelés esetén az oxigén korlátozó tényezőként jelentkezik, az anaerob degradáció 
fog dominálni. 
 
 
2.3.3. Lebegőanyag-eltávolítás 
 
A legtöbb rendszerben az ülepedő szilárd anyagokat mechanikai előkezelés (pl. szedimentáció, 
ülepítés kétszintes ülepítőben, szűrés, stb.) során eltávolítják, még mielőtt a szennyvíz valóban 
a wetland-re kerül. 

Sok lebegőanyag-eltávolító folyamat működik a vízzel telített töltet hézagaiban, üregeiben. 
A részecskék leülepedhetnek a pórusokban, fennakadhatnak a kis szűkületekben, vagy szemcséknek 
ütközve, adhéziós erőknek köszönhetően megtapadhatnak a növények és egyéb szilárd részecskék 
felületén, a medencealjzaton, stb. (Stowell et al., 1981). Ezeket a fizikai folyamatokat nevezzük 
szemcsés töltetű szűrésnek. Nagyobb vízsebességnél azonban a megkötött részecskék 
leszakadhatnak, és ezzel a szűrő regenerációját idézik elő. A kolloidális szilárd anyagok részben 
bakteriális folyamatok révén (ülepedés, mikrobiális lebontás) is eltávolíthatók.  

A lebegő anyagok azonban nem csak eltávolítódnak, hanem keletkeznek is, amikor a földalatti 
növényi részek elhalnak, és hulladékuk felaprózódik. A föld alatt élő algák, gombák és baktériumok 
elpusztulásuk után szintén hozzájárulnak a lebegő anyag koncentrációjának növekedéséhez.  

A gyökérmezős telepek általában 80-90%-os lebegőanyag-koncentráció csökkenést tudnak előidézni 
a befolyó szennyvízben (IWA, 2001). 11 norvég gyökérmezős telep vizsgálata során 
a lebegőanyag-eltávolítási hatásfokok 37-90% között változtak, 70,9%-os átlagos hatásfokkal 
(Vymazal et al., 1998). Egy dániai egyetemen (University of Aarhus) készült tanulmány szerint 
90 gyökérmezős telep befolyó vízében az átlagos lebegőanyag-koncentráció 75 mg/l volt, amelyet 
a telepek átlagosan 7,6 mg/l-re csökkentettek. Így a dán adatok alapján átlag 89,8%-os 
lebegőanyag-eltávolítás volt kimutatható (Vymazal et al., 1998). Az előbb említett hatásfokok 
a teljes telep (ülepítő, nádágy, utótisztító, stb.) együttes hatásfokát jelentik. 

A felszín alatti átfolyású gyökérmezőknél a lebegő anyagok felhalmozódhatnak a töltet 
pórustereiben és azok eltömődését okozhatják. Bár az eltömődést ellensúlyozhatja a szerves 
anyagok lebomlása, a szervetlen összetevők mindenképpen a pórusterekben maradnak. 

Tavasszal és nyáron nagyobb mennyiségű lebegő anyag távozik az elfolyó vízzel, mint az őszi és 
a téli időszakban. Ennek a legfőbb oka az lehet, hogy a melegebb évszakokban a nagyobb biológiai 
produktivitásnak köszönhetően több aprószemcsés törmelék képződik a gyökérmezőkben.  
 
 
2.3.4. Nitrogéneltávolítás 
 
Habár számos kutatási eredmény alátámasztja, hogy a nitrogénnek komplex biogeokémiai ciklusa 
van különböző lehetséges biotikus és abiotikus transzformációval (Howard-Wiliams, 1985; 
Faulkner és Richardson, 1989; Burgoon et al., 1991b, Platzer, 1996). 
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Ezeket a komplex folyamatokat gyakran nem veszik figyelembe a szennyvíztisztításra alkalmazott 
wetland-eknél. Különösen az olyan esetekben, amikor a befolyó vízben a nitrátforma dominál, 
szinte kizárólag a denitrifikációt tekintik a legfőbb (gyakran egyetlen) nitrogéneltávolítási 
folyamatnak (Gersberg et al, 1983; Brodrick et al., 1988). Ugyanakkor a mesterséges wetland-ekben 
a nitrogéneltávolítási folyamatok igen sokfélék: kipárolgás, ammonifikáció, 
nitrifikáció/denitrifikáció, növényi tápanyagfelvétel és közeg általi adszorpció. Számos kutatás 
igazolta, hogy az ilyen rendszerekben a legfontosabb eltávolítási folyamat a mikrobiális 
nitrifikáció/denitrifikáció (Gale et al., 1993). A szabad vízfelszínű rendszereknél az ammónia 
kipárolgás nagymértékben hozzájárulhat a nitrogén mennyiségének csökkenéséhez. 
Ezen folyamatok összességét szemlélteti az 1. ábra. 
 

 
1. ábra: Vizes élőhelyek egyszerűsített nitrogén ciklusa (Reed et al., 1995) 

 
 
2.3.4.1. Ammónia kipárolgás/elillanás 
 
Az ammónia kipárolgása egy összetett fizikai-kémiai folyamat, amelynél az ammónium-N 
gázállapotú és hidroxil formái egyensúlyban vannak az alábbiak szerint: 

NH3(aq) + H2O → NH4
+ + OH-  (4) 

Vymazal (1995) összefoglalva az ide vonatkozó irodalmat arra a megállapításra jutott, hogy 
a kipárolgást a következő tényezők befolyásolják: a vízben lévő NH4

+-N koncentráció, 
a hőmérséklet, a szélsebesség, a napsugárzás, a vízinövények faja és sűrűsége, valamint a rendszer 
azon képessége, hogy képes-e a napi ciklus során a pH-t megváltoztatni (CO2 hiánya elősegíti 
a kipárolgást). 
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A vízzel borított üledék és talajrétegek ammónia kigőzölgése 7,5 pH érték alatt jelentéktelen és 
8 pH értéknél sem jelentős. Azonban 9,3 pH-nál az ammónia és az ammónium aránya 1:1, és 
a kipárolgás miatti veszteség jelentőssé válik (Luedritz et al., 2001). Az algák és a vízinövények 
fotoszintézise révén kialakulhat ilyen magas pH érték. 

A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telepen az utótisztítóként funkcionáló nádastó 
létrehozására az NH4-N koncentrációjának csökkentése érdekében volt szükség. A tó kialakításával 
egyrészt lehetőség nyílt az ammónium-N kilevegőztetésére, másrészt fokozódott az oxigénbevitel, 
és ezáltal javult a nitrifikáció. 
 
 
2.3.4.2. Ammonifikáció (mineralizáció) 
 
Az ammonifikáció (mineralizáció) során a szerves nitrogén szervetlen nitrogénné alakul át, 
elsősorban NH4

+-N keletkezik. A mineralizációs ráta az oxigénnel ellátott rétegekben a legnagyobb, 
és csökken amint a folyamatban egyre nagyobb szerepet kapnak a fakultatív anaerob és obligát 
anaerob mikroorganizmusok. Az ammonifikációs ráta a következő paraméterektől függ: 
hőmérséklet, pH érték, C/N arány, a rendszerben rendelkezésre álló tápanyagok mennyisége, 
valamint a talaj összetétele és szerkezete (Reedy és Patrick, 1984).  
 
 
2.3.4.3. Nitrifikáció és denitrifikáció 
 
A nitrifikáció az ammónia oxidációja nitráttá két lépcsőben, amely folyamat során a nitrit köztes 
termékként jelenik meg. A nitrifikáció kemoautróf folyamat. A nitrifikáló baktériumok az ammónia 
és/vagy nitrit oxidációjából nyerik az energiát, és a szén-dioxid szolgál szénforrásként az új sejtek 
szintéziséhez. A nitrifikációt a következő tényezők befolyásolják: a hőmérséklet, a pH érték, a víz 
alkáli só tartalma, a szervetlen szén forrás, a mikrobiális populáció összetétele, valamint 
az ammónium-N és az oldott oxigén koncentrációja (Patrick et al., 1989; Vymazal, 1995). 
Megfigyelték, hogy alacsony BOI mellett sokkal kedvezőbb az ammóniaeltávolítás, amely 
valószínűleg a jobb oxigénellátottságnak köszönhető (Findlater et al., 1990; Hiley, 1990). 
A hagyományos tisztításban az ammóniát oxidáló baktériumok nem túl versenyképesek a BOI-t 
oxidáló baktériumokkal szemben, mert több időre, helyre és oxigénre van szükségük a versenyképes 
populációk kialakításához (Gray, 1989). Egyes kutatások szerint (Brix és Schierup, 1990b) felszín 
alatti átfolyású rendszerekben a nitrifikációs ráta 3-4 vegetációs periódus után növekedett. 

A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen az oxidált nitrogénforma – azaz a NO3-N - 
hiánya a rendszerben azt jelzi, hogy az oxigénellátottság kedvezőtlen, nincs elegendő oxigén 
a rendszerben a nitrifikáció megfelelő működéséhez. 

A megfelelő oxigén ellátottság mellett a magasabb hőmérséklet is kedvezően befolyásolja 
a nitrifikáció beindulását. A nitrifikáció hiánya miatt a NH4-N nem tud átalakulni, nitrát hiányában 
pedig nem működik a denitrifikáció (Vymazal, 1998).  

A denitrifikáció során a nitrát molekuláris nitrogénné vagy gáz halmazállapotú nitrogénné 
redukálódik anoxikus körülmények között. A denitrifikációt a következő környezeti tényezők 
befolyásolják: az oxigén hiánya, a redoxpotenciál, a talajnedvesség, a hőmérséklet, a pH érték, 
a denitrifikáló mikroorganizmusok jelenléte, a talajtípus és a szerves anyag (Vymazal, 1995; 
Nichols, 1983; Cooper, 1999). A denitrifikációt (anaerob reakció) nem befolyásolja a Phragmites 
téli nyugalmi állapota, és Vymazal (1998) szerint alacsony hőmérséklet (< 5°C) mellett is 
lejátszódik, bár nagyon lassan. 
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A vízzel elárasztott talajokban, ahol aerob és anaerob részek egyaránt jelen vannak, a nitrifikáció és 
a denitrifikáció egymással párhuzamosan játszódik le (Armstrong és Armstrong, 1988; 
Platzer, 1998). 
 
 
2.3.4.4. Növények tápanyagfelvétele 
 
 
A növények általi tápanyagfelvétel lehetséges mértékét a nettó produktivitás (növekedési ráta) és 
a növényi szövetekben lévő tápanyag-koncentráció korlátozza. A tápanyag-raktározás szintén 
a növényi szövetek tápanyag-koncentrációitól és a biomassza akkumulációjától, azaz az állomány 
maximális nagyságától, függ. A tápanyag-eltávolítás szempontjából olyan növényekre van szükség, 
amelyek gyors növekedésűek, nagy a szövetek tápanyagtartalma és nagy biomassza előállítására 
képesek (Reddy és DeBusk, 1987). 

A wetland növényfajok különböző mértékben képesek a gyökérszöveteikbe a fémeket felvenni és 
azokat a felszín feletti részeikbe szállítani (Wallace és Romney, 1977; Schierup és Larsen, 1981; 
Lan et al., 1992; Pip és Stepaniuk, 1992). Tapasztalataim alapján a nád gyökere a fémeket a vízben 
mért értékhez képest gyakran kettő, három és négy nagyságrenddel nagyobb koncentrációban 
akkumulálta. 

A szakirodalomban több adatot is találunk a növényi szövetek nitrogén koncentrációira 
vonatkozóan (Reddy és DeBusk, 1987; Vymazal, 1995). A vízi makrofitonok felvevő kapacitása, és 
így a biomassza aratásával eltávolítható mennyiség 1000-2500 kg N/ha/év. A nagyon produktív vízi 
jácintnak (Eichhornia crassipes) nagyobb a felvevő kapacitása (közel 6000 kg N/ha/év), míg a víz 
alá merülő makrofitonok kapacitása kisebb (kb. 700 kg N/ha/év) (Brix, 1994; Vymazal, 1995). 

Mindazonáltal a szennyvíztisztításra alkalmazott mesterséges wetland-ekben lévő növényekkel 
kapcsolatosan kevés adat áll rendelkezésre. Egyes vizsgálatok szerint optimális körülmények között 
a biomasszával eltávolítható nitrogén mennyiség az összes eltávolított mennyiség 10-16%-a 
(Gersberg et al., 1985; Herskowitz, 1986; Dušek, 1997). Utótisztításra alkalmazott rendszerek 
esetében az aratással történő tápanyag-eltávolítás fontos szerepet játszhat. Ha a növényzetet nem 
aratják le, a szövetekbe beépült tápanyagok visszakerülnek a rendszerbe a lebontási folyamatok 
során.  
 
 
2.3.4.5. Mátrix adszorpció 
 
 
Redukált állapotban az ammónium-N stabil és adszorbeálódhat a töltőanyag (pl. talaj) aktív 
helyeihez. A töltőanyag kation-kicserélődési helyein történő NH4

+-N megkötés nem tekinthető 
hosszú távú NH4

+-N eltávolítási folyamatnak, sőt könnyen visszafordítható. Mivel az NH4
+-N 

koncentrációja a nitrifikáció folyamán csökken, a kicserélődési egyensúly helyreáll. Egy állandó 
átfolyású rendszerben az adszorbeált és az oldott NH4

+-N egyensúlyban van. Csupán a szakaszos 
terhelésű rendszerekben figyelhető meg adszorpció útján bekövetkező gyors NH4

+-N eltávolítás 
a beadagolás után, mert itt az előzetes pihentetés után az adszorpciós helyek NH4

+-N-ben 
elszegényednek (Cooper et al., 1996). 
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2.3.4.6. Szezonális változások 
 
Tavasszal és nyáron nagyobb az eltávolított nitrogén mennyisége, mint ősszel és télen. A különbség 
legfőbb oka az, hogy a melegebb hónapokban sokkal nagyobb a mikrobiológiai aktivitás, így nyáron 
a nitrogéneltávolítási sebességi állandó értéke nagyobb, mint a téli időszakban (IWA, 2001). 
A tápanyag- és elemeltávolításban jelentkező szezonális változásokhoz megfigyeléseim szerint 
a vegetációs időszak során a növények is hozzájárulnak.  

Azonban Ohioban, kis méretű telepeken végzett mérések alapján nem találtak egyértelmű 
összefüggést a biológiai aktivitás és az ammónium-nitrogén eltávolítás között, azaz nem nyáron 
mérték a legjobb hatásfokokat (Steer et al., 2002). Vizsgálataim is ezt támasztották alá.  

Dán felmérések alapján szintén azt a következtetést vonták le, hogy a nitrogéneltávolítás 
hatásfokának változása nem követte a hőmérséklet ingadozását. 

Ezt azzal magyarázták, hogy valószínűleg nem a nitrifikáció-denitrifikáció folyamata a legfontosabb 
eltávolítási mechanizmus, hanem a nádágyakban történő kiülepedés, amely már nem 
hőmérsékletfüggő folyamat (Vymazal et al., 1998). Azzal is magyarázható a nitrifikáció látszólagos 
hőmérséklet függetlensége, hogy a nitrifikáló mikroorganizmusok kissé elcsúszva követik 
a hőmérséklet változását, azaz a nitrifikáló fajok nem pusztulnak el egyből a hideg beálltával, 
hanem késő őszig életben maradnak. Tavasszal pedig egy bizonyos idő szükséges 
a mikroorganizmusok újbóli megtelepedéséhez. 
 
 
2.3.5. Foszforeltávolítás 
 
A szennyvíztisztításra alkalmazott wetland-ekben a foszforeltávolítás adszorpció, növény általi 
felvétel, valamint komplexképzési és csapadékképződési folyamatok útján történik (2. ábra) 
(Patrick és Khalid, 1974; Reed et al., 1988; Watson et al., 1989; Burgoon et al., 1991b; Richardson 
et al., 1996). 

Számos kutatás rámutatott, hogy az üledékben történő akkumuláció a legjelentősebb hosszú távú 
foszforeltávolítási folyamat (Richardson, 1995; Faulkner és Richardson, 1989). Elméletben 
az üledék kötőhelyeinek száma véges, így a foszformegkötés is véges lesz, és végül a wetland 
foszforeltávolító képessége telítődik. A wetland-ek talajának foszfor adszorpcióját és visszatartását 
a redox potenciál, a pH érték, a Fe, Al, Mn és Ca mennyisége, valamint a talaj eredeti 
foszfortartalma befolyásolja (Lopez-Hernandez és Burnham, 1974; Lindsay, 1979; Kickuth, 1980; 
Kickuth, 1981; Nichols, 1983; Faulkner és Richardson, 1989; Cooke, 1994; Richardson és 
Vaithiyanathan, 1995). Faulkner és Richardson (1989) szerint a legfontosabb visszatartó 
mechanizmusok a ligandum-kicserélődési reakciók, amelyekben a foszfor kicseréli a hidratált Fe és 
Al oxidok felszínén lévő vízmolekulákat vagy hidroxil-gyököket. Cooper és munkatársai (1996) 
szerint azonban még mindig nem egyértelmű, hogy az előbb említett folyamat vagy 
csapadékképződési reakciók a legfontosabb foszforeltávolítási mechanizmusok a mesterséges 
wetland-ekben. Például anaerob körülmények az üledékben lévő P a kalciummal és vassal együtt 
visszakerülhet az oldatba, míg aerob körülmények között a szerves anyaggal alkotott csapadékból 
(Mann, 1990). 

A növények a gyökereiken keresztül veszik fel a foszfort és szállítják a hajtás szöveteihez. 
A makrofitonok foszforfelvétele kisebb, mint nitrogénfelvétele, mivel a növényi szövetek foszfor 
koncentrációja sokkal kisebb, mint a nitrogén koncentrációja (Brix, 1994; Vymazal, 1995). 
A foszforeltávolítás érdekében szükséges a makrofiton biomassza learatása, hiszen a nitrogénhez 
hasonlóan a növények elpusztulása után a foszfor is visszakerül a rendszerbe. 
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Mindazonáltal a növények által eltávolított foszfor mennyisége az összes foszforeltávolításnak 
csupán kis részét adja. 

 

 

 
2. ábra: A foszfor biogeokémiai körfolyamata a gyökérmezőkön (Reed et al., 1988) 

 
 
A növények által a szennyvízből eltávolítható foszformennyiség 0,3 t/ha/év, de ennek legnagyobb 
része a gyökerekben és az elhalt növényi részekben van, így 0,0025-0,012 t/ha foszfor (a bejutó 
mennyiség 7%-a) távolítható el az aratással (Hurry és Bellinger, 1990; Howard-Williams, 1985). 

Németországi adatok (107 telep) szerint az átlagos foszforeltávolítási hatásfok 74% 
(Vymazal et al., 1998). Norvégiában 12 próbaüzemi telep teljes foszforeltávolítását vizsgálva 
76,9%-os átlagértéket kaptak (Vymazal et al., 1998). Svájcban pedig 6 vizsgált telepből csak 3 tudta 
teljesíteni a 80%-os hatásfokot, amely megfelel a helyi határértéknek (Vymazal et al., 1998). 
Az előbb említett foszforeltávolítási hatásfokok a teljes telep (ülepítő, nádágy, utótisztító, stb.) 
együttes hatásfokát jellemzik. A vizsgálati időszak során a szügyi természetközeli szennyvíztisztító 
foszfor eltávolítási hatásfoka 70% körül alakult.  

A szezonális hőmérsékletváltozásnak nincs nagy hatása a foszforeltávolításra (IWA, 2001; 
Somlyódy, 2002). A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító rendszer foszforeltávolítása 
a nyári időszakban kedvezőbben alakult, mely elsősorban a növényi vegetációs időszakkal hozható 
összefüggésbe. Azonban a kezdeti foszfor eltávolító képesség jelentősen eltér a hosszú távon 
fenntarthatótól. A biomassza növekedés és a mátrixszorpció következtében az eltávolítás hatásfoka 
kezdetben nagyobb, azonban 1-4 év után ez az átmeneti jelenség megszűnik (IWA, 2001)]. 
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2.3.6. A fémek eltávolítása 
 
 
Az épített wetland-ek esetében a fémek eltávolítása a következő mechanizmusok során lehetséges: 
szedimentáció, filtráció, adszorpció, komplexképzés, csapadékképzés, kationcsere, növények általi 
felvétel és mikrobiológiai folyamatok által irányított reakciók, különösképpen oxidáció (3. ábra) 
(Watson et al, 1989; IWA, 2001).  
 
 

 
 

3. ábra: Fémeltávolítás folyamatai vizes élőhelyeken (IWA, 2001) 
 
 

A különböző fémek oldott vagy részecske formában fordulhatnak elő. Biológiai szempontból 
az oldott forma a leghozzáférhetőbb, különösen akkor, ha a fém ion- vagy gyenge komplexformában 
van jelen. Az oldott és a részecske fázis közötti arányt fizikai-kémiai folyamatok határozzák meg, 
mint például szorpció, csapadékképződés, komplexképződés, szedimentáció, erózió és diffúzió. 
Egyes fémek, mint például a Cd és a Zn inkább oldott formában fordulnak elő, míg 
az Pb jellemzően részecskékhez asszociálódott (Morrison et al, 1984). Egyes specifikus paraméterek 
szintén befolyásolják az előbb említett arányokat: a lebegő anyag aránya, 
az oxigéndús/oxigénhiányos körülmények, az ionos erő, a pH érték, oldott és részecske formájú 
szerves szén-tartalom, a szerves és szervetlen ligandumok koncentrációja és a biokémiai folyamatok 
által irányított reakciók fémmobilizációja (Cooper et al., 1996). A szügyi természetközeli 
szennyvíztisztító telepen a szűrőmezők redukált viszonyait jelzi az ágyakról elfolyó tisztított víz 
magas vas és mangán koncentrációja.  

A gyökereken potenciálisan kialakuló vashártya védőhatásának köszönhetően a legtöbb vízinövény 
toleráns a szokatlanul magas fémkoncentrációkkal szemben (Hadjichristova, 1994). 
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2.3.6.1. Adszorpció és kationcsere 
 
Az adszorpció az oldott részecskék megkötődését jelenti a növény vagy a mátrix felületén. 
A kationcsere során az oldatban lévő pozitív töltésű ionok kötődnek az adszorpciós anyag negatív 
töltésű helyeihez. A kationcsere nagyságát számos tényező befolyásolja (Cooper et al., 1996). 

A makrofitonok kationcserélő-képességét a növényi szövet huminsavjában lévő karboxil funkciós 
csoportok (-COOH) befolyásolják. A vizsgálatoka a kationcserélő-képesség értékét élő és elpusztult 
növények esetében is ugyanakkorának találták (Cooper et al., 1996). 

A növények felületén történő fém-adszorpció azon növények esetében lehet jelentős, amelyek nagy 
felület-térfogat aránnyal rendelkeznek. A kationcserélő-képességet a rendelkezésre álló növényi 
felület mellett a szennyvízben lévő erősen pozitív töltésű fémionok is befolyásolják. 
 
 
2.3.6.2. Mikrobiológiai folyamatok 
 
A wetland talaja aerob és anaerob zónákra osztható. Jól ismert, hogy az aerob zónában fém-oxidáló 
baktériumok, míg az anaerob zónában szulfát-redukáló baktériumok vannak, amelyek a fém-oxidok 
és szulfidok csapadékként való kiválását okozzák (Marshall, 1979; Lundgren és Dean, 1979; 
Laanbroek, 1990, Vymazal, 1995). 

A vas elsősorban redukált formában (Fe2+) van jelen a wetland-ekben, amely jobban oldódik és 
könnyebben felvehető az élő szervezetek számára. A Fe2+ (és a Mn) direkt enzimatikus oxidációjára 
csak egyes szervezetek képesek, míg a legtöbb baktérium a Fe és a Mn csapadékformában való 
megjelenését okozzák olyan közvetett eszközökkel, mint az elektromos vezetőképesség vagy a pH 
megváltoztatása, amelyek kémiai oxidációhoz és csapadékképződéshez vezetnek 
(Grant és Long, 1985). Fémben gazdag szennyvizet kezelő épített wetland-ekben a vas 
mikroorganizmusok által irányított oxidációja és azt ezt követő vas-oxihidroxid csapadékképződés a 
legfontosabb vaseltávolítási folyamat (Cooper et al., 1996). Valószínűleg hasonló oxidáció játszódik 
le más fémek esetében is, mint például nikkel, réz, ólom, cink, ezüst és arany (Cooper et al., 1996). 
 
 
2.3.6.3. Növények általi felvétel 
 
A növények számára leginkább a vízben oldott fémek állnak rendelkezésre. A negatív 
kötőhelyekhez gyengén adszorbeálódott kicserélhető fémek deszorbeálódhatnak és komplex 
egyensúlyi reakciók során a vizes fázisba kerülhetnek. A növény szempontjából az ilyen formában 
megjelenő fémeket is felvehetőnek tekintjük. Ugyanakkor a növények számára rendelkezésre álló 
fémek másik csoportját jelentik azok, amelyek az elsődleges és másodlagos ásványok 
kristályrácsában vannak megkötve. Ezek a fémek csak rendkívül hosszú geológiai mállási 
folyamatok után válhatnak a növények számára felvehetővé. Az előbb említett két szélsőséges eset 
mellett a fémek számos olyan kémiai formában vannak jelen, amelyek potenciálisan rendelkezésre 
állnak a növények számára (Zuidervaart, 1996). 

Néhány vízinövény képes a direkt nehézfém-felvételre. Egyes esetekben az akkumuláció olyan 
mértékű is lehet, hogy a növény egy vegetációs időszakon belül elpusztul (Cooper et al., 1996). 
Azonban egyes fajok számos tolerancia mechanizmust fejlesztettek ki, amelyek megakadályozzák 
a fémfelvételt (Ross és Kaye, 1994). 

Számos, természetes és mesterséges wetland-ekkel foglalkozó tanulmány kimutatta, hogy 
a legmagasabb fémkoncentrációk a gyökerekben mérhetők. 
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Kisebb a fémek koncentrációja a rizómában, míg a legkisebb fémtartalmat a földfeletti részekben 
(szár, levél) mérhetjük (Vymazal, 1995). A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen végzett 
vizsgálataim során az előzőekben ismertetekhez hasonló megfigyelést tettem. Az ólom pl. csak 
a gyökérben volt kimutatható koncentrációban, míg a Cu tartalom a rizómában volt a legnagyobb. 

Megemlítendő, hogy a fémek akkumulációjára csak élő növények képesek, az elpusztult lebomló 
növényi anyagokból a fémek visszakerülnek a környezetbe. A növényzet learatása sem jelent 
megfelelő szennyezőanyag-eltávolítást, mert a növények felszín feletti részeiben a fémakkumuláció 
csekély. Jobb megoldás, ha hagyjuk a növényi hulladékok felhalmozódását, amely új fémmegkötő 
felületet és hőszigetelést biztosíthat. 
 
 
2.3.6.4. Filtráció 
 
Tavas rendszerekben a vízinövények a szemcsés anyagok direkt filtrációjának elősegítésével 
fokozhatják a fémeltávolítást. Kimutatták, hogy a nagy felülettel rendelkező makrofitonok 
hatékonyan közreműködnek a fém-hidroxid részecskék visszatartásában, amelyek csapadékként 
kiváltak az oldatból (Cooper et al, 1996). 
 
 
2.3.7. Patogén szervezetek eltávolítása 
 
Közegészségügyi szempontból a baktériumok és a vírusok fontos szervezetek (Rivera et al., 1995). 
A mesterséges wetland-ek fizikai, kémiai és biológiai faktorok megfelelő kombinációjával 
biztosítják a patogén szervezetek eltávolítását. A fizikai folyamatok közé tartozik a filtráció és 
a szedimentáció, míg a kémiai mechanizmusok közé az oxidáció, az UV sugárzás, az egyes 
növények által kiválasztott biocidek hatása és a szerves anyaghoz történő adszorpció. A biológiai 
eltávolítási folyamatok közé soroljuk az antibiózist, a nematodák, az egysejtűek és a zooplanktonok 
predációját, egyes baktériumok és vírusok támadását, valamint a természetes pusztulást 
(Seidel et al., 1978; Hyde és Ross, 1984; Gersberg et al., 1987, 1989; Cooper et al., 1996). 
 
 
 
2.4. A TALAJ ÉS A NÖVÉNY KÖZÖTTI ELEMFORGALOM  
 
 
A növényi szervezet számára szükséges ásványi elemek a tápanyagok. A zöld növények számára 
nélkülözhetetlen tápanyagok kizárólag szervetlen anyagok. A bioszférában jelenlévő 90 stabil, 
illetve a növényi szövetekben kimutatható 40-50 elem közül csak néhány tekinthető 
nélkülözhetetlennek, vagyis esszenciálisnak.  

A növények a különböző tápelemeket eltérő mennyiségben igénylik, illetve azokat különböző 
formában és módon képesek felvenni. Egyes tápelemek nagyobb (néhány százaléktól néhány század 
százalékig), míg mások kisebb (néhány ezred százaléktól néhány százezred százalékig) 
mennyiségben találhatók a növényekben. Az előbbieket makroelemeknek (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, 
O, H, C), az utóbbiakat mikroelemeknek (pl.: Mn, B, Mo, Cu, Zn, Co, J, F) nevezzük. A makro- és 
mikroelemeken kívül elenyészően kis mennyiségben úgynevezett ultramikroelemeket is találunk 
a növényekben (10-6-tól 10-12 százalékig). A növényekben megtalálható elemek mennyisége 
bizonyos mértékben utal a növény életében betöltött szerepére is. A mikroelem-tartalom gyakran 
lényegesen meghaladja a fiziológiailag szükséges mennyiséget.  
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A növények ugyanakkor magas koncentrációban tartalmazhatnak olyan ásványi elemeket is, 
amelyek nem tápanyagok, sőt toxikusak. Csak a nagy mennyiségben előforduló elemekből építheti 
fel a növény a testét képező sokféle szerves anyagot. Ezek képződésében a szervetlen elemek közül 
főként a N, P, S vesznek részt, beépülve egyes szerves vegyületekbe, mint ún. „szerkezeti elemek”. 
Mások „ionhatású szabályozó elemek” (pl. K, Ca, Mg) vagy „enzimképzők” (pl. Mn, Mo, Zn, 
Cu, stb.). A kis mennyiségben előforduló elemek szerepe nem lehet más, mint valamely fontos 
élettani folyamat szabályozása, amelyben az elem nem a tömegével arányos feladatot lát el. 

A növények minden szerve részt vesz a táplálkozásban, tehát nem csak a gyökereken keresztül, 
hanem a levél sejtjein keresztül is kerülhetnek tápanyagok a növény szervezetébe. A növények 
tápanyagaikat oldat formájában a talajból vagy a levélre permetezve, valamint gáz alakban 
a levegőből veszik fel. Az oxigén és a szén felvételétől eltekintve a növény tápanyagfelvételében 
a gyökérrendszer tölti be az elsődleges szerepet. A lombozaton keresztül történő tápanyagfelvétel 
másodlagos jelentőségű, de bizonyos esetekben kulcsfontosságú lehet. 

A talajból történő egyéb veszteség, mint pl. kilúgzás, erózió, stb. jelenségeken kívül, az elemek 
újrahasznosításában elsősorban a növényeknek van szerepe. A szennyezett területeken – 
a környezethez alkalmazkodva - a növények szöveteikben esetenként igen nagy mennyiségben 
felhalmozzák a nehézfémeket. Közvetítik az elemeket nemcsak a talajból, hanem a vízből és 
az atmoszférából is. Ez a közvetítés lehet passzív, mint például a légkörből a növény felületén 
történő lerakódás, vagy aktív a felvétel során (Kádár, 1995).  

Barber (1976) szerint a tápanyagfelvételt a növény és a talaj egyaránt szabályozza. 
A tápanyagfelvétel során az alábbi részfolyamatokat választhatjuk el:  

» a tápanyag mozgása a talajból a gyökérfelülethez, 
» a tápelemionok mozgása a külső gyökérfelületről a belsőre, 
» a tápelemek elszállítása a gyökérből a hajtásba. 

A tápanyagoknak a talajból a gyökérfelülethez való áramlását a diffúzióra és az anyagáramlásra 
vezethetjük vissza. A különböző tápelemionok nem egyformán viselkednek a folyamatokban. 

Az egyik mozgásában a diffúzió (pl. K, Mg), a másikéban az anyagáramlás játszik nagyobb szerepet 
(pl. Ca), míg egyes elemeknél a diffúzióval felvett mennyiség gyakorlatilag azonos 
az anyagáramlással szállított ennyiséggel (pl. N) (Barber, 1976).  

A tápelemek felvételét, valamint megkötődést és oldódását jelentős mértékben befolyásolják a talaj 
víz- és levegőgazdálkodási tulajdonságai. A nedves és a száraz állapot váltakozása, a szélsőséges 
állapot rövid tartama kedvezően hat a tápanyag-gazdálkodásra. A levegőgazdálkodás 
a redoxviszonyokon keresztül irányítja a vegyértékváltó elemek oldhatóságát és közvetve azoknak 
a vegyületeknek és ásványoknak a képződését, amelyek a tápelemek megkötődésében játszanak 
szerepet.  

Nem elhanyagolható a talaj szervesanyag-tartalmának szerepe sem, amely mint tartalékoló- vagy 
tompítórendszer a növénytáplálkozás tekintetében befolyásolja a különböző tápelemek harmonikus 
változásait. Ugyancsak a szerves anyag alkothat komplex vegyületeket az egyes mikroelemekkel, 
biztosítva ezek oldhatóságát olyan esetekben is, amelyekben sem a kémhatás, sem a redoxviszonyok 
nem kedveznek a mozgékonyságnak. 
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2.4.1. Nitrogén 
 
 
A talajban található elemek közül a nitrogén különleges helyet foglal el, mert a talaj 
nitrogénkészlete nagyrészt a biológiai folyamatok terméke. Mintegy 95%-a szerves kötésben van. 
A szervetlen nitrogén nagy része ammóniumkötésben van. A nitrát mennyisége kevés. 
Nem elhanyagolható a humuszanyagokban kötött nitrogén sem. Mindezek együtt alkotják a talaj 
összes nitrogén-tartalmát, amelynek egy év leforgása alatt átlagosan 3%-a ásványosodik és válik 
a növények számára könnyen felvehetővé (Stefanovits, 1992).  

A szerves formában kötött nitrogén felszabadulása, vagyis az ásványi formába való átalakulás több 
lépcsőfokon megy keresztül. Első az aminizáció, majd ezt követi az ammonifikáció, amelynek 
folyamán az aminosavakból és az aminokból a mikroszervezetek ammóniát szabadítanak fel és 
közben energiát nyernek. Ezt az ammóniát, illetve a vízzel képzett ammóniumionokat a magasabb 
rendű növények közvetlenül felveszik, vagy pedig a heterotróf mikroszervezetek a szerves 
széntartalmú növény maradványok elbontása és saját testük felépítése folyamán felhasználják. 
A fennmaradó ammónia egy része megkötődik az adszorpció, valamint a rácsba épülés 
folyamatában, más része pedig a nitrifikáció hatására oxidálódik nitráttá (Németh, 1996). 

A nitrifikáció két lépcsőben megy végbe mikrobiológiai folyamatok révén, és mindkét lépcső csak 
molekuláris oxigén jelenlétében játszódhat le.  

Elsősorban a mikrobiológiai folyamatok jellegétől és erősségétől függ, hogy a talajban mennyi 
nitrogén kötődik meg. A legtöbb nitrogént azokban a rétegekben találjuk, ahol a biológiai 
tevékenység a legelevenebb és amelyekben a legtöbb humusz halmozódott fel. Gyarapodhat a talaj 
nitrogénkészlete a levegő molekuláris nitrogénjének átalakulása útján is, de ez esetünkben igen 
csekély mértékű lehet, hiszen nincs a közelben olyan forrás, amely ilyen jellegű szennyezést okozna. 
Jelen esetben a nitrogéntartalom gyarapodását a szennyvíz-bevezetés szintén gazdagítja, amely 
kedvező körülmények között olyan jelentős, hogy felér a mikrobiális úton megkötött nitrogénnel.  

A mikrobiológiai folyamatok következményeként a nitrogén egy része molekuláris alakban 
felszabadul és gáz formájában a légkörbe távozik. A kilúgzás az ásványi nitrogénformák, elsősorban 
a kevéssé adszorbeálódó nitrátok kimosódása a talajszelvényből a talajvízbe. Az összes 
nitrogén-tartalom változása nélkül is romolhat a talaj nitrogénszolgáltató képessége, ha a nitrogén 
kötési formája megváltozik. 

Az ionos formában lévő nitrogént, akár NH4
+, akár NO3

- alakban van a talajban, a növények nagy 
része egyformán tudja felvenni. A szilikátok rácsában kötött nitrogén csak kismértékben tudja a 
növények igényét fedezni, és ezt is csak akkor, ha nagyobb mennyiségben van a talajban. A talaj 
nitrogénszolgáltató képessége a gyors mikrobiológiai átalakulások miatt egyszeri mintavétellel és 
oldószeres kioldással nem ítélhető meg, ezért általában az összes nitrogén-tartalom 3%-ával 
számolhatunk, mint az egy tenyészidőszak alatt a növény számára hasznosítható hányaddal 
(Stefanovits, 1992).  

A nitrogén a növényi élet szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be. Egyetlen elem sem mutat 
olyan feltűnő hajtás- és termésnövelő hatást, mint a nitrogén, és nem okoz olyan kirívó 
növekedésgátlást, mint a nitrogén hiánya. Ha a nitrogén a növényben felhalmozódik, úgy 
a fotoszintézisben keletkező szénhidrátvegyületek az anyagcserefolyamatban fehérjeképzére 
használódnak, és más vegyületek szintézisére kisebb mértékben állnak rendelkezésre. A növények 
nitrogéntartalma szárazanyagra számítva általában 15% (Füleky, 1999).  
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A gyökér által felvett NO3
- egy része a xilemen keresztül a növények hajtásába kerül, másik része 

pedig a szállítás egy-egy helyén NH4
+ ionná redukálódik. Az NH4

+ és a NO3
- ionfelvétel 

a nyövények anyagcserefolyamataiban együtt jár a reakcióközeg pH változásával, aminek hatására 
megváltoznak különböző elemek felvételi lehetőségei (Mn, Mo, B, Fe, stb.), valamint megváltozik a 
szerves savak képződési lehetősége (Füleky, 1999).  
 
 
2.4.2. Foszfor 
 
A foszfor a talajban mind szerves, mind ásványi kötésben előfordul, ezért a foszforgazdálkodásban 
a biológiai és a szervetlen kémiai folyamatok azonos jelentőségűek. A talajban lévő foszfortartalmú 
vegyületek három nagy csoportra oszthatók: 

» kalcium-, vas- és alumínium-foszfátok, 
» vas- és alumínium-hidroxidok, valamint az agyagásványok, a humuszanyagok és 

a kalcium-karbonátok felületén megkötött foszfátionok, 
» szerves foszforvegyületek. 

A talajban a könnyen oldható foszfor mennyisége kevés a nehezebben oldódó frakciók 
mennyiségéhez viszonyítva. Magában a talajoldatban a foszfátkoncentráció kicsi. A talajoldat 
foszfátionjai megkötődhetnek a vas- és az alumínium-hidroxidok, az agyagásványok és a humusz 
felületén, a kicserélhető OH--ionok helyén az anion-adszorpció általános szabályai szerint 
(Stefanovits, 1992).  

A szerves kötésből a foszfor ugyanúgy mikrobiológiai folyamatok hatására szabadul fel, mint 
a nitrogén.  

A talajok foszfortőkéjének csak igen kis hányada van könnyen oldható formában, ezért a növények 
tápanyagfelvétele csak abban az esetben zavartalan, ha a számukra hozzáférhető foszfor mennyisége 
folyamatosan megújul és utánpótlást kap. Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető 
foszfortartalma (P2O5) a mért összes foszfortartalomnak átlagosan 39%-a volt.  

Egyetlen tápelem sem játszik olyan sokféle szerepet az élő szervezetkben, mint a foszfor. 
A fotoszintézisben, a légzésben, az energiaközvetítő és átalakító anyagcserefolyamatokban a foszfor 
mindenütt megtalálható. A növények elemifoszfor-tartalma 0,1-0,5% szárazanyagra számítva. 
A növények a foszfort a talajoldatból veszik fel. A gyökerek által felvett foszfátionok nagyon 
gyorsan szerves foszfáttá alakulnak és a növény különböző szerveibe szállítódnak. A növény 
elsősorban a fiatal, anyagcsereaktív levelekbe szállítja a foszfort (Füleky, 1999). 

A foszfortáplálkozás körülményei hatással vannak a gyökérrendszerre, a fejlődésre, a talaj 
vízkészletének hasznosítására, a szárazságtűrésre, a toxikus hatások kivédésére. A foszfor felvételét 
és hatását nagymértékben befolyásolják más tápelemek is, pl. a nitrogén, kálium és a magnézium. 
A nitrogén, mivel főleg NO3

- formában veszik fel a növények a talajoldatból, kedvezőtlenül hat 
a foszfátionok felvételére (anion antagonizmus) (Füleky, 1999).  
 
 
2.4.3. Kálium 
 
A kálium a talajban szinte kizárólag szerves kötésben található. Oldhatóság szerint a talajok 
káliumtőkéje három nagy csoportra - rácskáliumra, adszorbeált káliumra és talajoldat káliumra - 
bontható, amelyek egymásba fokozatosan és folytonosan átalakulhatnak. 
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Szerepük fontos, mert az átalakulási folyamatok sebessége és a növények kálium-felvételének 
intenzitása között különbség van; amint a talajoldat káliumtartalma elfogy, a növény az adszorbeált 
ionokból elégíti ki a káliumszükségletét.  

A talaj jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz, amelynek értéke 1 és 5% között változhat. 
A növény által felvett kálium nagy része diffúzió útján jut a gyökérhez, az anyagáramlással pedig 
legfeljebb csak 10%-a, ezért az adszorpciós jelenségeknek a káliumforgalom esetében különösen 
nagy a jelentősége. Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető káliumtartalma (K2O) 
a mért összes káliumtartalomnak átlagosan 6%-a volt. 

Kálium a talajba a hullópor által juthat, ami lehet természetes eredetű, vagy keletkezhet 
környezetszennyezés következtében. Esetünkben a talaj káliumtartalma a szennyvíz bevezetés révén 
is gyarapodik. Fagyás és száradás hatására nő a könnyen oldható kálium mennyisége, a felengedés 
és a nedvesedés hatására pedig csökken. Az ammóniumion csökkenti a kálium oldhatóságát, 
a magnézium és a nátrium pedig növeli.  

A kálium a növényi anyagcsere folyamatokban nélkülözhetetlen tápelem és egyetlen más elemmel 
sem helyettesíthető. Részt vesz az energiaátvitelben, szabályozza a növények légzését és 
vízháztartását, segíti a fehérjeképződést a cukor- és nitrogéntartalmú vegyületekből, enzimeket 
aktivál, elősegíti a levelekben képződő szénhidrátok szállítását és raktározását. A kálium kedvezően 
hat a gyökérfejlődésre, csökkenti a szárazságstresszt, növeli a betegségekkel szembeni ellenálló 
képességet, erősíti a sejtfalakat (Láng, 1998). 

A kálium egyértékű kationként, elsősorban aktív felvételi mechanizmus útján jut be a növények 
gyökereibe. A vizsgálatok szerint a kálium nagyon mozgékony elem, melyet legnagyobb mértékben 
a vegetatív fejlődési szakaszban vesznek fel a növények. A növények káliumtartalma elég magas: a 
fiatal növények levelének K-koncentrációja általában 1,0 és 5,0% között van. A K+ ion felvételét a 
talajból az egyidőben jelen lévő többi kation versengése is befolyásolja. A talaj erősen savanyú 
kémhatása akadályozza a kálium felvételét (Füleky, 1999). 
 
 
2.4.4. Kalcium 
 
A kalcium a talajban karbonátok, valamint szulfát és szilikátok formájában fordul elő. A kalcium 
a talajban ásványok alkotórészeként, adszorbeált formában a kolloidok felületén és a talajoldatban 
fordul elő. A kalcium megkötődésétől nem kell tartani, mint a káliumétól, ezért ha 
az összmennyiség kielégítő, akkor rendszerint a növények kalciumellátottságával nincsen baj. 
A talaj kalciumtartalma csökkenhet a kilúgzás következményeként.  

Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető kalciumtartalom a mért összes 
kalciumtartalomnak átlagosan 83%-a volt. 

A legtöbb növény Ca felvétele viszonylag kicsi, annak ellenére, hogy a talajoldat Ca-koncentrációja 
legalább tízszer nagyobb. A kalcium a növényben főleg a hajtás részekben található (kb. 90%), 
a gyökerekben csupán ennek tizede. Általában 0,5% Ca a növényekben jó ellátottságnak számít. 
Ha a magnéziumellátás a talajban nagyobb, növekszik a kalciumfelvétel is. A növények a kalciumot 
a talajból az ellátottság, a közeg kémhatásától, illetve más kationokkal való ellátottságtól függően 
veszik fel. A Ca felvétel a legfiatalabb gyökerek sejtfalainak adszorpciója által történik, 
az ionfelvétel passzív (Füleky, 1999).  
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2.4.5. Magnézium 
 
A magnézium a talajban a szilikátok alkotórészeként található, mintegy 0,05-0,5%-nyi 
mennyiségben. A magnézium megkötődhet a talajkolloidok felületén vagy talajoldatban áll 
a növények rendelkezésére. Mivel a magnézium az agyagásványok rácsában helyettesítheti 
az alumíniumot, erősebben kötődik meg a felületükön, mint a kalcium. Vizsgálataink során a talaj 
növények számára felvehető magnéziumtartalma a mért összes magnézium-tartalomnak átlagosan 
8%-a volt. 

A magnézium a klorofill központi eleme. Részt vesz a fehérje bioszintézisében, 
az energiaháztatásban és közreműködik, mint fémkatalizátor. A Mg enzimalkotó, illetve aktiváló. 
A növények kevesebbet vesznek fel a magnéziumból, mint a kalciumból és a káliumból. 
A Mg növények általi felvétele a nitrogénformáktól függően is változik. A növények opimális 
növekedése megkívánja, hogy szervezetükben kb. 0,5% magnézium legyen szárazanyagra számolva 
(Füleky, 1999).  
 
 
2.4.6. Vas 
 
A vas a talajban oxidásványok vagy szilikátok, ezenkívül foszfátok és szulfidok alakjában is 
előfordul. Mennyisége igen tág határok között változik, 0,02%-tól 10%-ig. Vizsgálataink során 
a talaj növények számára felvehető vastartalma a mért összes vastartalomnak átlagosan 7%-a volt. 
A vas a talajban két okból rendeződik át: egyik, hogy az agyagásványok rácsába épülve azzal együtt 
mozog; másik, hogy a redoxviszonyok változása következtében ionos formában, esetenként pedig 
komplexkötésben vándorol. Savanyú kémhatás mellett oldhatósága kedvezőbb, tartós vízborítás és 
levegőtlenség hatására pedig a kétértékű vasvegyületek oldódnak nagyobb mennyiségben, amelyek 
viszont mérgezést okoznak.  

A vas a növények életében fontos, mint szerkezeti alkotóelem és különböző enzimatikus folyamatok 
közreműködője. A növények gyökéren keresztül történő tápanyagfelvételében az alábbi vasformák 
játszanak szerepet: Fe2+ és Fe3+ ionok, valamint szerves komplexekben vagy kelátkötésben levő vas. 
A növények anyagcseréjéhez Fe2+ ion szükséges, főként ezt a formát veszik fel. A növények egy 
része hatékonyan képes a vasat felhalmozni. A Fe felvételét jelentpősen befolyásolja a többi kation 
jelenléte, számos kationnal szemben versengést figyeltek meg, pl. Ca2+, K+, Mg2+, Cu2+, Mn2+ és 
Zn2+. A vas nem nagyon mozog az egyes növényi részek között (Füleky, 1999). 
 
 
2.4.7. Mangán 
 
A mangán mind szilikát-, mind oxidkötésben előfordul, és mennyisége a talajban 0,002 és 
0,5% között változik (Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette és Boerngen, 1984; Boldis, 1986). 
Mint a vashoz hasonló viselkedésű elem, ugyanúgy jelzi a redoxviszonyokat és ugyanúgy függ tőlük 
az oldhatósága is, mint a vasnak. Savas kémhatás esetén a mangánvegyületek viszonylag jól 
oldódnak. 

Ha a talajban a mangán összmennyisége elegendő, a növények még lúgos talajban sem szenvednek 
hiányt, mert gyökereik oldják a mangán-oxidokat. Vizsgálataink során a talaj növények számára 
felvehető mangántartalma a mért összes mangán-tartalomnak átlagosan 80%-a volt. 

A mangán a növényi gyökerekhez Mn2+ kationként és természetes vagy mesterséges 
kelátkomplexek formájában jut. A levélen keresztül a fentiek közül bármelyik forma közvetlenül 
felvehető. A mangán a vashoz hasonlóan szintén gyengén mozog a növényekben. 
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A legtöbb növény Mn-koncnetrációja 20 és 500 ppm között van. A Mn részt vesz 
a fotoszintézisben, az oxidációs-redukciós folyamatokban, a dekarboxilációban és számos 
enzimreakciót aktivál a citromsavciklusban (Füleky, 1999).  
 
 
2.4.8. Alumínium 
 
A talajban 15% feletti az Al2O3 mennyiség, vagyis nagyon jelentős kőzetalkotó vegyületként 
található, mely a Si mellett részt vesz a primer és szekunder agyagásványok rácsszerkezetének 
képzésében. Növekszik az alumíniumion-koncentráció a csökkenő pH-val, ami különösen 
a gyökérfejlődést akadályozza a foszforhiány előidézésével. Savanyú talajokon 
az alumíniumkoncentráció növelésével javul a növények káliumfelvétele. A foszforellátás csökkenti 
az alumínium károsító hatását, mert a foszforral oldhatatlan vegyületként kicsapódik. Megfigyelték, 
hogy az egyes növényfajok tájfajtái jelentős eltéréseket mutatnak az alumíniumkoncentráció iránti 
érzékenységüket tekintve (Füleky, 1999).  
 
 
2.4.9. Réz 
 
A réz a talajban 0,0002-0,01% mennyiségben található részben a vas-mangán konkréciók 
kísérőelemeként, részben pedig szerves kötésben (Bowen, 1979; Kloke, 1980; 
Shacklette és Boerngen, 1984; Boldis, 1986). Ez utóbbi jelentősebb, mert ebben a formában 
hasznosítható a növények számára. A réz összmennyiségének igen kis része van csak kicserélhető 
formában. Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető réztartalma a mért összes 
réztartalomnak átlagosan 54%-a volt. 

A legtöbb növény csak nagyon csekély mennyiségben vesz fel rezet. A felvétel főként Cu2+ ionként, 
kisebb mértékben természetes vagy szintetikus szerves komplexek formájában történik. A rézsók és 
a komplexek felvehetők a levélen keresztül is. A szárazanyagban rendszerint 2-20 ppm közötti 
koncentrációkat atlálunk. A növének rézfelvételét jelentősen befolyásolja más kationok – pl. a Zn – 
jelenléte és a talajban levő felvehető réztartalom. A Cu sem a talajban, sem a növényben nem számít 
mozgékony elemnek. A réz mozgékonysága a növényben erősen függ az ellátottságtól. A réz 
a növényben fontos biokémiai funkciókat (pl. oxidázenzimek katalizátora) tölt be. A növényekben 
réztoxicitás ritkán fordul elő, mivel a réz erősen kötődik a talajrészecskékhez (Füleky, 1999).  
 
 
2.4.10. Cink 
 
A cink 0,001-0,03% mennyiségben fordul elő a talajokban (Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette 
és Boerngen, 1984; Boldis, 1986), de a növények számára nem is összmennyiségének, hanem 
az ettől független felvehetőségének van elsősorban jelentősége. A cink oldhatóságát befolyásolja 
a talaj kémhatása, az agyagtartalom, a szervesanyag-készlet és a foszfortartalom. Előfordul 
szilikátok alkotórészeként, valamint oxidokhoz és szerves anyaghoz kötött formában. 
A kicserélhető cink rendszerint az össztartalom 1%-ánál kisebb, tehát elhanyagolható. 
Általában savanyú talajokban jobban oldódik, de ez sem általánosítható. A nagyobb 
szervesanyag-tartalom és az ezzel együtt járó nagyobb mikrobiológiai tevékenység az oldhatóság 
csökkenését vonja maga után. Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető cinktartalma 
a mért összes cink-tartalomnak átlagosan 14%-a volt. 

A növények a talajból a cinket Zn2+ ionként vagy természetes, illetve mesterséges komplex 
vegyületek formájában veszik fel. 
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A normál koncentráció tartománya 25 és 150 ppm között van a szárazanyagban. Az oldható cinksók 
és cinkkomplexek a levélen keresztül szintén bekerülhetnek a növénybe. A cink a sejtekben fontos 
a stabil metalloenzim-komplexek kialakításában, és számos enzim (pl. dehidrogenázok, peptizádok) 
aktivátora. A cink fontos szerepet játszik a növények nitrogén-anyagcseréjében. A növényekben 
a cink és a foszfor között antagonista kölcsönhatás van. A Zn2+ felvételét a többi fémkation – pl. 
Fe2+, Cu2+, Mn2+, stb. – erősen befolyásolja, feltehetően az azonos carrierhelyekért történő 
versengés miatt (Füleky, 1999).  
 
 
2.4.11. Kadmium  
 
A Cd a talajban meglehetősen immobilis, ezért veszélyes mértékben is felhalmozódhat. 
A Cd a talajban többféle kémiai formában lehet: a talajoldatban oldott állapotban, szerves és 
szervetlen kolloid felületeken adszorbeáltan, talajásványokba zárva okklúzióval, más vegyületekkel 
képzett csapadék formájában és biológiai szerves kötésben. A Cd megoszlása a különböző frakciók 
között meghatározó szerepű a Cd növényi felvehetőségében. 

A talajok átlagos Cd-tartalma néhány tized ppm, 0,5-1 ppm közötti értékek is előfordulnak 
(Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette és Boerngen, 1984; Boldis, 1986). A különböző szilárd-, 
illetve folyadékfázisban lévő kadmium formák közötti egyensúlyt befolyásoló folyamatok nem 
ismertek még teljesen. Az egyensúlyt, és ezzel együtt a Cd növényi felvehetőségét befolyásoló 
talajtényezők közé sorolják a talaj pH-ját, hőmérsékletét, szervesanyag-tartalmát, a redox potenciált, 
az összes Cd-tartalmat, valamint más oldott anyagok (P, Cu, Zn, Ni, stb.) jelenlétét a talajoldatban. 
Alacsony pH mellett nagyobb a növények Cd felvétele. A talaj nagyobb szervesanyag-tartalma 
csökkenti a Cd felvehetőségét. Feltételezhető, hogy a szerves formában kötött Cd kevésbé felvehető 
a növények számára. A Cd adagolása után eltelt idő is befolyásolhatja a Cd felvehetőségét, mert 
a Cd más formákba alakulhat át. Például, a szerves formában kötött Cd mikrobiális tevékenység 
következtében felszabadul, a növények könnyebben felvehetik, így a Cd felvehetősége hetek, 
hónapok vagy akár évek elteltével nőhet is a talajban.  

A Cd növényi felvételét nem csak a szerves kolloidok, illetve a talajoldatban a kismolekulájú 
szerves vegyületek befolyásolják. Kölcsönhatásba léphet ionokkal is. A P csökkentheti 
a Cd oldhatóságát a talajoldatban és ezzel természetesen felvételét is. Lehet, hogy 
a szennyvíziszapok magasabb P-tartalmával is összefügg, hogy az iszapban adott Cd kisebb 
biológiai aktivitású. Kimutattak kölcsönhatásokat a Cd, valamint a Cu, Zn és Ni felvétele között is. 
A Cu és a Ni növekvő koncentrációja csökkentette a Cd-felvételt, a Zn és a Cd közötti kölcsönhatás 
azonban bonyolultabb, mert a koncentrációtól függően a Zn serkentheti is, gátolhatja is 
a Cd-felvételt. A talaj összes Cd-tartalma és a növények Cd felvétele között nem lehet általános 
szabályt felállítani. Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető kadmium-tartalma 
a mért összes kadmium-tartalomnak átlagosan 1%-a volt. 

A növények Cd-tartalma 0,15-0,3 mg szárazanyagra számolva. A Cd jobban koncentrálódik 
a növényben, mint a cink. A növény Zn/Cd aránya sokkal kisebb lehet, mint a talaj Zn/Cd aránya, 
vagyis a növény preferáltan halmozza fel a kadmiumot. A kadmium már igen kis koncentrációban 
toxikus, ami azzal magyarázható, hogy nagyon gyorsan bejut a növénybe, és a föld feletti részekben 
is felhalmozódik. A növény a kadmiumot gyökerén és levelén keresztül egyaránt képes felvenni 
(Füleky, 1999).  
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2.4.12. Króm 
 
A talajban a Cr többféle formában lehet: Cr(III) és Cr(VI) vegyületek egyaránt előfordulhatnak. 
Az irodalomban általánosan elfogadott, hogy a Cr(VI) toxikusabb a növényekre, mint a Cr(III) 
vegyületei. A különböző oxidációs fokú és különbözően oldódó Cr-vegyületek a talaj kémiai 
viszonyaitól függően átalakulhatnak egymásba. A talajok eredeti, normális Cr-tartalma néhány ppm 
és 100 ppm között van, általában 30-40 ppm (Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette és Boerngen, 
1984; Boldis, 1986). A króm a talajban általában felvehetetlen formában van, erősen kötődik 
a kolloidokhoz. A pH növekedésével romlik a felvehetősége. 

Az oldható (vízzel kivonható) Cr minden esetben az összes Cr-tartalomnak csak kis hányada, 
általában 0,15%-nál kevesebb. A szennyezetlen helyeken növő növények normális Cr-tartalma 
néhány tized ppm. A Cr rendkívül rosszul transzlokálódik a növényben,a  felvett mennyiség 98%-a 
a gyökerekben halmozódik fel. A növények Cr-tartalma több adat szerint is kb. 1/50-e a talaj 
Cr-tartalmának (ez az érték maximum 1/5-ig megy fel). A gyökér Cr megkötése igen nagy lehet 
a talaj vízoldható Cr-tartalmához képest (Kádár, 1991). A Cr akkumulációjában és 
transzlokációjában a növényfajok között különbségeket mutattak ki. Kis mennyiségben a króm 
serkenti a növények növekedését, kedvezően befolyásolja a klorofillképződést és a fotoszintézist. 
Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető krómtartalom a mért összes 
krómtartalomnak átlagosan 1%-a volt. 
 
 
2.4.13. Nikkel 
 
A talajban előforduló Ni formákról, a Ni kötődéséről a talaj különböző komponenseihez képest nem 
sokat tudunk. A Ni legnagyobb része - valószínűleg a szerves anyagokhoz (humusz) stabilan 
kötődve - hajlamos a talaj felső rétegében maradni. A talajban a normális szintje 5-500 ppm, 
az átlag 100 ppm (Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette és Boerngen, 1984; Boldis, 1986).  

Az irodalmi adatok szerint a Ni felvehetőségét elsősorban a talaj szervesanyag-tartalma szabja meg. 
A Ni kivonhatóságát és felvehetőségét csökkenti a talaj lúgos kémhatása, a szervesanyag-tartalom 
növelése, a nagyobb mértékű P- és Mg-adagolás, és befolyásolják a talaj adszorpciós helyei és 
a komplexképző vegyületek jelenléte is (Kádár, 1991). Vizsgálataink során a talaj növények 
számára felvehető nikkel-tartalma a mért összes nikkel-tartalomnak átlagosan 30%-a volt. 

A növényeknél Ni-toxicitás általában akkor jelentkezik, ha a növény belső Ni-koncentrációja 
meghaladja az 50 ppm-et. A gyökér általában ennél jóval nagyobb mértékben akkumulálja a Ni-t, és 
ez a fitotoxicitás fő oka. Mesterségesen szennyezett területeken egyes növényfajok képesek 
adaptálódni a nagyobb Ni-tartalomhoz, az adaptáció képességét eddig szinte kizárólag csak 
egyszikűekre írták le, a nád (Phragmites communis) is adaptációt mutatott.  
 
 
2.4.14. Ólom 
 
A talaj pH-jának növelése csökkentheti az Pb felvehetőségét. Az Pb erősen adszorbeálódik a Fe-, 
Mn- és Al-oxidokon. A növények természetes, szennyezésmentes Pb-tartalmáról nem sok adat áll 
rendelkezésre. Az adatokból úgy látszik, hogy a növények még szennyezett körülmények között is, 
látható toxicitási tünetek nélkül, nagymennyiségű és igen változó mennyiségű Pb-ot tartalmaznak. 
Általában talajból történő felvételkor a gyökér Pb-tartalma nagyobb, mint a hajtásé, és a hajtásban 
felfelé haladva csökken az Pb-tartalom. Ennek az az oka, hogy a növények is megkötik az Pb-ot 
(Kádár, 1991).  
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A talaj összes, illetve kivonható Pb-tartalma és a növények által felvehető Pb-tartalom között nem 
egyértelmű az összefüggés, éppúgy, mint ahogy a növény számára toxikus mennyiségű Pb is 
nehezen határozható meg. A növények számára a talajban lévő ólom potenciálisan is viszonylag kis 
veszélyt jelent, a levegőből lerakódó Pb pedig alig hat magára a növényre, mindaddig amíg 
a légcserenyílásokat el nem tömíti. A növények a gyökereik felületén megkötik az ólmot, 
a sejtfalakhoz kapcsolva. Viszonylag kevés jut be a növény hajtásrészeibe. 
 
 
2.4.15. Kobalt 
 
A Co a talajban normális esetben néhány vagy néhány tized ppm koncentrációban fordul elő 
(Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette és Boerngen, 1984; Boldis, 1986). Vizsgálataink során 
a talaj növények számára felvehető kobalttartalma a mért összes kobalttartalomnak átlagosan 39%-a 
volt. 

A Co a növénynek nem egyértelműen szükséges, esszenciális tápelem. Általában 1 ppm alatt fordul 
elő a növényben, különösen alacsony a koncentrációja a fűfélékben. A Co szegény talajokon 
általában a növények szegények Co-ban, és fordítva. Mint a legtöbb fém, főleg a gyökérben 
halmozódik fel, de transzlokálódik a hajtásba is (Kádár, 1991). A gyökereken át a növénybe jutó 
kobalt elsősorban a transzspirációs árammal mozog, így feldúsulása elsősorban a levélszéleken és 
a levélcsúcsokon fordul elő. A növények a kobaltot a levélzeten keresztül is fel tudják venni, 
a növénybe így bekerülő kobalt azonban gyakorlatilag immobilis. A növények számára történő 
felvehetőségét többek közt a kristályos mangánoxid tartalmú ásványok jelenléte befolyásolja, 
az oxidokból a mozgékony mangánionokká történő átalakulást elősegítő savas kémhatás, illetve 
a reduktív viszonyok a kobalt felvehetőségére is kedvezően hatnak. 
 
 
2.4.16.Vanádium 
 
A V a természetben vanadátok és különböző szerves komplexek formájában fordul elő. 
Képes a vasat helyettesíteni, de a vassal együtt is előfordul a talajban. Nem tekinthető 
nélkülözhetetlen növényi tápelemnek, bár kedvező hatása időnként megmutatkozhat. 
A növényekben 1-2, a talajokban 10-100 ppm mennyiségben gyakori (Bowen, 1979; Kloke, 1980; 
Shacklette és Boerngen, 1984; Boldis, 1986). Ha a talajban több a V, úgy várhatóan több lesz 
a növényben is. A gyökérben jobban felhalmozódik, mint a hajtásban. Vizsgálati eredményeink is 
azt mutatták, hogy a vanádium koncentrációja a szárban és a levélben sok esetben a kimutathatósági 
határérték alatt volt. 
 
 
2.4.17 Stroncium 
 
A Sr a Ca-mal rokon elem. A Sr a Ca-hoz hasonlóan beépül a szerves vegyületekbe. A néhánytól 
a néhány ezer ppm tartományig mutatták ki a talajban (Bowen, 1979; Kloke, 1980; Shacklette és 
Boerngen, 1984; Boldis, 1986). Vizsgálataink során a talaj növények számára felvehető 
stronciumtartalma a mért összes stronciumtartalomnak átlagosan 22%-a volt. A növények 
Sr-tartalma igen tág határok között, 1-10 000 ppm tartományban változhat. A Sr felvételét részben 
a tömegáramlás, részben az ioncserés diffúzió határozza meg. Bár a Sr könnyen feldúsulhat 
a növényben, túlzott felvehetősége Ca, Mg, K, Na, esetleg P adagolással könnyen meg is 
akadályozható (Kádár, 1991).  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 
3.1. A SZÜGYI GYÖKÉRZÓNÁS -NÁDASTAVAS TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RÖVID 

BEMUTATÁSA  
 
 
3.1.1. A község víziközmű-ellátottsága és a beruházás körülményei 
 
 
Az 1442 lakosú Szügy község Balassagyarmattól délre, a Feketevíz-patak és az abba torkolló 
Dézsa-patak partján helyezkedik el. (Szügy község térképét a 2. melléklet tartalmazza.) A település 
kiépített infrastruktúrája a többi község átlagához viszonyítva jónak mondható. Az egészséges 
ivóvizet 1993-tól a Nyugat-nógrádi Vízmű Kft. biztosítja Balassagyarmatról. Bár a kiépítettség 
100%-os, a lakásoknak csak 82%-a kötött rá a hálózatra. Mivel a lakosság egy része nem tudja 
kifizetni a magas vízdíjat, így a magas nitrát-tartalmú talajvizet sajnos ivóvízként is használják, és 
ez a kisgyermekes családokban nagy veszélyeket hordoz és a felnőttek is csak korlátozottan 
fogyaszthatják. A talajvíz magas nitrát koncentrációja részben a mezőgazdaság kemizálására, 
részben pedig a kommunális szennyvíz szikkasztására vezethető vissza. 

Az önkormányzat gyorsan felismerte, hogy a megnövekedő vízfogyasztás növekvő 
szennyvízkibocsátást okoz, ami az amúgy is elszennyezett talajvizeket további minőségromlásnak 
tenné ki. A község rácsatlakozhatott volna a balassagyarmati szennyvíztisztító telepre, de inkább 
a saját szennyvíztisztító rendszer kiépítése mellett döntöttek (A szügyi gyökérzónás-nádastavas 
szennyvíztisztító telep helyszínrajzát a 3. melléklet tartalmazza.). A telep olyan időszakban 
(1993-1994) épült, amikor Magyarországon az ilyen nagy kapacitású természetközeli gyökérmezős 
szennyvíztisztásnak még nem volt referenciahelye, és kimagasló állami támogatásokat lehetett 
szerezni. A saját szennyvíztisztító rendszer mellett szólt az is, hogy a tervezett telep működési 
költsége, ezáltal a lakosságra kirótt szennyvízdíj sokkal kisebb összegeket emészt fel, mintha 
az elvezetett szennyvízért más szolgáltatónak kellene fizetni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
mivel a község VI. vízminőségi területen fekszik és lakosságszáma 2000 fő alatti, a mai rendszerben 
gyakorlatilag semmilyen támogatásban nem reménykedhetne. 
 
 
3.1.2. A gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító 
 
 
A szügyi szennyvíztisztító telep a függőleges, felszín alatti átfolyású rendszerek közé tartozik, 
vagyis a víz üzemszerűen nem jelenik meg a felszínen. A módszer lényege az, hogy 
földmedencében lévő, megfelelő vízvezetőképességű szilárd hordozóra (talajra, homokra, sóderre 
vagy kőre) vízi-, mocsári növényeket telepítenek. Innen származik „gyökérmezős”, „gyökérzónás”, 
„gyökérteres” elnevezés. Az ülepített vagy biológiailag tisztított szennyvizet elosztórendszeren 
keresztül függőleges folyási irányban átvezetik a szűrőágyon, majd a tisztított vizet összegyűjtik és 
elvezetik. A rizoszférán keresztül áramló szennyvíz a mikrobiológiai degradáció és különböző 
fizikai és kémiai folyamatok során megtisztul (Brix, 1987; Cooper et al., 1996). A tisztításban részt 
vevő mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) a növényzet gyökérzetére és a töltőanyag 
szemcséinek a felületére tapadnak. Másképpen megfogalmazva: a tisztítás elsődlegesen a talajban 
zajlik. 

A község csatornahálózata 1994-re készült el. A gyökérzónás szennyvíztisztító telepet 1993-ban 
kezdték el építeni, és a próbaüzem 1996-ban fejeződött be. 
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A gyökérzónás szennyvíztisztító telepet az Innovaqua Műszaki Tervező és Fejlesztő Kft. tervezte. 
A telep kialakítása az önkormányzat tulajdonában lévő kb. 4 hektáros területen történt, amelyből 
2 hektárt építettek be.  
 
 
3.1.2.1. A szennyvíztisztítás fokozatai 
 
3.1.2.1.1. A nyers szennyvíz és az előülepítő 
 
A tervezett szennyvízmennyiség 180-200 m3/nap volt, de az átlagos szennyvízhozam ennek közel 
fele-kétharmada. A nyers szennyvíz mennyiségének várható óraátlaga 4 m3/h volt, óracsúcsban 
pedig 12 m3/h. A telepre a szennyvíz a domborzati viszonyok miatt egy közbenső és egy végső 
átemelőn keresztül érkezik. 

A mechanikai (rácsok) és a biológiai (kétszintes előülepítő) tisztítási fokozat között kerül sor 
az alumínium-szulfátos kémiai előkicsapatásra, amelynek célja a nagy mennyiségű lebegő anyag 
szűrőágyakba jutásának megakadályozása és a nyers szennyvízben lévő foszfor mennyiségének 
csökkentése a csapadékformában való kiválás során (4. ábra). A kémiailag kezelt szennyvíz 
a kétszintes ülepítőbe jut, ahol az ülepítőtér térfogata 15 m3, az iszaptéré 50 m3. 
 
 

 
 
 

 
 

4. ábra: A kémiai előkicsapató és az előülepítő 
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3.1.2.1.2. A nádas szűrőágyak 
 
 
Az előülepítőből a szennyvíz a szűrőágyakra kerül (5. ábra). Az első ütemben két darab 50 m3/napos 
földmedence került kialakításra, amelyek párhuzamosan kapcsolt függőleges folyási irányú 
szűrőágyakként üzemelnek. A szűrőágyakat rizómás telepítési módszerrel 1993 végén náddal 
telepítették be. A szűrőágyak maximális hidraulikus terhelése 7,5 cm/nap, amely megfelel 
a gyökérzónás telepek átlagos hidraulikus terhelésének (Conley et al. 1991; Watson et al., 1988). 
A szűrőágyak hasznos felülete egyenként 685,5 m2, a tervezés során becsült fajlagos BOI5 terhelése 
26 g/m2/nap, amely az irodalomból ismert fajlagos terhelési értékek felső tartományába esik. 
A lakosonkénti hasznos szűrőágy felület 2,2 m2, amely a Cooper (1990) által vízszintes folyásirányú 
szűrőmezőkre megadott legalsó érték közelében van. Jól működő gyökérzónás szennyvíztisztítók 
esetében az optimális fajlagos felület 2-5 m2/lakos (Boutin, 1987; Cooper és Hobson, 1988; 
Cooper, 1990). Függőleges folyási irányú szűrőmezők esetében ennél kisebb fajlagos felület is 
megengedett. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. ábra: A nádas szűrőágyak és a nádminták 
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A szűrőágyak vízzáróan burkolt földmedencében vannak kialakítva, a szigetelés Taurus fólia. 
A szűrőágyak keresztmetszete felülről lefelé haladva a következő:  

» 40 cm humusz; 
» 25 cm 5-10 mm-es homokos kavics, amelyben 1,2 x 4,6 mm-es perforációkkal ellátott 

100 mm-es átmérőjű elosztóvezeték van elhelyezve; 
» 60 cm homok; 
» 10 cm 3-5 mm-es homokos kavics; 
» 25 cm 5-10 mm-es kavicsréteg, amelyben 1,2 x 4,6 mm-es perforációkkal ellátott 

100 mm-es átmérőjű gyűjtővezeték van elhelyezve; 
» 10 cm-es homokréteg. 

 
 
3.1.2.1.3. A kavicságyak 
 
A tervek szerint az igények fokozódásával újabb két 50 m3-es szűrőmező kialakítására kerül sor. 
E két szűrőmező kialakítása a kutatási időszak alatt még nem valósult meg, a szigetelt medencéket 
csak kaviccsal töltötték fel, és nádrizómával történő betelepítésük 2002 tavaszán kezdődött el 
(6. ábra). A kutatási időszak alatt a kavicságyakról elfolyó szennyvízből is vettem mintákat, hogy 
összehasonlíthassam a kétféle kezelést. 
 
 

 
 
 

 
 

6. ábra: A kavicságyak 2000-ben és 2004-ben 
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3.1.2.1.4. A fertőtlenítő 
 
A telep negyedik egysége a 18 m3 térfogatú fertőtlenítő (7. ábra), amely jelenleg nem üzemel, mert 
a telep bakteriológiai szempontból kiváló hatásfokú. 
 
 

 
 

7. ábra: A fertőtlenítő 
 
 
3.1.2.1.5. A nádastó 
 
A próbaüzemi tapasztalatok alapján egy nádas utótisztító tó hozzákapcsolását javasolták 
a rendszerhez, amely kialakítása meg is történt (8. ábra). Az egy hektár területű nádastó 
létesítésének célja a szennyvíz utótisztítása volt, ezen belül is az ammónia-koncentráció csökkentése 
az elvezetett szennyvízben. A tisztított szennyvíz, ha van elfolyás a rendszerből, 
a Feketevíz-patakba távozik. Száraz nyári időszakokban a nádastóról nem folyik víz a patakba. 
 
 

           
 

8. ábra: A nádastó 
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3.1.3. A próbaüzemi vizsgálatok és tapasztalatok értékelése 
 
 
A próbaüzem idején a csatornabírságról szóló 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés szerint az adott 
területen (Ipoly Vízgyűjtő, általánosan védett felszíni vízminőségvédelmi terület) a keletkező 
szennyvizek közcsatornába ereszthetőségének a feltételei a következők voltak (2. táblázat). 
 
2. táblázat: A nyers szennyvíz paraméterei a próbaüzem alatt és a csatornába ereszthetőség 

határértékei (4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés a csatornabírságról) 
 

(Megjegyzés: A csatornabírságról szóló 4/1984. (II.26.) 2002. december 31-től hatályát vesztette.) 
 
A próbaüzem idejéről rendelkezésre álló nyers szennyvíz adatokat áttekintve megállapítható, hogy 
KOICr-ra az értékek általában megfeleltek az előírásoknak, de olykor a közcsatornába ereszthetőségi 
határértéket meghaladó koncentrációk is előfordultak (Szilágyi, 1996, 1997) (2. táblázat). 
Valamennyi szerves anyagra utaló paraméter jellemző értékei azt jelezték, hogy a telepre érkező 
nyers szennyvíz szerves anyagra nézve meglehetősen koncentrált. Ennek az oka részben az volt, 
hogy a községben keletkező szennyvíz meglehetősen koncentrált volt, továbbá, hogy 
a csatornahálózatba hígtrágya jutott. Ez utóbbit az ammónia értékek is alátámasztották. A 
kedvezőtlen nyers szennyvízminőség valódi okainak feltárása csak további célvizsgálatokkal 
lehetséges. A túlságosan tömény nyers szennyvíz miatt a telep működése károsodhat. 

A próbaüzem idején érvényes magyar előírások (3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés a 
szennyvízbírságról) szerint az adott területen (Ipoly Vízgyűjtő, IV. területi kategória) épülő 
szennyvíztisztítóknak a következő követelményeket kell kielégíteniük az elfolyó víz minőségét 
illetően (3. táblázat). 
 
3. táblázat: A telepről elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei a próbaüzem alatt és az elfolyó vízre 

előírt határértékek (3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról) 
 

Nyers szennyvíz Határérték 

Paraméterek minimum maximum átlag

mg/l mg/l

pH 6,94 8,10 7,74 <6,5 és >10

KOI Cr 495 2068 898 1200

NH4-N 60 261 138 150

ANA detergens 0,7 18,2 11,6 50

CCl4 extrakt 21 90 51 50

Tisztított szennyvíz Határérték 

Paraméterek minimum maximum átlag

mg/l mg/l

pH 6,87 7,89 7,32 <6 és >9

KOI Cr 29 119 87 100

NH4-N 2,0 162,0 87,1 10

NO3-N 0,14 3,91 1,29 80

össz P 1,1 13,9 4,7 2

ANA detergens 0,2 10,4 4,2 5

CCl4 extrakt 4,0 19,0 9,0 10

lebegőanyag 26 286 103 200
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A próbaüzemi időszak rendelkezésre álló adatai alapján megállapítható, hogy a szerves anyagra 
utaló komponens esetében a tisztítási hatásfok minden esetben 75 % felett volt (4. táblázat). 
A KOICr-nél az értéktartomány 77-95 % volt (átlagérték 87 %), a BOI5-nél pedig 86-97 % volt 
(átlagérték 93 %). Az adatok azt jelzik, hogy a rendszer szervesanyag-eltávolítási hatásfoka a nyers 
szennyvíz ingadozó minősége ellenére is egyenletesen jó volt. Ezeket az értékeket a világ más 
telepeihez viszonyítva megállapítható, hogy a szügyi telep a szervesanyag-eltávolítás alapján 
a legjobb telepek közé tartozik. A határértékeket meghaladó elfolyó víz KOICr értékeinek oka nem 
a telep hibás működésében, hanem a tömény nyers szennyvízben keresendő. 
 
4. táblázat: A szügyi szennyvíztelep eltávolítási hatásfokai a próbaüzem alatt 
 

 
 
A nitrogénformák esetében a hatásfok-adatok kissé ingadoztak. Az összes nitrogénnél az értékek 
15 és 70 % között változtak, az átlag 42 % volt. Ammónium-nitrogénre ezekhez hasonló, vagy 
rosszabb hatásfok adatok adódtak (17-71 %, az átlag 38 %). Az elfolyó víz magas értékeinek oka 
nem elsősorban a telep rossz hatásfoka, hanem a nyers szennyvíz töménysége. 

Összes foszforra a telep adatai (87-92 %) egyenletesen jók voltak a próbaüzem ideje alatt. A PO4-P 
esetében még ennél is kedvezőbb volt a kép (95-97 %, az átlag 96 %). A foszfor formákat tekintve 
elmondható, hogy a szügyi telep működése lényegesen jobb volt, mint a világon működő telepek 
hatásfokának átlaga. 

Az anionaktív detergensek esetében a telep hatásfoka 32 és 98 % között változott, az átlag 64%-nak 
adódott, amelynek kedvezőnek számít. Ennél kedvezőbb volt a helyzet a CCl4 extrakt (73-94 %, 
az átlag 83 %) és a lebegő anyag esetében (79-97 %, az átlag 88 %). Ez utóbbi komponenseknél is 
megállapítható, hogy a hatásfokadatok a telep jó működését jelezték, és a határérték túllépések nem 
a telep működésének voltak tulajdoníthatók. 

A bakteorológiai vizsgálatok eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a rendszer 
bakteriológiai hatásfoka rendkívül kedvező volt, és hasonló a legjobban működő külföldi 
telepekéhez, bár azoknál a ráfolyó víz baktériumtartalma általában egy-két nagyságrenddel kisebb 
volt.  

Összességében megállapítható, hogy a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító hatásfok adatai 
a szervesanyag-mutatókra, lebegő anyagra, CCl4 extraktra, összes foszforra és PO4-P-re nézve 
hasonló, vagy jobb működést jeleztek, mint a világ más részén működő telepek. Ilyen tekintetben 
a szügyi telep a legjobbak között volt. 

Tisztítási hatásfok

Paraméterek minimum maximum átlag

%
KOI Cr 77 95 87

BOI5 86 98 93

NH4-N 16 71 37

össz N 15 70 42

össz P 5 92 80

PO4-P 94 97 96

ANA detergens 32 98 63

CCl4 extrakt 73 94 83

lebegőanyag 79 97 88
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Összes nitrogénre a többi telep átlagához hasonlót produkált a próbaüzem ideje alatt. Ismételten 
megjegyezendő, hogy a tisztított szennyvíz egyes komponenseinél megfigyelt határérték túllépések 
oka tehát nem a telep hibás működése volt, hanem a nyers szennyvíz minőségében volt kereshető. 

A próbaüzem alapján a szennyvíztisztító hatékony működését bizonyítottnak tekintették. Javasolták 
az anomáliák megszüntetését és kiegészítő mérések elvégzését számos fontos kérdés 
megválaszolása érdekében. Felvetették egy nádastavas utótisztítási lehetőség kialakítását, amely 
a későbbiekben meg is valósult (Szilágyi, 1996, 1997).  
 
 
3.2. M INTAVÉTELEZÉS , VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS ADATFELDOLGOZÁS  
 
 
A nem túl nagyszámú magyarországi telep közül (Kacorlak, Kám, Sióagárd, Szügy) a vizsgálati 
célkitűzéseimnek legjobban megfelelőt választottam. Számos szempontot figyelembe véve 
a választásom a Nógrád-megyei Szügy községre esett, ahol 1994 óta működik 
gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep. E telep választása azért is tűnt célszerűnek, mert a 
nádágyak mellett két kavicságy is található a helyszínen, ami lehetőséget biztosított kétféle kezelés 
összehasonlítására (nád- és kavicságyak). A választás szempontjai között szerepeltek a teleppel 
kapcsolatban rendelkezésre álló korábbi információk, szennyvízminőségi és mennyiségi 
paraméterek adatsorai és egyéb dokumentációk. Továbbá egy viszonylag régóta működésben lévő 
telepre volt szükség, hiszen a náddal kapcsolatosan végzett vizsgálatok egy jól beállt, fejlett 
növényállományt igényeltek. 

A terepi kutatási munkákat, vizsgálatokat a 2000. májusától 2002. áprilisáig tartó időszakban 
(24 hónap) végeztem. A szennyvíz- és a talajminták gyűjtését havonkénti rendszerességgel 
végeztem, míg növényminták begyűjtése a májustól októberig terjedő vegetációs időszakra 
korlátozódott. 

Nyomon követtem a telepen a szennyvízminőség változását, jellemeztem a szennyvíztisztítás 
folyamatát, különös tekintettel az elfolyó víz minőségére. A szennyvíztisztítás folyamatának 
nyomon követésére a telep hat pontján (nyers szennyvíz /1/, ülepített szennyvíz /2/, kavicságyakról 
elfolyó víz /3/, nádágyakról elfolyó víz /4/, a nádastóba befolyó víz /5/ és a befogadóba jutó víz /6/) 
vettem szennyvízmintákat. A szennyvízmintákban laboratóriumi körülmények között 
meghatározásra kerültek a következő paraméterek: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, 
Mn, Na, Ni, P, Sr, Ti, V, Zn, NH4-N, NO3-N és összes N (5. táblázat).  

A szennyvízminták gyűjtése (MSZ ISO 5667-10:1995 Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: 
A szennyvízből végzett mintavétel előírásai) és összes elem-tartalmának meghatározása 
(MSZ 1484-3:1998 „Vízvizsgálat. Az oldott, a lebegőanyaghoz kötött és az összes fémtartalom 
meghatározása AAS- és ICP-OES-módszerrel”) a magyar szabványi előírásoknak megfelelően 
történt. A szennyvízminták KCl-oldható ammónium- és nitrát-nitrogén-tartalmának meghatározását 
desztillálással végeztem. Az összes nitrogén-tartalom meghatározása roncsolással, majd ezt követő 
desztillálással történt (Buzás, 1988). A mintavételre, szállításra, előkészítésre, tárolásra és 
a laboratóriumi vizsgálatokra, valamint mérésekre vonatkozó részletes leírást a 4. melléklet 
tartalmazza.  

Habár a kommunális szennyvízben jellemzően nincsenek nagy koncentrációban nehézfémek, mégis 
vizsgáltam ezek koncentrációértékeinek alakulását is, hogy megfigyelhessem a talajban, valamint 
a növény egyes részeiben történő esetleges akkumulációkat. A rendszeres havonkénti mintavétel 
biztosította a szennyvízminőség szezonális változásainak figyelemmel kísérését, vagyis a nyári és 
a téli időszakban mért koncentrációértékek és eltávolítási hatásfokok összehasonlítását. 
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Az egyes mintavételi pontoknál a vízmintavételeket egy napon végeztem. Az adatok elemzésekor 
az ugyanazon a napon vett minták koncentrációértékeit vettem figyelembe. Ez a stratégia némi 
bizonytalanságot eredményezhet az adatokat illetően, de a mintavételek havonkénti gyakorisága 
összevethető a rendszerre jellemző tartózkodási idővel, ami kb. 30 nap. A 30 napos tartózkodási idő 
a telep tényleges teljesítményére vonatkozik, nem a névlegesre. 

Célkitűzéseim között szerepelt a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep talajában és 
növényállományában zajló elem-felhalmozódások megfigyelése. A cél érdekében a két nádágyat 
egyenként 25 darab 4 x 4 méteres négyzetre osztottam fel a szegélyterületeket lehagyva, majd 
a random eloszlás törvényét alkalmazva öt-öt mintaterületet választottam ki. 

Az ily módon kiválasztott területek 9-9 pontjából kevert talajmintákat vettem havonkénti 
rendszerességgel, és ezekben a mintákban laboratóriumi körülmények között meghatározásra 
kerültek a következő paraméterek: Al, Ca, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr, Ti, 
V, Zn, NH4-N, NO3-N és összes N (5. táblázat). A talajminták gyűjtése (MSZ 21470-1) és összes 
elem-tartalmának meghatározása (MSZ 21470-50:1998 „Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 
Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(VI)tartalom meghatározása”) 
a magyar szabványi előírásoknak megfelelően történt. A talajminták KCl-oldható ammónium- és 
nitrát-nitrogén-tartalmának meghatározását desztillálással végeztük. Az összes nitrogén-tartalom 
meghatározása roncsolással, majd ezt követő desztillálással történt (Buzás, 1988). A mintavételre, 
szállításra, előkészítésre, tárolásra, valamint a laboratóriumi vizsgálatokra és mérésekre vonatkozó 
részletes leírást az 5. melléklet tartalmazza. 

Kutatómunkám során vizsgáltam, hogy az egyes tápanyagok és elemek a szennyvízben mért 
értékhez képest milyen mennyiségben akkumulálódnak a nádas szűrőmezők talajában és 
a szezonális változások befolyásolják-e az elem- és tápanyag-felhalmozást.  

Végül, de nem utolsó sorban vizsgálni kívántam a nádast, mint élő rendszert. Az értekezés 
2.2.3. fejezetében részletesen foglalkoztam a növények felszín alatti átfolyású szennyvíztisztítási 
rendszerekben betöltött szerepével. Azért tartottam lényegesnek a növények szerepével 
részletesebben foglalkozni, mert fontos megérteni hogyan élnek a növények egy olyan 
környezetben, ahol a tápanyag- és elemkoncentrációk magasabbak, mint természetes élőhelyükön, 
valamint egyéb tulajdonságaik és funkcióik révén hogyan befolyásolják a tisztítási folyamatokat. 
Kutatómunkám során vizsgáltam, hogy az egyes tápanyagok és elemek a szennyvízben mért 
értékhez képest milyen mennyiségben akkumulálódnak az egyes növényi részekben 
(gyökér, rizóma, szár, levél). Vizsgálataim mindemellett arra is kiterjedtek, hogy a szezonális 
változások befolyásolják-e az elem- és tápanyag-felhalmozást, hogyan változik az egyes növényi 
részek akkumulációja a vegetációs időszak során, valamint az egyes növényi részek egymáshoz 
viszonyítva milyen mértékben koncentrálják a különböző vizsgált elemeket és tápanyagokat. 

A szükséges mintavételek elvégzése érdekében a két nádágyat egyenként 25 darab 4 x 4 méteres 
négyzetre osztottam fel, majd a random eloszlás törvényét alkalmazva öt-öt mintaterületet 
választottam ki. Az ily módon kiválasztott területek 9-9 pontjából teljes nádszálakat vettem ki 
havonkénti rendszerességgel a májustól októberig terjedő vegetációs periódus során.A teljes 
nádszálak egyes részeit - gyökér, rizóma, szár és levél – különválasztottam, és a különböző növényi 
részekből készült mintákban laboratóriumi körülmények között meghatározásra kerültek 
a következő paraméterek: Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn és 
összes N (5. táblázat). A növényminták vételére és összes elem-tartalmának meghatározására nincs 
szabványi előírás, ezért a terepi és a laboratóriumi gyakorlatban alkalmazott módszerekhez 
folyamodtam. Az összes nitrogén-tartalom meghatározása roncsolással, majd ezt követő 
desztillálással történt. (A mintavételre, szállításra, előkészítésre, tárolásra és a laboratóriumi 
vizsgálatokra, valamint mérésekre vonatkozó részletes leírást a 6. melléklet tartalmazza.)  
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A növény és a környezet elemeinek (talaj, szennyvíz) elkülönített elemzése mellett arra is figyelmet 
fordítottam, hogy az említett tényezők elemkoncentrációi között van-e valamilyen jellegű 
összefüggés és mi befolyásolhatja a vizsgált paraméterek víz-talaj-növény rendszerben való 
mozgását, vagy immobilitását.  

A szennyvíz-, talaj- és növényvizsgálatok lehetővé tették a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító 
telepen és természetes állományban élő nád élőhelyének és az egyes növényi részek 
elemakkumulációjának összehasonlítását, valamint annak vizsgálatát, hogy a vízben/szennyvízben 
mért koncentrációkülönbségek hogyan tükröződnek az üledékben/ talajban, illetve az egyes növényi 
részekben mért értékekben. 

Ez segítette annak megértését, hogyan viselkednek a növények egy olyan terhelt környezetben, ahol 
a tápanyagok és az elemek a természetes élőhelyükre jellemzőnél nagyobb koncentrációban vannak 
jelen.  

A szennyvíz-, a talaj- és a növényminták laboratóriumi módszerekkel történő feldolgozását a kapott 
adatok statisztikai feldolgozása követte. Az adatok elemzésére FVA7 statisztikai elemző programot 
és MS Excel 7.0 programot használtam. A módszer kéttényezős faktorális varianciaanalízis, 
F-próba, t-próba és lineáris regresszió analízis volt. A statisztikai feldolgozáshoz szükséges 
táblázatokat MS Excel 7.0 program segítségével készítettem, valamint ezt a programot alkalmaztam 
a grafikonok elkészítéséhez is.  
 
 
5. táblázat: A szennyvízben, a talajban és a növényi részekben vizsgált paraméterek 
 

< k.m.: a koncentráció a kimutathatósági határérték alatt volt 
***: vizsgált paraméter 
A növényminták esetében a N formák közül csak az összes N tartalom mérése lehetséges. 

Al *** *** *** *** *** ***

As < k.m. < k.m. < k.m. < k.m. < k.m. < k.m.

Ba *** *** *** *** *** ***

Ca *** *** *** *** *** ***

Cd < k.m. *** *** *** < k.m. < k.m.

Co < k.m. *** *** *** < k.m. < k.m.

Cr < k.m. *** *** *** *** ***

Cu *** *** *** *** *** ***

Fe *** *** *** *** *** ***

K *** *** *** *** *** ***

Li *** *** *** *** *** < k.m.

Mg *** *** *** *** *** ***

Mn *** *** *** *** *** ***

Na *** *** *** *** *** ***

Ni < k.m. *** *** *** *** ***

P *** *** *** *** *** ***

Pb *** *** *** < k.m. < k.m. < k.m.

Sr *** *** *** *** *** ***

Ti *** *** *** *** *** ***

V < k.m. *** *** *** < k.m. < k.m.

Zn *** *** *** *** *** ***
NH4-N *** ***

NO3-N *** ***

összes N *** *** *** *** *** ***

Paraméter
növény

szennyvíz talaj
gyökér rizóma szár levél
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4. AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 
 
 
4.1. A SZÜGYI GYÖKÉRZÓNÁS -NÁDASTAVAS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN MÉRT ELTÁVOLÍTÁSI 

HATÁSFOKOK ALAKULÁSA  
 
 
Kutatómunkám során a tisztítási folyamat jellemzése érdekében a vizsgálati időszak során 
havonkénti rendszerességgel vettem szennyvízmintákat a 3.1. fejezetben ismertetett mintavételi 
pontokban. A vízmintákban a tápanyagok mellett egyéb elemek koncentrációértékeit is vizsgáltam. 
A mintavételre, szállításra, előkészítésre, tárolásra és a laboratóriumi vizsgálatokra, valamint 
mérésekre vonatkozó részletes leírást a 4. melléklet tartalmazza. 

Vizsgálataim során nemcsak a csatornahálózaton keresztül a telepre érkező szennyvíz és onnan 
a Feketevíz-patakba távozó tisztított víz szempontjából követtem nyomom a rendszerre jellemző 
szennyezőanyag-eltávolítást, hanem az egyes szennyvíz mintavételi pontok között is értékeltem 
az eltávolítási hatásfokokat mind a nyári, mind pedig a téli időszakban.  

Az adatok összesítését követően a nyári időszak jellemzésére a kétéves vizsgálati időszak júliusi és 
augusztusi hónapjainak átlagértékeit vettem alapul, míg a téli időszak esetében a decemberi és 
januári hónapok figyelembe vétele tűnt a legcélszerűbbnek.  

A vizsgált paraméterek közül kiemeltem azokat, amelyek eltávolítási hatásfokának alakulása 
tendenciát mutat, valamint egyéb szempontból fontosnak tartottam, és ezeket a jobb 
szemléltethetőség kedvéért grafikonokon ábrázoltam.  
 
 
4.1.1. A szennyvízmintákban vizsgált paraméterek koncentrációértékei 
 
 
4.1.1.1. A vizsgált paraméterek koncentrációértékeinek alakulása az egyes szennyvíz 

mintavételi pontoknál 
 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep egyes mintavételi pontjainál mért átlagos 
koncentrációértékeket a 6. táblázat tartalmazza.  

A táblázat adataiból látható, hogy a nyers szennyvízben az As, Cd, C, Cr, Ni és a V koncentrációja 
a kimutathatósági határérték alatt volt.  

Az átlagos koncentrációértékeket figyelembe véve az ülepített szennyvízben a Mn kivételével - ahol 
csekély mértékű koncentrációemelkedésről beszélhetünk - minden vizsgált elem (Al, Ba, Ca, Cu, 
Fe, K, Li, Mg, Na, Ni, P, Sr, Ti, Zn, NH4-N, NO3-N és összes N) koncentrációja csökkent a nyers 
szennyvízben mért értékekhez képest.  

A kavicságyakról lefolyó vízben a Ca, Mn, Na és a NO3-N koncentrációja magasabb volt, mint 
a nyers szennyvízben mért érték, míg a vizsgált paraméterek egy nagyobb csoportjánál - Al, Ba, Cu, 
K, Li, Mg, P, Sr, Ti, Zn NH4-N és összes N - a koncentrációértékek csökkentek. 

A nádágyakról lefolyó vízben a Ca, Fe, Mg, Mn, Na, Sr, és a NO3-N koncentrációja magasabb volt, 
míg az elemek másik csoportjánál - Al, Ba, Cu, K, Li, P, Ti, Zn, NH4-N és összes N – alacsonyabb 
koncentrációértékeket mértünk, mint a nyers szennyvízben. 
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A vizsgált paraméterek egy csoportjánál - Al, K, Li, P, Zn, NH4-N és összes N - a nádágyakról 
lefolyó vízben alacsonyabb koncentrációértékeket mértünk, mint a kavicságyakról lefolyóban, 
vagyis ezeknél az elemeknél a nádágyak hatékonyabban működtek az eltávolításban. 
 
 
6. táblázat: A vizsgált paraméterek átlagos koncentrációértékeinek alakulása az egyes szennyvíz 

mintavételi pontoknál a kutatási időszak során (2000. május-2002. április) 
 

 
 
Az ötödik mintavételi pontnál, a kétféle kezelést (nádágy és kavicságy) követően távozó víz 
összefolyása után vett vízmintában a Fe, Li, Mg, Mn, Na és a NO3-N koncentrációja magasabb, míg 
az Al, Ba, Ca, Cu, K, P, Sr, Ti, Zn NH4-N és az összes N koncentrációja alacsonyabb volt, mint 
a nyers szennyvízben mért érték. 

A nyers szennyvíz és a Feketevíz-patakba kerülő tisztított szennyvíz átlagos koncentrációértékeit 
összehasonlítva megállapítható, hogy a legtöbb vizsgált elem esetében - Al, Ba, Cu, Fe, K, Li, Mg, 
P, Sr, Ti, Zn, NH4-N és összes N - koncentrációcsökkenés volt tapasztalható, míg a Ca és a Na 
esetében kismértékű, a Mn és a NO3-N esetében pedig nagymértékű koncentrációemelkedés volt 
megfigyelhető. 

A 7. táblázat alapján megállapítható, hogy a szügyi szennyvíztisztító telepről elfolyó víz 
koncentrációértékei - az NH4-N és az összes P kivételével – jóval a területre előírt határérték alatt 
voltak. Megjegyzendő, hogy mind az ammónium-nitrogén, mind pedig a foszfor koncentrációja 
lényegesen kevesebb volt a telepről elfolyó tisztított vízben, mint a nyers szennyvízben. 

 
 

1 2 3 4 5 6

Al 3,29 1,51 0,45 0,085 0,355 0,192

Ba 0,110 0,057 0,037 0,081 0,045 0,050

Ca 136 123 142 245 138 151

Cd *** *** *** *** *** ***

Co *** *** *** *** *** ***

Cr *** *** *** *** *** ***

Cu 0,140 0,078 0,054 0,067 0,065 0,051

Fe 1,23 0,621 0,937 9,94 1,32 0,844

K 48,3 40,3 40,4 38,2 41,3 38,6

Li 0,052 0,051 0,047 0,044 0,118 0,049

Mg 43,2 41,3 41,1 53,7 43,3 42,5

Mn 0,086 0,090 0,346 4,06 0,662 1,004

Na 152 144 158 173 159 157

Ni *** *** *** *** *** ***

P 18,1 11,8 9,79 3,51 8,12 7,66

Sr 0,367 0,318 0,319 0,464 0,326 0,350

Ti 0,029 0,017 0,017 0,010 0,018 0,018

V *** *** *** *** *** ***

Zn 0,549 0,272 0,162 0,085 0,123 0,091
NH4-N 107 83,6 64,7 32,0 64,0 42,7
NO3-N 2,43 1,60 1,75 6,74 3,15 5,30

össz N 143 102 85,7 75,7 82,7 69,2

mg/l

Paraméter

Mintavételi pont
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7. táblázat: A felszíni vízi környezetbe közvetlenül bevezetett szennyvizek országos területi 
kibocsátási határértékei és a szügyi szennyvíztisztító telepről elfolyó víz 
koncentrációértéke (3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés) 

 

 
 
Az NH4-N vonatkozó határérték nem teljesülése a következő okokra vezethető vissza. A NO3-N 
koncentrációja a redukáltabb nitrogénformákéhoz képes elenyésző volt a legtöbb esetben és 
mintavételi helyen. Az oxidált nitrogénformák hiánya a rendszerben azt jelzi, hogy 
az oxigénellátottság kedvezőtlen, nincs elegendő oxigén a rendszerben a nitrifikáció megfelelő 
működéséhez. A tartózkodási idő elegendően nagy volna a nitrifikáció beindulásához, a folyamatot 
általában az oxigénhiány gátolja, amelyhez hozzájárul télen még az alacsony hőmérséklet is. 
A nitrifikáció erősödése csak néhány esetben volt megfigyelhető (nyáron). Ezt a folyamatot jelezte 
a nitrát koncentráció növekedése a szűrőágyak után és a nádastóban. 

A nitrifikáció hiánya miatt a NH4-N nem tud átalakulni, nitrát hiányában pedig nem működik 
a denitrifikáció, amely a legfontosabb nitrogén eltávolító folyamat kellene, hogy legyen ebben 
a rendszerben. 

A fenti okok miatt az elfolyó szennyvízben az NH4-N koncentráció nagyobb, mint a megengedett 
érték. A tisztított szennyvíz magas ammónium-nitrogén tartalmának fő oka az, hogy a telepek 
szűrőágyainak oxigén utánpótlása a nem megfelelő üzemelés esetén nem elégséges a nitrifikáció 
megindulásához, illetve nagyobb mértékű végbemeneteléhez (az oxigénhiány oka a szűrőágyban 
a tömény nyers szennyvíz, a rossz előülepítési hatásfok és az eltömődésre hajlamos szűrőágy 
szerkezet). Az utótisztítóként működő nádastó hatására csökken az elfolyó víz ammónium-nitrogén 
koncentrációja és növekszik a nitrát értéke.  

A 6. táblázat adataiból látható, hogy a nádastóból elfolyó víz P koncentrációja magasabb, mint 
a tóba befolyó vízé. Ennek okai a következők lehetnek. Elméletben az üledék kötőhelyeinek száma 
véges, így a foszformegkötés is véges lesz, és végül a wetland foszforeltávolító képessége telítődik. 
A wetland-ek talajának foszfor adszorpcióját és visszatartását a redox potenciál, a pH érték, a Fe, 
Al, Mn és Ca mennyisége, valamint a talaj eredeti foszfortartalma befolyásolja. 
Anaerob körülmények az üledékben lévő P a kalciummal és vassal együtt visszakerülhet az oldatba, 
míg aerob körülmények között a szerves anyaggal alkotott csapadékból. A nádastó megfelelő 
foszforeltávolítása érdekében szükséges lenne a makrofiton biomassza learatása, hiszen 
a nitrogénhez hasonlóan a növények elpusztulása után a foszfor is visszakerül a rendszerbe. 
 

I. II. III. IV. V. VI.

mg/l

nitrát 40 50 80 80 * 80 5,3
összes foszfor 1,8 2 2 2 * 2 7,66

összes vas 10 10 20 20 20 20 0,844

összes mangán 2 2 5 5 5 5 1

ammónia-ammónium-
nitrogén

2 5 30 10 30 10 42,7

összes cink 1 2 5 5 5 5 0,091

összes kadmium 0,005 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 ***

összes króm 0,2 0,5 1 1 1 1 0,014

összes réz 0,5 1 2 2 2 2 0,051

összes nikkel 0,5 0,5 1 1 1 1 0,015

Paraméter

Területi kategória

határérték (mg/l)

A telepről elfolyó víz 
koncentrációja
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4.1.1.2. A vizsgált paraméterek koncentrációértékeinek szezonális változása az egyes 
szennyvíz-mintavételi pontoknál 

 
A 8-9. táblázatok a fentebb említet egyes mintavételi pontoknál a nyári (július-augusztus) és a téli 
(december-január) időszakban mért átlagos koncentrációértékeket mutatják be. Az értékekből 
látható, hogy egyes szennyező anyagok – Cd, Co, Cr, Ni és V – koncentrációja a kimutathatósági 
a határérték alatt volt a szennyvíztisztító telepre érkező nyers szennyvízben.  

A nyers szennyvíz koncentrációértékeit (1. mintavételi pont) elemezve megállapítható, hogy a Ca, 
Na és az NH4-N kivételével a vizsgált paramétereknél a nyári és a téli időszakban mért 
koncentrációértékek nem különböztek egymástól szignifikánsan (α=0,05), vagyis a településről 
érkező szennyvíz összetételét a szezonális változások nem befolyásolták. 

Az ülepített szennyvízben (2. mintavételi pont) a vizsgált paraméterek közül a Ca, K, Na, P, Sr, 
NH4-N és a NO3-N esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és a téli időszakban mért 
koncentrációértékek szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy másik csoportjánál – Al, 
Ba, Cu, Fe, Mg, Mn, Ti, Zn és összes N – ez az évszakra jellemző különbség nem volt 
statisztikailag szignifikánsnak tekinthető (α=0,05). 

A kavicságyakról lefolyó szennyvízben (3. mintavételi pont) a vizsgált paraméterek közül az Al, Ba, 
Fe, K, Mn, Na, Sr és a NO3-N esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és a téli 
időszakban mért koncentrációértékek szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy másik 
csoportjánál – Ca, Cu, Li, Mg, P, Ti, Zn, NH4-N és az összes N – ez az évszakra jellemző különbség 
nem volt statisztikailag szignifikánsnak tekinthető (α=0,05). 
 
8. táblázat: A vizsgált paraméterek átlagos koncentrációértékeinek alakulása az egyes szennyvíz 

mintavételi pontoknál a kutatási periódus (2000. május-2002. április) nyári 
időszakában (július-augusztus) 

 

 

1 2 3 4 5 6

Al 4,66 2,00 1,04 0,097 0,812 0,598

Ba 0,212 0,052 0,050 0,067 0,050 0,055

Ca 167 131 141 252 146 149

Cd *** *** *** *** *** ***

Co *** *** *** *** *** ***

Cr *** *** *** *** *** ***

Cu 0,138 0,053 0,032 0,035 0,116 0,026

Fe 2,97 0,771 2,27 9,29 1,97 1,27

K 44,5 34,8 42,5 41,4 42,1 40,8

Li 0,049 0,057 0,046 0,048 0,611 0,071

Mg 46,5 41,2 36,8 48,5 43,6 41,1

Mn 0,152 0,070 0,455 5,26 0,709 0,952

Na 101 112 142 176 142 141

Ni *** *** *** *** *** ***

P 24,0 10,4 9,30 2,38 8,48 7,86

Sr 0,467 0,340 0,351 0,527 0,359 0,359

Ti 0,049 0,027 0,021 0,010 0,018 0,016

V *** *** *** *** *** ***

Zn 0,865 0,255 0,167 0,134 0,182 0,142
NH4-N 73,0 54,5 61,7 34,8 58,3 39,8
NO3-N 1,87 0,575 1,42 3,45 1,60 3,55
össz N 152 84,3 86,5 72,4 85,3 71,6

Mintavételi pont

Paraméter

mg/l
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9. táblázat: A vizsgált paraméterek átlagos koncentrációértékeinek alakulása az egyes szennyvíz 
mintavételi pontoknál a kutatási periódus (2000. május-2002. április) téli időszakában 
(december-január)  

 

 
 
A nádágyakról lefolyó tisztított vízben (4. mintavételi pont) a vizsgált paraméterek közül a Fe, Mg, 
Mn, Na, P, NO3-N, NH4-N és az összes N esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és 
a téli időszakban mért koncentrációértékek szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy 
másik csoportjánál – Al, Ba, Ca, Cu, K, Li, Sr, Ti és a Zn – ez az évszakra jellemző különbség nem 
volt statisztikailag szignifikánsnak tekinthető (α=0,05). 

A Feketevíz-patakba kerülő szennyvízben (6. mintavételi pont) vizsgált paraméterek közül az Al, 
Ca, Fe, Na, P, Zn, NH4-N, NO3-N és az összes N esetében a kétéves vizsgálati periódus során 
a nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékek szignifikánsan különböztek egymástól. 
Az elemek egy másik csoportjánál – Ba, Cu K, Li, Mg, Mn, P, Ti és a Sr – az évszakok közötti 
különbség nem volt statisztikailag szignifikánsnak tekinthető (α=0,05).  
 
 
4.1.2. A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep eltávolítási hatásfokainak alakulása 

az egyes mintavételi pontok között 
 
A gyökérzónás szennyvíztisztító telepre jellemző eltávolítási hatásfokokat vizsgáltam az egyes 
mintavételi pontok között és az egész rendszer vonatkozásában, vagyis a nyers szennyvíz és 
a természetes befogadóba távozó tisztított szennyvíz koncentrációértékeit alapul véve.  

A nyers szennyvíz (1. mintavételi pont) és a kétszintes ülepítőről elfolyó szennyvíz (2. mintavételi 
pont) koncentrációértékeit alapul véve megfigyelhető, hogy minden vizsgált paraméternél a nyári 
időszakban mért eltávolítási hatásfok volt a kedvezőbb. Az eltávolítási hatásfokok alakulását 
a 9. ábra szemlélteti.  

1 2 3 4 5 6

Al 4,29 1,27 0,25 0,084 0,197 0,093
Ba 0,125 0,068 0,019 0,094 0,029 0,045
Ca 126,7 108 114 258 120 140
Cd *** *** *** *** *** ***
Co *** *** *** *** *** ***
Cr *** *** *** *** *** ***
Cu 0,145 0,087 0,022 0,020 0,020 0,023
Fe 1,24 0,565 0,416 12,3 0,464 0,659
K 50,2 45,9 37,2 38,4 43,1 42,7
Li 0,047 0,046 0,044 0,041 0,045 0,042
Mg 42,2 39,8 40,3 60,5 40,7 42,5
Mn 0,089 0,049 0,175 3,49 0,426 0,913
Na 168 166 176 186 172 174
Ni *** *** *** *** *** ***
P 23,6 12,4 10,8 4,06 7,44 10,6
Sr 0,375 0,292 0,280 0,483 0,283 0,325
Ti 0,033 0,014 0,009 0,011 0,009 0,012
V *** *** *** *** *** ***
Zn 0,618 0,255 0,188 0,076 0,104 0,078
NH4-N 146 96,3 61,5 28,3 73,2 54,8
NO3-N 3,24 1,76 2,50 14,9 4,29 12,3
össz N 142 91,3 76,8 79,7 75,2 79,7

Mintavételi pont

mg/l

Paraméter
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9. ábra: A kétszintes ülepítő után mért eltávolítási hatásfokok alakulása a szügyi gyökérzónás 

szennyvíztisztító telepen (2000. május-2002. április) 
 
 
A nyers szennyvíz (1. mintavételi pont) és a kavicságyakról elfolyó tisztított szennyvíz 
(3. mintavételi pont) koncentrációértékeit figyelembe véve a legtöbb vizsgált paraméternél – Al, Ba, 
Ca, Cu, Fe, Mg, P, Sr, Ti, Zn, NO3-N és az összes N - a nyári időszakban mért eltávolítási hatásfok 
volt a kedvezőbb. Az eltávolítási hatásfokok alakulását a 10. ábra szemlélteti.  

A nyers szennyvízben mért értékekhez képest a kavicságyak eltávolítási hatásfoka a nyári 
időszakban egyes paramétereknél 75%-nál nagyobb volt: Al 78%, Zn 81%, Cu77% és Ba 77%. 
A nyári időszakra jellemző eltávolítási hatásfok a P és a Ti esetében 60% körül volt. 
Az összes N-nél 43%-os hatásfokot mértem. A téli időszakban a nyárinál kb. 5-10%-kal kisebb 
mértékű eltávolítási hatásfokkal lehetett számolni. 
 
 

 
10. ábra: A nád nélküli kavicságyak után mért eltávolítási hatásfokok alakulása a szügyi 

gyökérzónás szennyvíztisztító telepen (2000. május-2002. április) 

Eltávolítási hatásfok az 1 - 3. mintavételi pontok között
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A nyers szennyvíz (1. mintavételi pont) és a nádágyakról elfolyó tisztított szennyvíz (4. mintavételi 
pont) koncentrációértékeit figyelembe véve a vizsgált paraméterek egy részénél – Ba, P, Ti és 
az összes N - a nyári időszakban mért eltávolítási hatásfok volt a kedvezőbb. Az Al és a Zn esetében 
a nyári és a téli időszakok közötti eltávolítási hatásfokok nagyon hasonlóan alakultak. 
Az eltávolítási hatásfokok alakulását a 11. ábra szemlélteti.  
 

 
11. ábra: A nádágyak után mért eltávolítási hatásfokok alakulása a szügyi gyökérzónás 

szennyvíztisztító telepen (2000. május-2002. április) 
 
 
Az adatokból jól megfigyelhető, hogy egyes paraméterek eltávolítását illetően a nádas szűrőágyak 
igen kedvezően – a növényzet nélküli kavicságyaknál hatékonyabban - működtek. A nyári 
időszakban a nyers szennyvízben mért koncentrációértékhez képest 98%-kal csökkent az Al, 
90%-kal a P, 85%-kal a Zn, 79%-kal a Ti és 75%-kal a Cu tartalom. Az NH4-N és az összes N 
eltávolítási hatásfoka egyaránt 52% volt. A téli időszakban az említett paramétereknél a nyári 
időszakhoz viszonyítva kisebb mértékű, de szintén hatékony eltávolítást figyeltem meg: Al 98%, 
Zn 88%, Cu 86%, P 83%, NH4-N 81%, Ti 65% és az összes N 41%.  
 
 
4.1.3. A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep nyári és téli időszakban mért 

eltávolítási hatásfokának az összehasonlítása és értékelése 
 
 
A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telep nyári (július-augusztus) és téli (december-január) 
időszakban mért eltávolítási hatásfokait összehasonlítva arra a következtetésre jutottam, hogy azok 
nem különböztek egymástól szignifikánsan. A koncentrációértékeket alapul véve a vizsgált 
paraméterek egy részénél – Ba (74%), Ca (11%), Fe (57%), Mg (12%), P (67%), Sr (23%), és 
összes N (53%) - a nyári időszakban mértem kedvezőbb eltávolítási hatásfokot (11. ábra). 
Ezzel szemben az Al (98%), Cu (84%), K (15%), Li (11%), Ti (65%) és az NH4-N (62%) esetében 
a téli időszakban volt jobb az eltávolítási hatásfok (12. ábra). Mindebből látható, hogy a nyári 
(vegetációs) időszakban a kedvezőbb környezeti feltételek által elősegített fokozott biológiai 
aktivitásnak és a növényi növekedésnek, fejlődésnek köszönhetően a vizsgált paraméterek nagy 
részénél a tisztított szennyvízben alacsonyabb volt a koncentráció. 

Eltávolítási hatásfok az 1 - 4. mintavéte l i  pontok között

0

20

40

60

80

100

A
l

B
a

C
a

C
u

F
e

K M
g

P S
r

Paraméter

el
tá

vo
lít

ás
i h

at
ás

fo
k 

(%
)

nyári (VII-VIII) téli (XII-I) teljes időszak



 

 56

A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telep éves átlag 
koncentrációértékein alapuló eltávolítási hatásfokát vizsgálva megállapítottam, hogy a telep igen jó 
hatásfokkal működött az Al (94%), Zn (83%), Cu (64%), NH4-N (60%), P (58%), Ba (55%) és az 
összes N (52%) eltávolításában (11. ábra). Az előző paramétereknél kisebb mértékű eltávolítási 
hatásfokot figyeltem meg a Ti (39%), Fe (32%), K (20%), Sr (5%) és a Mg (2%) esetében. 
A telepről elfolyó tisztított vízben a NO3-N és a Ca dúsulását figyeltem meg. Az elfolyó tisztított víz 
nitrát koncentrációjának növekedése annak eredménye, hogy az utótisztítóként működő nádastó 
hatására csökkent az elfolyó víz ammónia koncentrációja, vagyis beindult a nitrifikáció 
(4.1.1.1. fejezet). 
 
 

 
12. ábra: A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep eltávolítási hatásfokának alakulása a kutatási 

periódus során (2000. május-2002. április) 
 
 
A kedvezőtlen eltávolítási hatásfokok oka egyrészről az, hogy a nádas szűrőágyakba túl kicsi 
szemcseméretű homok-kavics szűrőanyagot töltöttek, amely könnyen eltömődik. Az elosztó 
rendszer csöveinek lyukbőségét sem tervezték megfelelő méretűre, ez is eltömődhet. 

A kedvezőtlen eltávolítási hatásfokok oka másrészről a településre jellemző alacsony fajlagos 
vízfogyasztás, melynek eredményeképpen a szennyvíz a csatornahálózatban berohad. 
Az előülepítőbe nagyon tömény szennyvíz érkezik. A kémiai előkicsapató megépítéséig az anaerob 
bomlási folyamatok következtében fémszulfid csapadék képződött, amely a szűrőmezők 
eltömődéséhez vezetett. Emiatt került sor a kémiai előkicsapató berendezés üzembe helyezésére, 
ez azonban a szűrőágyak homokszemcséi között lerakódott fémszulfidra már természetesen nem 
volt hatással. A nádas szűrőágyak megfelelő működésének helyreállítása érdekében szükséges volt 
a szűrőágyak felrázatása és az elosztóvezetékeket átmosása. Feltehetően a jövőben is szükség lesz 
az ilyen karbantartó munkákra. 

Problémát jelent az is, hogy a meglevő szűrőágyakat az ajánlott fajlagos felület tartomány 
(2-5 m2/fő) alsó határára tervezték (2,2 m2/főre), ez a tapasztalatok szerint kevés az ilyen tömény 
szennyvíz megfelelő mértékű megtisztításához. 

A nádas szűrőágyak működését befolyásolja az is, hogy a szűrőmezők nádnövényzetét veszélyezteti 
a terjedő sövényszulák. Vizsgálataim során láthattam, miként fonja be a gyomnövény a magas 
nádszálakat és dönti le azokat a földre, egyre nagyobb területen. 

A szügyi telep eltávolítási hatásfoka
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A sövényszulák elleni védekezést ezért kell megoldani már tavasszal, mielőtt az a nádnövénykét 
elnyomná, ugyanis később a védekezés már nem hatásos. 

A rendszer egyes mintavételi pontjai közötti eltávolítási hatásfokok mellett azt is vizsgáltam, hogy 
a tápanyagok és az elemek hol akkumulálódnak, illetve milyen összefüggés lehet a rendszer egyes 
elemei (víz, talaj, növény) között.  
 
 
 
4.2. A VIZSGÁLT ELEMEK ÉS TÁPANYAGOK FELHALMOZÓDÁSÁNAK ALAKULÁSA A SZÜGYI 

GYÖKÉRZÓNÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN  
 
 
A vizsgált elemek és tápanyagok felhalmozódásnak nyomon követése érdekében a kutatási időszak 
során havonkénti rendszerességgel vettem szennyvíz- és talajmintákat, valamint növénymintákat 
a vegetációs időszakban.  

Egyik célkitűzésem annak vizsgálata volt, hogy az egyes növényi részek (gyökér, rizóma, szár, 
levél) egymáshoz képest milyen mennyiségben halmozzák fel a vizsgált elemeket és tápanyagokat. 
Vizsgálataim mindemellett arra is kiterjedtek, hogy a növény egyes részei, illetve talaj a fent 
említett elemeket és tápanyagokat a nyers szennyvízben mért átlagos koncentrációértékhez képest 
milyen mértékben halmozzák fel.  

Fontosnak tartottam annak bemutatását is, hogy a vizsgált paraméterek növény, illetve talaj általi 
felhalmozódása hogyan alakul a szezonalitás változásával.  

A szemléltethetőség kedvéért a mért eredményeket táblázatokba foglaltam.  

A kutatási időszak során a korábban bemutatott mérési eredményeket figyelembe véve vizsgáltam, 
hogy a nádas szűrőágyakra ráfolyó szennyvíz milyen mennyiségben tartalmaz fémeket, és ezeket 
a talaj, valamint a hogy a nád egyes részei (gyökér, rizóma, szár, levél) milyen mértékben 
halmozzák fel. A vizsgált paraméterek a következők voltak: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, 
Pb, Sr, Ti, V és Zn. 
 
 
4.2.1. A szennyvízben mért koncentrációértékek 
 
 
A 10. táblázat a nádas szűrőmezőkre ráfolyó szennyvíz koncentrációértékeit tartalmazza, melyet a 
nádas szűrőmezők talajában és a nád egyes részeiben mért felhalmozódások értékelésekor vettem 
figyelembe. A táblázatban a nyári, a téli és a teljes időszak minimum, maximum, valamint átlagos 
koncentrációértékei egyaránt megjelennek.  

A táblázat adataiból látható, hogy a fémek a települési szennyvízben kis koncentrációban voltak 
jelen. Szinte mindegyik paraméternél megfigyelhető, hogy a maximum koncentrációértékek az átlag 
koncentráciértékek többszörösei voltak.  

A nádas szűrőágyakra ráfolyó ülepített szennyvízben a vizsgált paraméterek közül a Ca, K, Na, P, 
Sr, NH4-N és a NO3-N esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és a téli időszakban mért 
koncentrációértékek szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy másik csoportjánál – Al, 
Ba, Cu, Fe, Mg, Mn, Ti, Zn és összes N – ez az évszakra jellemző különbség nem volt 
statisztikailag szignifikánsnak tekinthető (α=0,05). 
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10. táblázat: A nádas szűrőmezőkre ráfolyó szennyvízben mért minimum, maximum és átlagos 
koncentrációértékek alakulása a nyári, a téli és a teljes időszak során  

 

 
 
4.2.2. A vizsgált elemek és tápanyagok felvételének alakulása az egyes növényi részekben 
 
A vizsgált paraméterek egyes növényi részekben (gyökér, rizóma, szár, levél) mért átlagos 
koncentrációértékeit a 11. táblázat mutatja.  
 
11. táblázat: A vizsgált paraméterek egyes növényi részekben (gyökér, rizóma, szár, levél) mért 

átlagos koncentrációértékei (mg/kg; n=120) 
 

átlag minimum maximum
Paraméter nyári téli teljes nyári téli teljes nyári téli teljes

mg/l

Al 0,082 0,089 0,085 0,011 0,057 0,011 0,131 0,142 0,142
Ba 0,095 0,066 0,081 0,034 0,029 0,029 0,393 0,140 0,393
Ca 246 245 245 187 147 147 308 523 523
Cd *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Co *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Cr 0,010 0,017 0,011 0,001 0,017 0,001 0,015 0,017 0,017
Cu 0,104 0,025 0,067 0,015 0,006 0,006 0,755 0,078 0,755
Fe 12,3 7,58 9,94 0,525 0,126 0,126 24,5 24,3 24,5
K 40,3 36,1 38,2 28,4 27,1 27,1 55,7 41,5 55,7
Li 0,044 0,043 0,044 0,025 0,040 0,025 0,053 0,048 0,053
Mg 49,5 57,9 53,7 38,8 46,1 38,8 76,7 105 105
Mn 5,07 3,04 4,06 2,73 1,46 1,46 7,56 5,43 7,56
Na 168 178 173 112 156 112 220 200 220
Ni 0,027 0,034 0,031 0,008 0,009 0,008 0,042 0,087 0,087
P 1,42 4,71 3,51 0,139 0,347 0,139 2,66 20,3 20,31
Sr 0,493 0,435 0,464 0,333 0,286 0,286 0,620 0,789 0,789
Ti 0,013 0,035 0,022 0,004 0,007 0,004 0,033 0,115 0,115
V *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Zn 0,090 0,080 0,085 0,026 0,042 0,026 0,225 0,162 0,225
NH4-N 32,0 32,1 32,0 0,760 0,760 0,760 53,6 54,2 54,2
NO3-N 4,18 9,29 6,74 0,950 3,24 0,950 14,5 28,1 28,1
össz N 62,6 88,8 75,7 28,8 49,7 28,8 101 187 187

Param éte r
Koncentrác ió  (m g/kg ; n=120)

gyökér rizóm a szár levé l

A l 4 330 573 47 ,1 71 ,2
B a 53,2 6,57 3,09 22 ,6
C a 3 325 847 927 8 580
C d 2 ,19 0,417 *** ***
C o 11,2 0,532 *** ***
C r 21,0 1,96 1,93 1,02
C u 27,4 194 14 ,6 30 ,0
Fe 6 517 711 70 ,7 121
K 12  953 10  995 14 185 14 284
L i 4 ,44 0,493 0,372 0,278
M g 2 110 975 518 1 717
M n 425 163 54 ,3 480
N a 614 616 588 137
N i 19,6 3,88 3,23 2,47
P 1 260 1 622 1 497 2 305
P b 5 ,34 *** *** ***
S r 12,4 3,13 4,65 32 ,2
T i 85,2 10 ,6 1,14 1,52
V 9 ,15 0,858 0,268 ***
Zn 144 68 ,6 52 ,4 36 ,9
össz  N 14  800 13  700 11 900 30 900
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A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a 12. táblázatban szimbólumokkal jelöltem az egyes növényi 
részek akkumulációja közötti nagyságrendbeli összefüggéseket.  
A fent bemutatott növényminta-vizsgálati eredményekből jól látható, hogy az átlagos 
koncentrációértékeket figyelembe véve az Al, Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Li, Mg, Ni, Ti, V és a Zn a nád 
gyökerében halmozódott fel a legnagyobb mértékben, míg a Ca, K, Mn, P, Sr és a N a levelében. 
A Cu esetében a legnagyobb mértékű felhalmozódást a rizómában tapasztaltam, ugyanakkor 
az ólom csak a gyökérben volt kimutatható koncentrációban. 
 
 
12. táblázat: A vizsgált paraméterek akkumulációjának nagyságrendje az egyes növényi részekben 

(gyökér, rizóma, szár, levél) 
 

- nem volt kimutatható 

Kadlec és Knight (1995) megfigyeléseihez hasonlóan én is azt tapasztaltam, hogy a fémek 
leginkább a gyökérben, másodsorban a rizómában, legkisebb mennyiségben a levélben 
akkumulálódtak (Gries és Garbe, 1989). Ezzel szemben a tápanyagok elsősorban a felszín feletti 
növényi részekben - leginkább a levélben - találhatók nagyobb koncentrációkban. Gries és Garbe 
(1989) eredményei is azt jelzik, hogy kismértékű a gyökérből a rizómába, valamint a zöld hajtásba 
irányuló iontranszport. Scholes és munkatársai (1998) települési csapadékvizet kezelő wetland-del 
végzett kísérleteik során az előbbi sorrend a következőképpen alakult: gyökér, levél és rizóma. 
A Mn és a Sr (Kvit, 1973; Kovács et al., 1978; Ho, 1981; Dinka, 1986) koncentrációja a levélben 
volt a legmagasabb. 

A kutatási periódus átlagos koncentrációértékeit tekintve az Al, Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Li, Mg, Ni, Pb, 
Ti, V és Zn esetében a gyökérben mértem a legmagasabb koncentrációkat. Kiss és 
munkatársai (1996) ezzel szemben a levélben találták a magnéziumot és a cinket a legnagyobb 
koncentrációban, de a gyökérben mért érték is igen magas volt. A Cu a rizómában akkumulálódott 
a legnagyobb mértékben, míg a Ca, K, Mn, P, Sr és az összes N koncentrációja a levélben volt 
a legmagasabb (Kvit, 1973; Kovács et al., 1978; Ho, 1981; Dinka, 1986; Boar, 1996). Ettől eltérően 
Ksenofontova (1988) szerint a nád egyes részeiben mért K koncentrációk nem különböztek 
egymástól nagymértékben. 

Al **** *** ** **
Ba ** * * **
Ca **** *** *** ****
Cd * <1 - -
Co ** <1 - -
Cr ** * * *
Cu ** *** ** **
Fe **** *** ** ***
K ***** ***** ***** *****
Li * <1 <1 <1
Mg **** *** *** ****
Mn *** *** ** ***
Na *** *** *** ***
Ni ** * * *
P **** **** **** ****
Pb * - - -
Sr ** * * **
Ti ** ** * *
V * <1 <1 -
Zn *** ** ** **
össz N ***** ***** ***** *****

szár levélParaméter gyökér rizóma
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A Na esetében a gyökérben, a rizómában és a szárban mért koncentrációk nem különböztek 
egymástól szignifikánsan, míg a levél Na koncentrációja jóval alacsonyabb volt 
(Kovács et al., 1978; Podani et al., 1979; Ho, 1981; Dinka, 1986). Kiss és munkatársai (1996) ezzel 
szemben a levélben találtak Na-ot a legnagyobb koncentrációban.  

Korábbi kutatások is igazolták, hogy a Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ellenáll 
a szélsőséges környezeti és kémiai hatásoknak, mint például a toxikus nehézfém - Zn, Pb és Cd - 
szennyezéseknek, a magas tápanyag- és szervesszén-tartalomnak (Kufel és Kufel, 1980; Schierup és 
Larsen, 1981; Van der Werff, 1991). Az elmúlt több mint két évtized során a Phragmites australis-t 
széles körben alkalmazták mesterséges wetland-ekben nehézfémmel szennyezett ipari szennyvizek 
kezelésére is (Dunbabin és Bowmer, 1992). Peverly és munkatársai (1995) megfigyelései szerint 
a gyökér felszínén képződő vas-hidroxid hártya szűrőfunkciót tölthet be bizonyos azonnal 
adszorbeálódó, de oldódó ionokkal szemben, amelyek az evapotranszspirációval mozognak 
a gyökér felszíne felé. A vashártya adszorptív funkciója a nehézfémekkel szemben megvédheti 
a növényi szövetet a toxikus akkumulációtól. 

Nyilvánvalóan a Phragmites australis széles ökológiai amplitúdójának egyik oka a nagyon szelektív 
iontranszport a hajtásba. A magas gyökérbeli koncentrációk szelektív ionfelvételre és 
a gyökérfelszínen történő hatékony ionmegkötésre utalnak, mint azt már más növények esetében is 
leírták (Petterson, 1976; Mohr, 1983). Larsen és Schierup (1981) szerint a Phragmites által felvett 
összes nehézfémből csak egy kis hányad kerül a felszín feletti növényi részekbe, körülbelül 
77-97%-uk a gyökerekben és a rizómákban marad.  
 
 
4.2.3. A nád egyes részeiben, valamint a talajban mért elemtartalom szezonális változása 
 
 
A kutatási időszak során vizsgáltam, hogyan változik az egyes növényi részek (gyökér, rizóma, szár, 
levél) elemakkumulációja a vegetációs periódus során. A vizsgált paraméterek a következők voltak: 
Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn és összes N.  

Vizsgálataim a talaj tápanyag- és elemtartalmának esetleges szezonális változásainak nyomom 
követésére is kiterjedtek. A vizsgált paraméterek megegyeztek az egyes növényi részekben 
mértekkel, itt azonban az összes N mellett a talaj nitrát-nitrogén és ammónium-nitrogén tartalmának 
mérésére is sor került. 
 
 
4.2.3.1. Az elemek és tápanyagok koncentrációértékeinek szezonális alakulása az egyes 

növényi részekben 
 
A gyökérben, a rizómában, a szárban és a levélben mért elemkoncentrációk átlagát, minimum és 
maximum értékét a 13-16. táblázatok mutatják. 
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13. táblázat: A gyökérben mért elemkoncentrációk alakulása 
 

 
 

14. táblázat: A rizómában mért elemkoncentrációk alakulása 
 

 
 

gyökérben mért koncentráció (mg/kg) n=120

átlag min max szórás

Al 4330 2415 5902 982
Ba 53,2 22,5 76,4 12,4
Ca 3325 1129 4449 606

Cd 2,19 1,18 3,18 0,49
Co 11,2 5,94 20,5 3,00
Cr 21,0 4,65 36,0 8,80

Cu 27,4 19,6 37,1 4,78
Fe 6517 3403 8972 1335
K 12953 1361 17522 3514

Li 4,44 2,22 5,99 1,05
Mg 2110 1557 2572 232
Mn 425 210 666 120

Na 614 202 1152 329
Ni 19,6 12,0 32,3 6,35
P 1260 940 1677 212

Pb 5,34 3,40 9,05 1,25
Sr 12,4 7,38 17,8 2,48
Ti 85,2 52,0 119,7 22,3

V 9,15 5,04 12,3 1,78
Zn 144 97 234 30
össz N 14800 12600 17600 1082

Paraméter

rizómában mért koncentráció (mg/kg) n=120

átlag min max szórás

Al 573 101 1563 357
Ba 6,57 3,69 12,9 2,17
Ca 847 480 1338 201

Cd 0,417 0,204 0,678 0,113
Co 0,532 0,310 0,790 0,120
Cr 1,96 0,765 3,27 0,545

Cu 194 2,87 1096 326
Fe 711 196 4985 538
K 10995 8022 16352 1831

Li 0,493 0,235 0,797 0,153
Mg 975 778 1181 83,5
Mn 163 132 196 18,5

Na 616 300 926 156
Ni 3,88 2,28 6,48 1,16
P 1622 886 2127 306

Pb *** *** *** ***
Sr 3,13 1,75 3,94 0,528
Ti 10,6 2,48 19,2 4,68

V 0,858 0,364 1,88 0,365
Zn 68,6 39,3 134 27,6
össz N 13700 11300 16600 1090

Paraméter
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15. táblázat: A szárban mért elemkoncentrációk alakulása 
 

 
 
16. táblázat: A levélben mért elemkoncentrációk alakulása 
 

 

szárban mért koncentráció (mg/kg) n=120

átlag min max szórás

Al 47,1 11,1 89,1 21,6
Ba 3,09 1,45 4,96 0,94
Ca 927 559 1430 214
Cd *** *** *** ***
Co *** *** *** ***
Cr 1,93 0,710 4,56 0,97
Cu 14,6 0,286 60,7 15,1
Fe 70,7 31,5 297 53,0
K 14185 4956 28888 7265
Li 0,372 0,203 1,19 0,198
Mg 518 277 851 156

Mn 54,3 35,1 82,6 12,9
Na 588 282 1046 272
Ni 3,23 1,22 5,36 1,33
P 1497 250 2629 727
Pb *** *** *** ***
Sr 4,65 2,90 7,34 1,29
Ti 1,14 0,501 5,06 0,940
V 0,268 0,202 0,437 0,085
Zn 52,4 14,8 93,4 21,8
össz N 11900 4600 17400 3706

Paraméter

levélben mért koncentráció (mg/kg) n=120

átlag min max szórás

Al 71,2 41,3 126 23,8
Ba 22,6 11,2 48,0 9,89

Ca 8580 3849 19879 4396
Cd *** *** *** ***
Co *** *** *** ***
Cr 1,02 0,524 1,79 0,273

Cu 30,0 0,414 516,6 74,5
Fe 121 89,0 301 46,1
K 14284 5446 23159 5129
Li 0,278 0,203 0,480 0,070

Mg 1717 1352 2727 294
Mn 480 180 1083 256
Na 137 19,5 379 121
Ni 2,47 0,692 5,18 1,36

P 2305 1318 3318 527
Pb *** *** *** ***
Sr 32,2 16,2 77,2 15,8

Ti 1,52 0,137 10,9 1,64

V *** *** *** ***
Zn 36,9 22,1 67,0 11,9
össz N 30900 23200 36900 3512

Paraméter
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A gyökérben, a rizómában és a szárban az Al koncentrációjának csökkenése volt megfigyelhető 
a vegetációs időszak során, míg a levélben a koncentrációértékek ingadozását tapasztaltam. 

A gyökérben, a rizómában és a szárban a Ba koncentrációjának csökkenése volt megfigyelhető 
a vegetációs időszak során, míg a levélben a koncentrációértékek emelkedtek. 

A gyökérben és a rizómában a Ca koncentrációja augusztusig csökkent, majd szeptemberben 
kismértékű emelkedés volt tapasztalható. A szárban a koncentráció júliusig csökkent, majd 
az értékek ingadoztak. Ezzel ellentétben, a levélben a koncentrációértékek emelkedtek a vegetációs 
időszak során. 

A gyökérben és a rizómában a Cd koncentrációja júniusig emelkedett, majd csökkent a vegetációs 
időszak során. 

A gyökérben a Cr koncentrációja csökkent a vegetációs időszak során, illetve az időszak legvégén 
jelentős koncentrációemelkedés volt tapasztalható. A rizómában a kezdeti koncentrációemelkedést 
csökkenés követte, majd itt is tapasztalható volt a vegetációs időszak legvégén jelentkező jelentős 
koncentrációemelkedés. A szárban a kezdeti koncentrációemelkedést csökkenés követte. A levélben 
a Cr koncentrációja a kimutathatósági határérték alatt volt. Tapasztalatainkkal ellentétben 
Gries és Garbe (1989) megfigyelései alapján a gyökér kezdeti magas Cr-tartalma a vegetációs 
időszak előrehaladtával olyannyira lecsökkent, hogy az egyes növényi részek koncentrációi közötti 
különbség megszűnt. 

A gyökérben a Fe koncentrációja csökkent a vegetációs időszak során, majd az időszak végén 
emelkedett. A rizómában a kezdeti emelkedést csökkenés követte. A szárban és a levélben 
a koncentrációértékek ingadoztak (Mochnacka-Lawacz, 1974). 

A gyökérben a K koncentrációja emelkedett a vegetációs időszak során. A rizómában a kezdeti 
emelkedést a koncentrációértékek ingadozása követte. A szárban és a levélben 
a koncentrációértékek csökkenése volt megfigyelhető a vegetációs időszak során (Dinka, 1986). 

A gyökérben és a rizómában a Li koncentrációja augusztusig csökkent, majd szeptemberben 
emelkedett. A szárban és a levélben a koncentrációértékek ingadozása volt megfigyelhető 
a vegetációs időszak során. 

A gyökérben a Mg koncentrációja csökkent a vegetációs időszak során. A rizómában az augusztusig 
tartó emelkedést a koncentrációértékek csökkenése követte. A szárban a koncentrációértékek 
csökkenése volt megfigyelhető a vegetációs időszak során. A levélben a Mg koncentrációja 
kiegyenlített volt, a koncentrációértékek igen kismértékben változtak. 

A gyökérben a Mn koncentrációja a kezdeti emelkedést követően csökkent, majd a vegetációs 
időszak legvégén ismét emelkedett. A rizómában a koncentrációértékek csökkenése volt 
megfigyelhető. A szárban és a levélben a koncentrációértékek emelkedése volt tapasztalható 
a vegetációs időszak során. 

A gyökérben és a rizómában a Na koncentrációja emelkedett a vegetációs időszak elején, majd 
ezt követően csökkent. A szárban a júliusig tartó csökkenést emelkedés követte. A levélben 
a koncentrációértékek csökkenése volt megfigyelhető a vegetációs időszak során, majd az időszak 
legvégén emelkedés volt tapasztalható. Mochnacka-Lawacz (1974) a levélben a vegetációs időszak 
elején kismértékű koncentrációemelkedést tapasztalt, majd ezt követően csökkenést. 
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A gyökérben a P koncentrációja csökkent a vegetációs időszak során. A rizómában a kezdeti 
emelkedést követően a koncentrációértékek az adott szinten mozogtak (Gries és Garbe, 1989). 
A szárban és a levélben a koncentrációértékek csökkenése volt megfigyelhető a vegetációs időszak 
során (Bayly és O’Neil, 1972; Kvit, 1973; Dykyjová és Hradecká, 1976; Ho, 1981; Dinka, 1986). 

Csak a gyökérben volt mérhető ólomkoncentráció, ahol emelkedést mutatott a vegetációs periódus 
során. A nád egyéb részeiben a Pb koncentráció a kimutathatósági határérték alatt volt.  

A gyökérben és a szárban a Sr koncentrációja augusztusig csökkent, majd szeptemberben emelkedés 
volt megfigyelhető. A rizómában a koncentrációértékek csökkenése volt tapasztalható a vegetációs 
időszakban, míg ezzel ellentétben a levélben a koncentrációértékek emelkedtek. 

A gyökérben és a rizómában a Ti koncentrációja a kezdeti emelkedést követően csökkent 
a vegetációs időszak során. Ezzel szemben a szárban és a levélben a vegetációs időszak elején 
megfigyelt koncentrációcsökkenést emelkedés követte. 

A gyökérben és a rizómában a V koncentrációja augusztusig csökkent, majd szeptemberben 
emelkedés volt megfigyelhető. 

A gyökérben a Zn koncentrációja ingadozott a vegetációs időszak során. A rizómában a júliusig 
tartó csökkenést követően a koncentrációértékek ingadozása volt tapasztalható. A szárban 
a koncentrációértékek csökkenése volt megfigyelhető a vegetációs időszak során, míg a levélben 
inkább az értékek ingadozása volt jellemző. 

A gyökérben a N koncentrációja júliusig csökkent, majd ezt követően emelkedés volt 
megfigyelhető. A rizómában a kezdeti koncentrációcsökkenést emelkedés követte 
(Mochnacka-Lawacz, 1974; Dykyjová és Hradecká, 1976; Ho, 1981; Dinka, 1986). A szárban és 
a levélben a koncentrációértékek csökkenése volt megfigyelhető a vegetációs időszak során 
(Dykyjová és Hradecká, 1976; Ho, 1981; Dinka, 1986; Boar, 1996). 

A vizsgált paraméterek legtöbbjénél megfigyelhető, hogy a vegetációs periódus során az elemek 
a rizómából a föld feletti növekedő, fejlődő növényi részekbe áramlanak, majd a vegetációs 
időszakot követően a föld alatti raktározó szervbe történő visszaáramlás tapasztalható. 

Eredményeim is alátámasztották, hogy a nád (Ksenofontova, 1988) a többi helofitonhoz 
(Allen és Pearsall, 1963; Davis és Van der Valk, 1983; Ulehlova, 1978) hasonlóan a vegetációs 
periódus végén jelentős mennyiségű nitrogént és foszfort szállít a felszín feletti növényi részekből 
a felszín alattiakba. Boar (1996) megfigyeléseivel megegyezően én is azt tapasztaltam, hogy a hajtás 
nitrogéntartalma csökkent a vegetációs periódus során, míg a koncentráció a rizómában emelkedett. 
A N mindig a levélben volt a legnagyobb koncentrációban, és maximumát késő tavasszal, illetve 
kora nyáron érte el (Boar, 1996). A rizóma N és P tartalmának növekedése leginkább a felszín feletti 
növényi részek elöregedésével és a tápanyagok rizómába történő transzlokációjával hozható 
kapcsolatba (Dinka, 1986). A N és a P elsősorban a levélből szállítódik a rizómába. 

A Phragmites australis áttelelő rizómával rendelkező vízi növény, amely minden évben 
a hajtásokból tápanyagokat és szénhidrátokat kap. A metabolitok rizómába történő 
transzlokációjára, illetve a növény által konzervált mennyiségre irányuló becslések nagymértékben 
eltérnek az adott körülményektől függően. A N transzlokációra (Fiala, 1973; Van der Linden, 1980; 
Granéli et al., 1990) és a szezonális változásokra (Dykyjova, 1973; Mason és Bryant, 1975; 
Gunatilaka, 1991) vonatkozó kutatások alapján a hajtásból a rizómába kerülő nitrogénmennyiség 
0-50% között alakul. 
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Ennek a széles skálának az egyik magyarázata, hogy növényi tápanyagok fordított arányban vannak 
visszatartva, mint ahogy a környezetben rendelkezésre állnak (Shaver és Melillo, 1984). Ez azért 
van, mert a hatékony nitrogén-visszatartást szolgáló stratégia előnnyel jár a Phragmites számára 
nitrogén-limitált környezetben. Olyan környezetben, ahol a nitrogén nagy mennyiségben áll 
rendelkezésre kevésbé valószínű, hogy a hajtásokban akkumulálódott nitrogén a rizómába kerül téli 
raktározásra (Shaver és Melillo, 1984). 

A növényből való N kimosódás nagy mennyiséget jelenthet, habár Hocking és munkatársai (1983) 
úgy találták, hogy a Phragmites rizómáiban viszonylag nagy arányban (65%) maradt vissza 
a hajtásokból származó nitrogén összehasonlítva a kimosódási veszteségekkel, amelyek a teljes 
nitrogénmennyiségnek csak körülbelül 2%-át jelentik. Feltételezve, hogy a késő őszi időszak után 
elhanyagolható a hajtásokból lefelé irányuló transzlokáció, a felszín feletti növényi részekben 
maradó nitrogén jelenti az éves nitrogénveszteséget a növényből.  

Habár éves szinten kicsi a növényi szövetek nettó tápanyag-akkumulációja ez nem jelenti azt, hogy 
nem történik semmi. A nád esetében a mérsékelt éghajlati övben a felszín feletti növényi részek 
„öregedése” évszakos alapon jelentkezik. 

A növények által felvett oldott szervetlen formában lévő tápanyagok így később komplex szerves 
formában kerülnek vissza. Ez azt jelenti, hogy a tápanyagok felvétele és leadása gyakran időben 
külön jelentkezik és az időskála is eltérő. 

A mérsékelt éghajlati övben általában kora tavasszal egy gyors növényi felvétel figyelhető meg, 
amikor az emelkedő hőmérséklet fokozza az előző tél során akkumulálódott szerves anyagok 
mineralizációját. 

Az aktív növekedési fázisban asszimilált tápanyagok egy része az „öregedés” során a növényen 
belül transzlokálódik a felszín alatti raktározó szövetekbe (pl.: rizóma, gumó, stb.). Ha a magas 
emergens fajok, mint például Phragmites, Schoenoplectus és Typha, elöregedett hajtásait nem 
aratják le, jelentős mennyiségű tápanyag-kiáramlás (pl.: K) és in situ lebomlás jelentkezik 
(Newell et al., 1984). Mire az elhalt hajtások maguktól hullanak a földre a könnyen hozzáférhető 
szénvegyületek már felhasználásra kerültek, így leginkább a lassan degradálódó, nehezen bomló 
törmelék frakció kerül a wetland felszínére. 
 
 
4.2.3.2. Az elemek és tápanyagok koncentrációértékeinek szezonális alakulása a nádas 

szűrőmezők talajában 
 
 
A nádas szűrőmezők talajából vett mintákban laboratóriumi körülmények között meghatároztam 
az Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Ti, V, Zn, NH4-N, NO3-N és 
összes N koncentrációértékeit. A talajban vizsgált paraméterek nyári és a téli időszakban mért 
koncentrációértékeinek átlagát, a minimum és a maximum értékeket a 17. táblázat mutatja be.  

A talajban mért havi átlagos koncentrációértékeket (havonkénti 10 mintavétel két éven keresztül, 
összesen 240 mérés) vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgált elemek többségénél - Al, Ba, Ca, Cd, 
Co, Cr, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr, V, Zn, NO3-N és összes N - a téli időszakban mértem a 
magasabb értékeket, míg néhány elem - Cu, Ni, P, Ti és NH4-N - esetében ennek az ellenkezője volt 
megfigyelhető. Mindebből látható, hogy a nyári (vegetációs) időszakban a kedvezőbb környezeti 
feltételek által elősegített fokozott biológiai aktivitásnak és a növényi növekedésnek, fejlődésnek 
köszönhetően a vizsgált paraméterek nagy részénél a talajban alacsonyabb volt a koncentráció. 
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17. táblázat: A nádas szűrőmezőkből vett talajmintákban mért minimum, maximum és átlagos 
koncentrációértékek alakulása a nyári, a téli és a teljes időszak során  

 

 
 
A talajban vizsgált paraméterek koncentrációértékeit (paraméterenként 24 hónap havonkénti 
10 mintavétel, azaz összesen 240 mérési adat) értékelve arra a megállapításra jutottam, hogy a nyári 
és a téli időszakot tekintve csak három paraméter - nevezetesen a Fe, a NO3-N és az összes N - 
esetében nem volt szignifikáns az időszakok közötti különbség, míg a többi vizsgált paraméternél 
a nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékek szignifikánsan különböztek (α=0,05). 

A kétéves vizsgálati időszakot figyelembe véve a következő paraméterek esetében 
koncentrációcsökkenés volt megfigyelhető a talajban (a zárójelben a változás mértékének 
százalékos kifejezése található): Al (1,3%), Ba (3,5%), Ca (5,1%), Cd (28,9%), K (2,4%), 
Li (10,8%), Mg (3,3%), Mn (2,6%), Na (29,7%), Sr (7,2 %), V (8,8%), Zn (1,6%) és 
a NO3-N (44,2%). A következő paraméterek esetében koncentrációemelkedés volt megfigyelhető 
a talajban (a zárójelben a változás mértékének százalékos kifejezése található): Co (2,0%), 
Cr (4,7%), Cu (17,3%), Fe (5,8%), Ni (11,8%), P (35,1%), Ti (2,6%) és az összes N (3,5%). 
 
 
4.2.4. A szennyvízben, a talajban és a nád egyes részeiben mért koncentrációértékek között 

összefüggések 
 
 
A 18. táblázat a nádas szűrőágyakra ráfolyó szennyvízben, a talajban és a nád egyes részeiben mért 
átlagos koncentrációértékeket mutaja be.  
 

átlag minimum maximum

Paraméter nyári téli teljes nyári téli teljes nyári téli teljes

mg/kg

Al 20570 21691 21130 17280 16106 16106 23637 24700 24700

Ba 123 134 129 103 101 101 145 168 168
Ca 3592 4265 3928 2926 3458 2926 4351 5460 5460
Cd 2,32 5,20 3,76 1,41 2,80 1,41 4,06 7,79 7,79

Co 8,71 9,04 8,87 7,05 6,97 6,97 10,25 10,90 10,90

Cr 27,7 28,4 28,1 23,1 22,7 22,7 33,2 32,6 33,2

Cu 9,71 7,07 8,39 7,01 4,35 4,35 12,30 17,38 17,38
Fe 17638 17656 17647 15217 14411 14411 20069 20866 20866
K 3480 3829 3654 2905 2300 2300 4232 5330 5330

Li 18,8 21,4 20,1 16,6 14,1 14,1 21,9 27,6 27,6

Mg 3222 3434 3328 2854 2840 2840 5659 4010 5659

Mn 623 744 683 397 484 397 911 1074 1074
Na 202 238 220 133 140 133 280 399 399
Ni 18,6 17,8 18,2 15,3 14,0 14,0 21,8 22,4 22,4

P 780 708 744 541 506 506 1055 1029 1055

Sr 23,4 25,8 24,6 19,2 20,4 19,2 27,9 31,6 31,6

Ti 381 352 367 320 247 247 459 454 459
V 31,7 34,1 32,9 28,2 21,3 21,3 35,9 42,9 42,9
Zn 49,3 55,1 52,2 39,1 40,2 39,1 60,9 142,0 142,0
NH4-N 19,1 17,4 18,2 10,2 9,1 9,1 38,9 37,0 38,9
NO3-N 21,5 22,1 21,8 9,2 11,1 9,2 65,4 58,9 65,4
össz N 1885 1854 1869 1577 1605 1577 2281 2097 2281
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18. táblázat: A nádágyakra ráfolyó szennyvízben, a talajban és az egyes növényi részekben mért 
átlagos koncentrációértékek alakulása a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen 
a 2000. május – 2002. április közötti vizsgálati időszakban 

 

Megjegyzés: A növény esetében az adatok a májustól októberig tartó 
vegetációs periódusra vonatkoznak. 

 
 
A táblázat adataiból jól látható, hogy annak ellenére, hogy a szennyvízben koncentrációjuk nem volt 
mérhető, a Cr, a Ni és a V a gyökérben, a rizómában, a szárban és a levélben egyaránt kimutatható 
volt. A kadmiumot és a kobaltot csak a föld alatti növényi részek, míg az ólmot csak a gyökér 
tartalmazta kimutatható mennyiségben. Eredményeim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 
a fémek leginkább a gyökérben, másodsorban a rizómában, legkisebb mennyiségben a szárban 
akkumulálódnak.  

Megállapítottam, hogy a szennyvízben mért értékhez képest a Mn a gyökérben négy, a Fe, Al, Ti és 
a Zn három, míg a Li, Mg és a Sr két nagyságrenddel nagyobb mértékben halmozódott fel. 
Nyilvánvalóan a Phragmites australis széles ökológiai amplitúdójának egyik oka a nagyon szelektív 
iontranszport a hajtásba. A magas gyökérbeli koncentrációk szelektív ionfelvételre és 
a gyökérfelszínen történő hatékony ionmegkötésre utalnak. 

A rizómában a Mn-nál négy, a Fe-nál és a Ti-nál három, az Al és a Zn esetében kettő, míg a Li, Mg 
és a Sr értékeinél egy nagyságrenddel volt nagyobb a felhalmozódás. 

A szárnál is szintén a Mn-nál tapasztaltam a legnagyobb nagyságrendbeli eltérést. A Fe, Ti és a Zn 
esetében a szárban mért koncentrációértékek két nagyságrenddel voltak nagyobbak, mint az ülepített 
szennyvízben mért érték, míg az Al, Li, Mg és a Sr értékeinél csak eggyel.  

Megfigyeléseim alapján az ülepített szennyvízben mért értékhez képest a levél szintén négy 
nagyságrenddel nagyobb mértékben halmozta fel a Mn-t. A Fe-nál a különbség három, a Mg, Sr, Ti 
és a Zn esetében kettő, míg az Al-nál és a Li-nál egy nagyságrend volt.  

szennyvíz gyökér rizóma szár levél talaj

mg/l

Al 3,29 4330 573 47,1 71,2 21130

Cd *** 2,19 0,417 *** *** 3,76

Co *** 11,2 0,532 *** *** 8,87

Cr *** 21,0 1,96 1,93 1,02 28,1

Cu 0,140 27,4 194 14,6 30,0 8,39

Fe 1,23 6517 711 70,7 121 17647

Li 0,052 4,44 0,493 0,372 0,278 20,1

Mg 43,22 2110 975 518 1717 3328

Mn 0,09 425 163 54,3 480 683

Na 152 614 616 588 137 220

Ni *** 19,6 3,88 3,23 2,47 18,2

Pb *** 5,34 *** *** *** ***

Sr 0,367 12,4 3,13 4,65 32,2 24,6

Ti 0,029 85,2 10,6 1,14 1,52 367

V *** 9,15 0,858 0,268 *** 32,9

Zn 0,549 144 68,6 52,4 36,9 52,2

Koncentráció 

mg/kg

Paraméter
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A talajban mért koncentrációértékeket és a vegetációs időszak során a nád egyes részeiben 
(gyökér, rizóma, szár, levél) mért koncentrációértékeket elemezve megállapítottam, hogy számos 
vizsgált paraméter - Al, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, K, Na, P, Sr, Ti és V - esetében a talajban és a 
gyökérben mért koncentrációértékek között a lineáris regressziós összefüggés statisztikailag 
igazoltnak volt tekinthető (α=0,05). Hasonló számú elemnél a talajban és rizómában (Al, Ca, Cd, 
Cu, K, Li, Mg, Na, P, Sr, Ti, V és Zn), valamint a talajban és a szárban (Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, Sr, Ti és V) mért értékek között is megfigyeltem az előbbi összefüggést (α=0,05). 
Valamivel kevesebb elemnél (Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Sr és Zn) a talaj és a szár koncentrációértékei 
között volt a lineáris regressziós összefüggés statisztikailag igazoltnak tekinthető (α=0,05). 

Kovács és Tóth (1979) a balatoni hínárok biogén-elem felhalmozását vizsgálva megállapította, hogy 
a hínárfajok a nitrogént tízezerszeres, a foszfort százezerszeres nagyságrendben képesek 
akkumulálni a víz tápelem-koncentrációjához viszonyítva. A koncentrációs faktor a Na és a Mg 
esetében száz, míg a Fe, Mn, Zn, Cu esszenciális mikroelemeknél átlagosan ezerszeres volt. 
A vízinövények tehát összetételükkel is jelezhetik az erősebb tápanyagterhelést. A tápanyagok 
azonban csak tárolódnak a növényben. A potenciális terhelés forrásaiként jelen vannak mindaddig, 
míg a növény el nem pusztul. A burjánzó vízi növényzet összegyűjtése, hasznosítása, komposztálása 
a ciklus zárását jelenthetné.  

A jelen kutatási eredmények összhangban vannak számos korábbi tanulmány (Kovács et al., 1978; 
Ho, 1981; Dinka, 1986; stb.) megállapításaival, vagyis ahol a környezet tápanyagokban és 
elemekben gazdag és ezek ellátása folyamatosan nagy mennyiségben biztosított, ott a növényi 
részekben mérhető elemkoncentrációk magasabbak. Mint az már korábban is megjegyeztem, 
az egyes növényi részek közül a levél és a gyökér elemtartalma alkalmazható leginkább 
bioindikátorként az adott környezet rendelkezésre álló elemek és tápanyagok jelzésére, valamint 
az ellátottság mértékének indikálására. A bioindikáció szerepe azért jelentős, mert bár a közeg, mint 
a víz, talaj és levegő szennyezettsége mérhető közvetlenül is, azonban az ilyen mérések nem 
tükrözik az élővilágra gyakorolt hatást, pontosabban a környezet és a szervezet kölcsönhatását. 
A bioindikáció elméleti és gyakorlati kérdéseivel a legátfogóbban a hazai irodalomban 
Kovács Margit és munkatársai foglalkoztak (Kovács et al., 1982; Kovács és Podani, 1986; Kovács 
et al., 1986; Kovács et al., 1994a, b). 

A bioindikátorok lehetővé teszik olyan elemek mozgásának és felhalmozásának nyomon követését, 
melyek a közegben (víz, levegő, talaj) alig mérhető, vagy kimutathatatlanok még a jelenkori 
analitikai technika számára is. Az élő szervezet rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy 
a nyomokban jelenlévő elemeket koncentrálja a testében. Ezzel megváltoztatja környezete 
összetételét, a fémek és elemek szétszóródásával szemben szelektíven felhalmoz. Ez a funkció tehát 
nemcsak a környezet összetételét tükröző tesztet jelent, hanem a környezet átalakítását, tisztítását is. 

Biológiai indikátorok lehetnek a gombák, zuzmók, mohák, cserjék, útszéli gyomfajok, városi sorfák, 
vízi növények, kultúrnövények, stb. a vízi növények jelezhetik a vizeket érő nagyobb 
tápanyag-terhelést, mind előfordulásukkal, mind összetételükkel. 

Részt vehetnek a vizek tisztításában nagy fitomasszájuk és akkumulációs képességük révén. 
A tápanyagok azonban csak tárolódnak a növényben. A potenciális szennyezés forrásaként jelen 
vannak mindaddig, amíg a növény el nem pusztul. A vízi növényzet összegyűjtése, hasznosítása, 
komposztálása a ciklus zárását jelenthetné.  

Vizsgálataim eredményei alapján arra lehet következtetni, hogy az egyes növényi részek közül 
a gyökér és a levél elemtartalma alkalmazható leginkább bioindikátorként az adott környezet 
rendelkezésre álló elemek és tápanyagok jelzésére, valamint az ellátottság mértékének indikálására. 
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Vizsgálati eredményeim arra is felhívják a figyelmet, hogy egy gyökérzónás természetközeli 
szennyvíztisztítási rendszer vizsgálatához a talaj–víz–növény együttes monitoringja elengedhetetlen 
a rendszer elemforgalmának jobb megértése érdekében. A rendszeres mérések adatainak, valamint 
a vizsgálati eredményeknek az összesítése és feldolgozása lehetőséget biztosíthat a rendszerben 
történő anyagforgalom rövid- és hosszú távú változásainak megfigyeléséhez, értékeléséhez és 
további segítséget nyújthat a tervezés és a működés alapjaihoz. 

A szennyvízből és a talajból vett minták elemzésével arra is kerestem a választ, hogy van-e 
összefüggés az egyes közegekben mért koncentrációértékek között, vagyis a szennyvízben mért 
koncentrációérték növekedése okoz-e a talaj adott elemtartalmában hasonló változást. 

A közegek közötti összefüggéseket vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a vizsgált elemek egy részénél 
– Ba (r=0,419), Ca (r=0,429), K (r=0,595), Mg (r=0,463) és V (r=0,962) – a szennyvízben és 
a talajban mért koncentrációértékek között a lineáris regressziós összefüggés statisztikailag 
igazoltnak volt tekinthető, vagyis a szennyvízben mért koncentrációértékek növekedése a talajban is 
koncentrációnövekedést okozott. Az elemek másik csoportjánál - Al, Cu, Fe, Mn, Na, P, Sr, Ti, Zn, 
NH4-N, NO3-N és össz N - az előbbi összefüggés nem volt megfigyelhető (α=0,05). 

A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen az egyes elemek és tápanyagok felhalmozódásának 
nagyságrendjét vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a növényi akkumuláció mellett nem 
elhanyagolható a talajban történő felhalmozódás sem. A talajban mért koncentrációértékeket 
összehasonlítva az ülepített szennyvízben mért értékekkel megállapítottam, hogy a talajban az Al és 
a Fe négy, a Mn és a Ti három, a Cr. Li, Mg, Ni, Sr és a Zn két, míg a Cu egy nagyságrenddel 
nagyobb mértékben akkumulálódott. A Cd és a Cr a gyökérhez hasonló nagyságrendben volt 
kimutatható a talajban is. 

A fentiekből látható, hogy statisztikailag igazolható lineáris regressziós összefüggés csak néhány 
paraméter esetében állt fent a szennyvíz és a talaj vonatkozásában. Ennek feltehetően az az oka, 
hogy a talaj a környezeti terhelést – jelen esetben a szennyvízzel érkező terhelést – csak egy határig 
képes pufferolni, utána „áteresztővé” válik. A szennyező anyagok így a vízben maradnak, és onnan 
kerülnek felvételre a növények által, vagy továbbjutnak a rendszerben. 

A kétéves vizsgálati időszak mintavételi eredményeit értékelve arra a következtetésre jutottam, hogy 
a nádas szűrőmezők talaja a szennyvízzel érkező szennyező anyagokat felhalmozza, ennek 
következtében összességében a talaj elemmérlege pozitív. A talajban felhalmozódó tápanyagok és 
elemek felvehetőségét számos tényező befolyásolja, ezek azonban nem képezték jelen vizsgálataim 
tárgyát, kutatásuk további vizsgálatokat igényel. 
 
 
 
4.3. A SZÜGYI GYÖKÉRZÓNÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN ÉS TERMÉSZETES ÁL LOMÁNYBAN 

ÉLŐ NÁD ÉLŐHELYÉNEK ÉS AZ EGYES NÖVÉNYI RÉSZEK ELEMAKKUMULÁCIÓJÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA  
 
 
Egyik célkitűzéseim volt a mesterséges telepített nád és a természetes körülmények között élő 
nádállomány élőhelyének, valamint elemfelvételének vizsgálata.  

Talaj- és szennyvízvizsgálati eredményeimet összehasonlítottam a szakirodalomból vett balatoni 
természetes nádas élőhelyek vizsgálati adataival, hogy megismerjem a nád környezetének 
tulajdonságait, működését, és képet kapjak a természetes és a mesterséges élőhelyek közötti 
különbségekről. 
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Ezt azért tartottam fontosnak, mert a továbbiakban segíti annak mélyebb megértését, hogyan élnek a 
növények egy olyan környezetben, ahol a tápanyag- és elemkoncentráció magasabb, mint 
természetes élőhelyükön. Az összehasonlítás során azért esett a balatoni élőhelyekre a választásom, 
mert a mesterséges élőhelyről származó vizsgálati eredményeinket magyarországi földrajzi és 
éghajlati körülmények között lévő természetes nádas élőhelyek adataival igyekeztem szembe 
állítani. 

A nádállomány természetes és mesterséges/természetközeli környezetének összehasonlítása mellett 
vizsgálataim az eltérő körülmények között élő nád egyes részeinek elemakkumulációjára is 
kiterjedtek. Saját mérési eredményeim és a szakirodalmi adatok feldolgozása lehetővé tette annak 
megfigyelését, hogy a környezet terheltsége és a növények általi elem- és tápanyagfelvétel milyen 
összefüggésben áll egymással.  
 
 
4.3.1. A víz-/szennyvízminták vizsgálati eredményei 
 
 
A DINKA  és munkatársai (1979) által a mintavételezésre kijelölt terhelt partszakasz a Balatonnak 
szennyvízbevezetésekkel egyik legjobban terhelt része volt (Csókakő-patak torkolata, 
Szent Imre-árok és Szent László-árok torkolata), ahol jelentős mennyiségű kalcium, magnézium és 
nátrium mellett nagyobb mennyiségű NH4-N, összes-N és PO4 jutott rendszeresen a tó vizébe. 
Az adatokból az is megállapítható, hogy ilyen környezeti és terheltségi feltételek mellett 
a nehézfémek közül elsősorban Fe, Sr, Zn és Mn volt kimutatható a kontrollhoz képest nagyobb 
mennyiségben. 
 
A szerzők vizsgálati eredményei terheletlen partszakaszok üledékeinek vizsgálatából is származnak 
(Alsógyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök), amelyek közelében nem volt szennyvíz 
beömlés.  

A Balaton terhelt és terheletlen partszakaszainál gyűjtött vízminták egyes paramétereinek 
összehasonlítását a mesterséges nádas szűrőmezőre ráfolyó szennyvíz átlagos elemkoncentrációival 
a 19. táblázat mutatja be. A szügyi szennyvízvizsgálati eredmények 24 mintavétel átlagának 
koncentrációadataiból származnak (havonkénti mintavétel két éven keresztül). 

A természetes és a mesterséges élőhelyek víz, illetve szennyvíz-mintavételi adatait összehasonlítva 
azt tapasztaltam, hogy a balatoni vízmintákhoz képest a szügyi nádas szűrőmezőre ráfolyó 
szennyvíz egy nagyságrenddel nagyobb mértékben tartalmazott Ca-ot, K-ot, Na-ot, P-t és Zn-et. 
Az NH4-N esetében a nagyságrendbeli különbség egy (terhelt partszakasz), illetve három 
(terheletlen partszakasz) volt.  

A tiszta partszakaszon vett vízmintához képest a terhelt partszakaszon vett háromszoros, míg 
a szügyi nádas szűrőmezőre ráfolyó szennyvíz kétszeres koncentrációban tartalmazott vasat. 
A másik két mintavételi ponthoz képest a terhelt balatoni partszakasz vize egy nagyságrenddel 
koncentráltabb volt Mn-ban.  

A Cu és a NO3-N esetében elmondható, hogy a szügyi szennyvíz ezeket a vizsgált paramétereket 
két-három nagyságrenddel nagyobb koncentrációban tartalmazta, mint a balatoni vízminták. 
A Mg értékei mindegyik vízmintában hasonlóan alakultak. 
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19. táblázat: A tiszta és terhelt partszakaszokon vett balatoni víz (Dinka et al., 1979), valamint 
a nádas szűrőmezőre jutó szennyvíz összetétele (Szügy, 2000–2002)  

 

 
 
4.3.2. Az üledék-/talajminták vizsgálati eredményei 
 
 
A balatoni üledék esetében a mintavételi helyek megegyeztek a vízmintavételek helyszíneivel. 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen a talajmintákat a két nádas szűrőmező 
5-5 randomszerűen kiválasztott 4 x 4 méteres mintaterületének 9 pontjából vettem és ezekből 
átlagmintákat képeztem. 

A balatoni üledékek és a nádas szűrőmező talajának összevetéséből látható, hogy a szűrőmező talaja 
egy nagyságrenddel gazdagabb Ca, Mg, Na, P, Mn, és Cu, illetve két nagyságrenddel K és Fe, 
valamint három nagyságrenddel összes-N-készletét tekintve. A Sr és a Zn elemeknél ilyen kiugró 
dúsulást nem tapasztaltunk (20. táblázat). 
 
20. táblázat: A tiszta és terhelt balatoni partszakaszokon vett üledék (Dinka et al., 1979), valamint 

a nádas szűrőmező talajának összetétele (Szügy, 2000–2002)  
 

Tiszta balatoni 
partszakaszon vett víz

Terhelt balatoni 
partszakaszon vett víz

Nádas szűrőmezőre 
ráfolyó víz

Ca mg/l 24,7 36,4 137

Mg mg/l 39,3 44,3 43,3

K mg/l 5,4 6,4 48,3

Na mg/l 24,5 26 152

Összes-N mg/l *** *** 143

NH4-N mg/l 0,02 1,1 107

NO3-N mg/l 0,3 0,3 2,43

P mg/l 0,8 1 18

Fe µg/l 0,299 0,861 1,23

Sr µg/l 0,307 0,350 0,367

Mn µg/l 0,500 0,136 0,090

Zn µg/l 0,650 0,990 0,549

Cu µg/l 0,200 0,130 0,140

Paraméter

Tiszta balatoni 
partszakaszon vett 

üledék

Terhelt balatoni 
partszakaszon vett 

üledék

Nádas szűrőmező 
talaja

Ca 290 750 3 928

Mg 107 321 3 328

K 31 61 3 654

Na 28 70 220

Összes N 1,5 2,7 1 869

NH4-N *** *** 18,2

NO3-N *** *** 21,8

P 12 19 744

Fe 170 317 17 647

Sr 17,2 15,2 24,6

Mn 63,8 64,1 683

Zn 11,8 49,2 52,2

Cu 4,2 6,7 8,39

Koncentráció (mg/kg)

Paraméter
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4.3.3. A természetes és a terhelt nádas állományból vett növényminták vizsgálati eredményei 
 
 
A balatoni partszakaszoknál vett növényminták esetében a mintavételi helyek megegyeztek 
a víz/üledék mintavételek helyszíneivel. A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen 
a nádmintákat az előző pontban ismertetett talaj-mintavételi pontoknak megfelelő helyről vettem. 

A 21. táblázatban bemutatott mérési eredményekből látható, hogy a terhelt balatoni partszakaszon és 
a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen élő nád egyes részeinek N-tartalma nagyon 
hasonlóan alakult, és ettől a tiszta partszakaszon vett minta esetében is csak a gyökérben és 
a rizómában mért értékek voltak kisebbek egy nagyságrenddel.  

A P koncentrációja a szügyi nád egyes részeiben egy nagyságrenddel nagyobb volt, mint a balatoni 
mintákéban mért érték, illetve a levél esetében a különbség kb. kétszeres volt. A Ca-t figyelembe 
véve azt tapasztaltam, hogy a balatoni nádminták föld alatti növényi részei ezt az elemet egy 
nagyságrenddel nagyobb koncentrációban tartalmazták, mint a nádas szűrőmezőn élő nád, míg 
ennek az ellenkezője volt megfigyelhető a föld feletti növényi részeknél.  

A növényi részek Mg-tartalmát tekintve a szügyi telepről és a tiszta balatoni partszakasznál vett 
nádminták hasonló képet mutattak, míg a terhelt balatoni partszakasz mintáiban a rizómában és 
a szárban egy nagyságrenddel magasabb értékeket találtam.  

A Mn, K, Zn és a Cu esetében egyaránt elmondható, hogy a szennyvíztisztító telepen vett nádminta 
minden része a balatoni mintákhoz képest többszörös értékben, illetve egy nagyságrenddel nagyobb 
koncentrációban tartalmazza ezeket az elemeket.  

Minden vizsgált növényi rész Na-tartalma a szügyi mintáknál volt a legkisebb, illetve a gyökér és 
a rizóma esetében ez a különbség egy nagyságrendnyi volt. Mindemellett a gyökér és a rizóma 
Fe koncentrációja éppen a szügyi mintában volt kétszeres a balatoni mintákhoz képest.  

A Sr értékei a különböző helyről vett növényminták minden egyes részében hasonlóan alakultak. 
A szügyi nádmintákban az ólom csak a gyökérben volt kimutatható koncentrációban.  
 

 
21. táblázat: A tiszta és terhelt balatoni partszakaszok mentén (Dinka et al., 1979), valamint 

a szügyi gyökérzónás szűrőmezőn élő nád egyes részeinek összetétele (Szügy, 
2000-2002) 

 

 

gyökér rizóma szár levél gyökér rizóma szár levél gyökér rizóma szár levél

Összes N 9 800 9 000 11 300 29 400 11 200 11 100 11 800 31 200 14 800 13 700 11 900 30 900
P 800 600 700 1 200 1 300 800 800 1 500 1 260 1 622 1 497 2 305
Ca 7 500 1 600 400 1 400 11 200 1 900 400 3 000 3 325 847 927 8 580
Mg 2 400 700 400 1 800 3 200 1 000 1 500 2 600 2 110 975 518 1 717
K 4 000 10 500 7 700 8 300 2 400 6 800 8 700 9 100 12 953 10 995 14 185 14 284
Na 1 200 1 200 500 400 2 200 1 400 800 400 614 616 588 137
Fe 3 587 446 55 115 3 564 419 69,0 374 6 517 711 70,7 121
Mn 211 40 26 112 156 46 39,0 189 425 163 54,3 480
Zn 34 8,3 3,8 6 36 5,6 5,4 8,3 144 68,6 52,4 36,9
Sr 16,3 7,5 *** 16,8 40,4 5,60 0,40 31,7 12,4 3,13 4,65 32,2
Pb 27,7 3,1 *** 3,2 14,30 4,90 2,90 6,10 5,34 *** *** ***
Cu 6,6 2 0,4 5 3,4 1 0,4 1,0 27,4 194 14,6 30,0

Paraméter Nádas szűrőmezőn vett nádmintaTerhelt partszakaszon vett nádmintaTiszta partszakaszon vett nádminta

Koncentráció (mg/kg)
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4.3.4. A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen és a természetes állományban élő nád 
élőhelyének és az egyes növényi részek elemakkumulációjának értékelése 

 
 
A vizsgálataim során nyert eredményeket összehasonlítva a Balaton északi partjának különböző 
terhelésű szakaszainál mért azonos paraméterek adataival arra a megállapításra jutottam, hogy 
a vízben, illetve a szennyvízben mért koncentrációértékek a Ca, K, Na, P, NH4

+-N és a Zn esetében 
a szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telepnél egy nagyságrenddel nagyobb mértékű 
dúsulást jeleztek a balatoni partszakaszok vízmintáihoz viszonyítva. A szennyvíz-, illetve 
vízmintavételi eredmények a Mg és a Sr esetében a koncentrációiban érdemi eltérés nem állt fent. 
A NO3-N, Fe és a Cu esetében nem volt nagyságrendbeli eltérés a természetes és mesterséges 
élőhelyen mért koncentrációértékek között. 

A szügyi talaj, illetve a balatoni üledék koncentrációértékeit elemezve azt tapasztaltam, hogy a Ca, 
Mg, Na, P, Mn és a Cu esetében egy nagyságrenddel nagyobbak voltak a szügyi telepen mért 
értékek, míg a különbség a K és a Fe esetében kettő, az össz N esetében pedig három 
nagyságrendnyi volt. A Sr és a Zn koncentrációiban nem volt érdemi eltérés.  

Saját mérési eredményeim, illetve a természetes nádas állományról rendelkezésre álló adatok 
alapján megállapítottam, hogy több elemnél (Ca, K, Na, P) a szennyvízben (vízben) mért 
koncentrációkülönbség nagyságrendje a talajban (üledékben) mért értékeknél is megmaradt. 
Annak ellenére, hogy a Cu és a Fe esetében a vízben nem volt mérhető nagyságrendbeli 
koncentrációkülönbség, a talaj- (üledék) mintavételi eredmények ugyanezen paraméterek esetében 
két nagyságrendnyi különbséget mutattak. 

A szügyi szennyvíztisztító telep terhelt nádasából vett minták koncentrációértékeit összehasonlítva 
az irodalom természetes nádas állományra vonatkozó adataival azt figyeltem meg, hogy a P, K, Mn, 
Zn és a Cu esetében a növény környezetében lévő magasabb koncentrációk a nád mind a négy 
vizsgált részében a természetes állományénál magasabb értékeket eredményeztek. A N-nél és 
a Fe-nál a föld alatti növényi részekben tükröződött a környezet nagyobb mértékű terheltsége, míg 
a szárban és a levélben ennek ellenére hasonlóan alakultak az értékek. A Mg és a Sr esetében a nád 
egyik részét illetően sem volt lényeges eltérés a természetes és a mesterségesen telepített állomány 
között. A Ca-nál a rizómában mértem alacsonyabb értékeket a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító 
telepről vett nádmintában, azonban ez a Na-nál mind a négy vizsgált növényi részben érvényes volt. 

Vizsgálati eredményeim más szerzők különböző terheltségű természetes nádas állományra, illetve 
élőhelyére vonatkozó adataival való összehasonlítása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 
a települési szennyvíz okozta terhelés mind a tápanyagok, mind pedig az egyéb elemek 
vonatkozásában nagyságrendekkel nagyobb terhelést jelent a talaj és a növény számára, mint 
természetes vizes élőhelyen megfigyelhető terhelés (4.3.1. fejezet). A jelentősen nagyobb mértékű 
környezeti terhelés a talajban mért koncentrációértékek esetében is tükröződött (4.3.2. fejezet).  

A természetes és a mesterséges élőhely összehasonlítása során ismételten beigazolódott, hogy ha 
a környezet tápanyagokban és elemekben gazdag és azok ellátása folyamatosan biztosított 
(szennyvíz utánpótlás), a növényekben mérhető koncentrációk is magasabbak.  

Az elemek felhalmozásával a növény megváltoztatja környezete összetételét. Ez a funkció azonban 
nemcsak a környezet összetételét tükröző tesztet jelent, hanem a környezet átalakítását, tisztítását is. 
A különböző természetközeli szennyvíztisztítási rendszerekben a növények ezen tulajdonságát is 
kihasználják.  
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Vizsgálataim igazolták, hogy a mesterséges, szennyező anyagokkal terheltebb környezetben élő 
nádállomány nagyobb mértékű szennyezőanyag-felhalmozásra képes, mint a természetes 
állományban élő. A továbbiakban azt is vizsgáltam, hogy a növények milyen szerepet játszhatnak 
a tisztítási folyamatokban. 
 
 
 
4.4. A NÁDAS ÉS A NÁD NÉLKÜLI KAVICSÁGYAK M ŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A SZÜGYI 

GYÖKÉRZÓNÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN  
 
 
Egyik célkitűzésem a szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telepen található kétféle 
szűrőmezőről elfolyó szennyvíz nyári és téli időszakban mért koncentrációértékinek vizsgálata volt. 
Ezt követően a másik célkitűzésem a kétféle kezelés (nádas szűrőmező és nád nélküli kavicságyak) 
egyes paraméterekre vetített eltávolítási hatásfokának az értékelése, összehasonlítása volt mind 
a teljes kutatási időszak, mind pedig a nyári és a téli időszakok vonatkozásában.  

Az adatok összesítését követően a nyári időszak jellemzésére a kétéves vizsgálati időszak júliusi és 
augusztusi hónapjainak átlagértékeit vettem alapul, míg a téli időszak esetében a decemberi és 
januári hónapok figyelembe vétele tűnt a legcélszerűbbnek. 

A nádas és a nád nélküli kavicságyakra érkező szennyvízhozamok nem ismertek pontosan, mert 
ennek mérésére nem volt lehetőségem. Számításaim során a kétféle szűrőmezőre érkező 
szennyvízmennyiséget azonosnak tekintettem. 

A nyári, a téli és a teljes vizsgálati időszakra jellemző mérési eredményeket, valamint a mérési 
eredmények figyelembe vételével számított eltávolítási hatásfokokat a jobb szemléltethetőség 
kedvéért táblázatokba foglaltam és grafikonok segítségével ábrázoltam.  
 
 
4.4.2. A szennyvízmintákban vizsgált paraméterek koncentrációértékei 
 
 
A 22. táblázat a fentebb említet egyes mintavételi pontoknál a nyári (július-augusztus), a téli 
(december-január) és a teljes kutatási időszakban mért átlagos koncentrációértékeket mutatják be. 
Az értékekből látható, hogy egyes szennyező anyagok – Cd, Co, Cr, Ni és V – koncentrációja 
a kimutathatósági a határérték alatt volt a szennyvízben.  

A fenti táblázat adataiból megfigyelhető, hogy egyes vizsgált paraméterek – Al, K, Li, P, Zn, NH4-N 
és az összes N – koncentrációja a nádas szűrőágyakról elfolyó vízben volt alacsonyabb, míg másoké 
– Ba, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ti és a NO3-N – a nád nélküli kavicságyakról lefolyóban. A Fe és 
a Mn esetében a nagyságrendbeli koncentrációkülönbség nem csupán a rendszer redukált állapotát 
jelzi, hanem a nádágyakról elfolyó tisztított vizet elvezető cső nagymértékű rozsdásodását is.  

A nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékeket összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy 
azoknál szintén a teljes időszakra jellemzően megfigyelt különbségek adódtak.  
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22. táblázat: A vizsgált paraméterek átlagos koncentrációértékeinek alakulása az egyes mintavételi 
pontoknál a kutatási periódus (2000. május-2002. április) nyári (július-augusztus), téli 
(december-január) és teljes időszakában 

 

 

*** A vizsgált paraméter nem volt kimutatható koncentrációban. 

 
 
4.4.3. A szennyvízmintákban vizsgált paraméterek koncentrációértékeiből számított 

eltávolítási hatásfokok 
 
 
A 23. táblázat a kétféle kezelés (nádas szűrőágyak és nád nélküli kavicságyak) koncentrációértékek 
alapján számított eltávolítási hatásfokait mutatja be. Az eltávolítási hatásfokok grafikus ábrázolása 
a 4.1.2. fejezetben található (9. és 10. ábra).  

A táblázatból látható, hogy a nádágyakról elfolyó szennyvíz dúsult kalciumban, vasban, mangánban 
és nitrát-nitrogénben. A vas- és a magnézium dúsulás oka a redukált állapotok mellett a nádágyakról 
elfolyó tisztított vizet elvezető cső nagymértékű rozsdásodása.  

Ahogy az a kétféle szűrőágyról elfolyó tisztított szennyvíz koncentrációértékeinek vizsgálatánál is 
megfigyelhető volt a nyári és a téli időszakokban mért eltávolítási hatásfokoknál szintén a teljes 
időszakra jellemzően megfigyelt különbségek adódtak.  
 
 

kavicságyak után 

nyári téli teljes nyári téli teljes 
mg/l

Al 0,703 0,196 0,450 0,082 0,089 0,085
Ba 0,050 0,023 0,037 0,095 0,066 0,081
Ca 146 139 132 246 245 245
Cd *** *** *** *** *** ***
Co *** *** *** *** *** ***
Cr *** *** *** *** *** ***
Cu 0,080 0,031 0,054 0,104 0,025 0,067
Fe 1,47 0,408 0,937 12,3 7,58 9,94
K 40,3 40,4 40,4 40,3 36,1 38,2
Li 0,047 0,046 0,047 0,044 0,043 0,044
Mg 42,6 39,6 41,1 49,5 57,9 53,7
Mn 0,455 0,237 0,346 5,07 3,04 4,06
Na 149 167 158 168 178 173
Ni *** *** *** *** *** ***
P 8,65 10,9 9,79 1,42 4,71 3,51
Sr 0,354 0,284 0,319 0,493 0,435 0,464
Ti 0,018 0,015 0,017 0,013 0,035 0,022
V *** *** *** *** *** ***
Zn 0,120 0,204 0,162 0,090 0,080 0,085

NH4-N 57,7 71,8 64,7 32,0 32,1 32,0

NO3-N 4,31 4,03 4,17 4,18 9,29 6,74
Összes N 85,6 85,8 85,7 62,6 88,8 75,7

Tisztított víz koncentrációja

nádágyak után

mg/l

Paraméter
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23. táblázat: A nádas szűrőmezők és a nád nélküli kavicságyak után mért eltávolítási hatásfokok 
alakulása a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen a nyári, a téli és a teljes 
időszakban (2000. május-2002. április)  

 

 
 

4.4.4. A növényes és a növény nélküli ágyak működésének összehasonlítása 
 
 
A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen a kavics- illetve a nádágyak 
koncentrációértékekből számított hatásfokait összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy a számos 
paraméter esetében a kétféle ágy eltávolítása között különbség mutatkozott. 

Kutatási eredményeim igazolják, hogy a növényes szűrőágyak a tápanyagok (P, NH4-N, összes N, 
K) és az elemek (Zn, Al, Li) eltávolításában egyaránt jobban szerepeltek a növény nélküliekhez 
képest mind a telep egész éves működését, mind pedig a nyári és a téli időszakokat figyelembe 
véve.  

A kavicságyakról lefolyó szennyvízben a vizsgált paraméterek közül az Al, Ba, Fe, Mn, P és a Sr 
esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékek 
szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy másik csoportjánál – Ca, Cu, K, Li, Mg, Na, 
Ti, Zn, NH4-N és a NO3-N és összes N – ez az évszakra jellemző különbség nem volt statisztikailag 
szignifikánsnak tekinthető.  

A nádágyakról lefolyó tisztított vízben csak három vizsgált paraméter - a Mn, NO3-N és 
az összes N – nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékei nem különböztek egymástól 
szignifikánsan. Az elemek egy másik csoportjánál – Al, Ba, Ca, Cu, K, Li, Mg, Na, P, Sr, Ti, Zn és 
az NH4-N – ez az évszakra jellemző különbség nem volt statisztikailag szignifikánsnak tekinthető. 

Számos korábbi kutatás (pl.: Wolverton et al., 1983) számolt be arról, hogy a növényes 
kavicságyaknál bizonyos szennyező anyagok tekintetében nagyobb mértékű koncentrációcsökkenést 
figyeltek meg, mint a növényzet nélküli kavicságyak esetében. 

kavicságy nádágy kavicságy nádágy kavicságy nádágy 

Al 78 98 76 98 86 97

Ba 77 68 67 25 67 27

Ca 15 *** 10 *** -4 ***

Cu 77 75 67 86 61 52

Fe 23 *** 18 *** 24 ***

K 4 7 12 24 16 21

Mg 21 *** 12 *** 5 ***

P 61 90 55 83 46 81

Sr 25 *** 16 *** 13 ***

Ti 57 79 45 65 43 25

Zn 81 85 78 88 71 85

NH4-N 15 52 27 81 40 70

NO3-N 24 *** 21 *** 28 ***

össz N 43 52 44 44 40 47

Paraméter nyári id őszak téli id őszak teljes id őszak 

Eltávolítási hatásfok (%)
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Ami a BOI és a KOI csökkenését illeti elhanyagolható a különbség a növényes és a növény nélküli 
kavicságyak között (Gersberg et al., 1983, 1986; Bavor et al., 1987; Van Oostrom és Cooper, 1990; 
DeBusk et al., 1990; Burgoon et al., 1991a; Tanner et al., 1995a; Cottingham et al., 1999; 
Tanner et al, 1998; Soto et al., 1999). A lebegőanyag-eltávolítás mértéke, amely elsősorban fizikai 
folyamat, szintén nagyon hasonló a kétféle módszer esetében. 

Más munkákkal összhangban (Gersberg et al., 1983, 1986; Bavor et al., 1987; Van Oostrom és 
Cooper, 1990; DeBusk et al., 1990; Burgoon et al., 1991ab; Rogers et al., 1991; 
Tanner et al., 1995ab; Cottingham et al., 1999; Tanner et al, 1998; Soto et al., 1999) a jelen kutatási 
eredményeim is azt támasztják alá, hogy az összes N eltávolítását illetően a növényes wetland-ek 
bizonyultak jobbnak.  

Számos kutatási eredménnyel (Dunbabin et al., 1988; DeBusk et al., 1990; Tanner et al., 1995b; 
Soto et al., 1999) megegyezően saját eredményeim is azt igazolják, hogy a növényes kavicságyak 
a foszfor- és a nehézfém-eltávolításban is jobban szerepeltek a kavicságyakhoz képest. 

Habár a jelen kutatási munka erre nem terjedt ki, mégis fontosnak tartom megemlíteni, hogy számos 
tanulmány (pl. May et al., 1990; Ottová et al., 1996) igazolta azt a tényt, hogy az ágyak limitált 
levegőzése ellenére obligát aerob nitrifikáló baktériumok vannak jelen a gyökerek és a rizómák 
felszínén. Mindemellett nagyobb mennyiségű ammónium-N és szerves anyag eltávolítást figyeltek 
meg a növényes ágyakban összehasonlítva a növény nélküliekkel (Gersberg et al., 1985; Juwarkar et 
al., 1994). A nagyobb mértékű NH4-N eltávolításra vonatkozó megállapítást eredményeim is 
alátámasztják, hiszen az általam vizsgált rendszerben majdnem háromszor nagyobb mértékű NH4-N 
eltávolítás volt megfigyelhető a nádágyak esetében, mint a kavicságyaknál. Ráadásul Hatano és 
munkatársai (1993) azt találták három felszín alatti átfolyású mesterséges wetland (Észak-Karolina) 
esetében, hogy a Phragmites australis-szal betelepített kavicságyakból vett minták három 
nagyságrenddel több baktériumot tartalmaztak, mint a növény nélküli ágyakból vettek. A gombák 
száma szintén három nagyságrenddel nagyobb volt, míg az Actinomycetes-é kettővel. 
 
 
 
4.5. A SZÜGYI GYÖKÉRZÓNÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KONCENTRÁCIÓÉRTÉK ÉS ANYAGÁRAM  

ALAPJÁN SZÁMOLT ELTÁVOLÍTÁSI HATÁSFOKAI  
 
 
4.5.1. Vízmérleg számítások 
 
 
A természetközeli szennyvíztisztító telepek vízmérlegének és anyagmérlegének vizsgálata azért 
fontos, mert – ellentétben az intenzív telepekkel – a szügyi telephez hasonló nagyságú és 
összetettségű természetközeli telepeken az elfolyó víz mennyisége különösen a nyári időszakban 
lényegesen kisebb lehet, mint a befolyóé. Ráadásul a nyári időszakban a hazai éghajlati 
viszonyokból adódóan lehetséges, hogy egyáltalán nincs elfolyás a rendszerből. Az élővízre és 
ökoszisztémájára pedig az elfolyó szennyvíz lehet veszélyes, főként üzemzavar esetén.  

Magyarországon ilyen vizsgálatokat Czira és Bánszki végeztek (1998) éppen a szügyi telepen, és 
a külföldi szakirodalomban is csupán becsléseket lehet találni. Számításaim során én is az említett 
szerzők vízmérleg adataira támaszkodtam.  
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A szügyi gyökérzónás nádastavas szennyvíztisztító telep vízháztartási viszonyainak vizsgálatához 
Czira és munkatársa a következő alapadatokat regisztrálta és használta fel:  

» A szennyvíztisztító telepre érkező vízhozamot a szennyvízhozam-mérő műszer regisztrálta. 
» A szűrőmezőkről távozó vizet a klórozó medencében levő Thomson-bukó segítségével mérték. 
» A nádastóból elfolyó vizet köbözéssel mérték volna, de erre nem került sor, mert a telepről egész 

augusztusban nem volt elfolyás. 
» A hidrometeorológiai állomások leolvasott adataiból a következőket használták fel: a relatív 

páratartalom értékeit, a hőmérséklet adatokat, a szélsebesség adatokat.  
» Csapadékmérésre is felkészültek, de a mérési időszakban csapadéknyomon kívül nem esett eső.  

Nyilvánvalóvá vált, hogy a telep vízháztartási mérlegének felállításában nagyon fontos szerepe van 
az evapotranszspiráció megfelelő kiszámításának, hisz ez közvetlenül nem mérhető, valamint 
természetesen döntő szerepe van abban, hogy a befogadó Feketevíz-patakba nincs elfolyó 
szennyvíz. A szűrőmezők párolgásának és párologtatásának mértékét kétféleképpen közelítették 
meg: 

» Egyrészt a szűrőmezőre ráfolyó vízmennyiség és a fertőtlenítő medencében megmért elfolyó 
vízmennyiség különbségéből számoltunk. Ezt azért tekinthetjük pontos megoldási módszernek, 
mert a szűrőmezők műanyag fóliával szigeteltek, elszivárgás nem lehetséges. 

» Másrészt egy soktényezős párolgási formula alkalmazásával, amelybe a megmért, és átlagolt 
meteorológiai adatokat beillesztve szintén megkapható az elpárologtatott, elpárolgott 
vízmennyiség. 

Azért tartották fontosnak mindkét módszer alkalmazását a szűrőmezőknél, mert a nádastóra már 
nem igaz, hogy nincs elszivárgás, hisz nem szigetelt a meder. Viszont a tóról elfolyás sem volt. 
Így a párolgási egyenlet megbízhatósága a nádastó esetében kiemelten fontos az elfogadható 
vízmérleg kiszámításához. A kiválasztott párolgási formula alapján és a szűrőmezőkre ráfolyó és 
onnan elfolyó vízhozamok különbségéből számított evapotranszspiráció mennyisége csaknem 
megegyezett, ezért a párolgási egyenlet a nádastóra is alkalmazható volt. 

Czira és Bánszki szerint az adott felületek párolgásának számításánál, helyi adottságokat figyelembe 
véve a rendelkezésre álló módszerek közül legalkalmasabbnak mutatkozott a Fertő-tó 
párolgásszámítására alkalmazott összefüggés felhasználása, amelynek alakja a következő: 

E(W) = 0,42 (E-e)0,9 (1+αt)9 (1+0,015u)2 n 

ahol 
  E a havi középhőmérséklethez tartozó telítési páranyomás (mbar) 
  e a havi átlagos tényleges páranyomás (mbar) 
  α 1/273 
  t a havi középhőmérséklet (°C) 
  u a havi közepes szélsebesség (m/s) 

  n a hónap napjainak száma 

Ezt a párolgásszámító formulát április-október hónapokban az ún. nádkonstans együtthatóval kell 
kiegészíteni, amely a mocsári növényzet többlet párolgását is figyelembe veszi.  

A számításaim során figyelembe vett napi átlagos szennyvízmennyiség 80 m3 volt, amely 
tartalmazta a kémiai előkicsapatásnál használt folyékony vegyület hozzáfolyó értékét. 
Ezt felszoroztam 31-gyel, ami 2480 m3 jelent. Ebből levontam az előülepítőből havonta 
kiszivattyúzott iszap- és vízmennyiséget, mely kb. 35-40 m3 volt. 
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A kapott értéket elosztottam kettővel, hiszen szennyvízmennyiség fele a kavicságyakra került. Ezek 
alapján a nádas szűrőmezőkre ráfolyó átlagos szennyvízhozam 1220 m3 volt. 

Számításaim során felhasználtam Czira és Bánszki mérési eredményeit és az általuk alkalmazott 
összefüggéseket. Becsléseimnél figyelembe vettem, hogy a nyári időszakban azéves párolgás 
mintegy 90%-ával számolhatunk, vagyis a nyári párolgás mintegy 8-9-szerese a télinek, illetve hogy 
a nádastóból elszivárgás is történik, mely mennyisége a befolyó víz mennyiségének 9-10%-a. 
Ennek alapján számításaimkor a következő paramétereket használtam: 

» a nádas szűrőágyakra ráfolyó átlagos vízmennyiség: 1220 m3; 
» a nádas szűrőágyakról a nyári időszakban elfolyó vízmennyiség: 1080 m3; 
» a nádas szűrőágyakról a téli időszakban elfolyó vízmennyiség: 1190 m3; 
» a kavicságyakra ráfolyó átlagos vízmennyiség: 1220 m3; 
» a kavicságyakról a nyári időszakban elfolyó vízmennyiség: 1110 m3; 
» a kavicságyakról a téli időszakban elfolyó vízmennyiség: 1205 m3; 
» a nádastóba a nyári időszakban befolyó vízmennyiség: 2190 m3; 
» a nádastóról a nyári időszakban elfolyó vízmennyiség: nincs; 
» a nádastóba a téli időszakban befolyó vízmennyiség: 2390 m3; 
» a nádastóról a téli időszakban elfolyó vízmennyiség: 2000 m3; 
» a nádastóról az őszi időszakban elfolyó vízmennyiség: 1000 m3; 
» a nádastóról a tavaszi időszakban elfolyó vízmennyiség: 600 m3. 

 
 
4.5.2. Anyagmérleg számítás és tisztítási hatásfok-vizsgálat 
 
A szügyi szennyvíztisztítási módszernél a rendszerbe belépő és távozó víztömeg között jelentős 
különbség van, - még akkor is, ha van elfolyás a nádastóról - elsősorban a növényzet párologtatása 
és a tóról való elszivárgás miatt. Ez indokolta, hogy a tisztítási hatásfok számításnál figyelembe 
vegyem a tisztítási pontok között a vízhozamokat is, és ezek segítségével anyagáramokat számítsak. 

Elemzésemhez felhasználtam az egyes mintavételi pontoknál vett vízminták koncentrációértékeit, 
majd az előzőekben ismertetett vízmérleg számítás eredményeit alkalmazva a koncentrációértékek 
és vízhozam adatok összeszorzásával anyagáramokat is számítottam. 

Ezután a kapott anyagáramok alapján is megvizsgáltam a telep hatékonyságát egyes tisztítási 
fokozatokra lebontva. A 23-34. táblázatok bemutatják a számítási eredményeket. 
 
23. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep foszfor eltávolítási hatásfoka 
 

 

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 
elfolyó tisztított 

víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 18,1 3,5 8,1 7,7

nyári időszak 24 2,38 8,48 7,86

nyári időszak

Összes P

67%

81% 6%

58%

100%

77%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

91% 46%
teljes időszak

teljes időszak
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24. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep összes N eltávolítási 
hatásfoka 

 

 
 
25. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep NH4-N eltávolítási hatásfoka 

 
 

 
 

26. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep alumínium eltávolítási 
hatásfoka 

 

 

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 107 32 64 42,7

nyári időszak 73 34,8 58,3 39,8

nyári időszak 100%

77%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

72% 60%
teljes időszak

teljes időszak

NH4-N

46%

70% 33%

60%

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 143 75,7 82,7 69,2

nyári időszak 152 72,4 85,3 71,6

nyári időszak 100%

75%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

51% 16%
teljes időszak

teljes időszak

Összes N

53%

47% 16%

52%

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 3,29 0,09 0,35 0,19

nyári időszak 4,66 0,097 0,812 0,598

nyári időszak

Al

87%

97% 46%

94%

100%

99%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

98% 85%
teljes időszak

teljes időszak
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27. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep kalcium eltávolítási hatásfoka 
 

 
 
28. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep réz eltávolítási hatásfoka 
 
 

 
 
29. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep vas eltávolítási hatásfoka 
 

 

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 136 245 138 151

nyári időszak 167 252 146 149

nyári időszak 100%

45%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

dúsulás 42%
teljes időszak

teljes időszak

Ca

11%

dúsulás dúsulás

dúsulás

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 0,14 0,067 0,065 0,051

nyári időszak 0,138 0,035 0,116 0,026

nyári időszak

Cu

81%

52% 23%

70%

100%

86%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

66% 65%
teljes időszak

teljes időszak

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 
elfolyó tisztított 

víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 1,23 9,94 1,61 0,84

nyári időszak 2,97 9,29 1,97 1,27

nyári időszak 100%

71%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

dúsulás 76%
teljes időszak

teljes időszak

Fe

57%

dúsulás 48%

32%
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30. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep kálium eltávolítási hatásfoka 
 
 

 
 
31. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep magnézium eltávolítási 

hatásfoka 
 

 
 
32. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep nátrium eltávolítási hatásfoka 
 

 
 

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 48,3 38,2 41,3 38,6

nyári időszak 44,5 41,4 42,1 40,8

nyári időszak 100%

59%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

27% 49%
teljes időszak

teljes időszak

K 

8%

21% 6%

20%

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 43,2 53,7 43,3 42,5

nyári időszak 46,5 48,5 43,6 41,1

nyári időszak 100%

50%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

dúsulás 47%
teljes időszak

teljes időszak

Mg

12%

dúsulás 2%

2%

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 152 173 159 157

nyári időszak 101 176 142 141

nyári időszak

Na

dúsulás

dúsulás 1%

dúsulás

100%

45%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

dúsulás 44%
teljes időszak

teljes időszak
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33. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep stroncium eltávolítási 
hatásfoka 

 

 
 
34. táblázat: A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep cink eltávolítási hatásfoka 
 

 
 

 
4.5.3. A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep koncentrációérték és anyagáram alapján 

számolt eltávolítási hatásfokainak összehasonlítása és értékelése 
 
 
Vízmérleg számítások igazolják, hogy a természetközeli szennyvíztisztító telepekről a növényzet 
párologtatásának köszönhetően lényegesen kevesebb víz folyik el, mint a ráfolyó víz mennyisége. 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepre jellemző adatok azt mutatják, hogy 
a szennyvíztisztítót jobban jellemző eredményeket kapunk, ha a koncentrációértékek helyett 
anyagáramok segítségével számítjuk a hatásfokot, hiszen a nyári hónapokban a nádastóról nincs 
elfolyás, így a Feketevíz-patakra – mind befogadóra – nézve a szennyvíztisztító telep 100%-os 
hatásfokkal működik. Az anyagáramokon alapuló hatásfokszámítás figyelembe veszi a rendszeren 
áthaladó víztérfogatokat, mely a természetközeli szennyvíztisztítási rendszerekben igen nagy 
jelentőséggel bír, hiszen a vizsgálati adatokból is azt a következtetést lehet levonni, hogy a nád 
egyrészt vizet párologtat, másrészt a szennyező anyagok kisebb-nagyobb hányadát visszatartja. 

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 

elfolyó tisztított 
víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 0,37 0,46 0,33 0,35

nyári időszak 0,47 0,53 0,36 0,36

nyári időszak 100%

53%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

dúsulás 43%
teljes időszak

teljes időszak

Sr

23%

dúsulás nem változott

5%

Nyers 
szennyvíz

Nádas 
szűrőágyakról 
elfolyó tisztított 

víz

Nádastóba 
befolyó tisztított 

víz

Nádastóról 
elfolyó víz

nyári időszak

teljes időszak 0,55 0,09 0,12 0,09

nyári időszak 0,87 0,13 0,18 0,14

nyári időszak

Zn

84%

85% 26%

83%

100%

92%

Hatásfok 
koncentráció 
szerint

Koncentráció 

(g/m3)

Hatásfok 
anyagáram 
szerint

86% 61%
teljes időszak

teljes időszak
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A hatásfokszámításkor a két módszer eredményeit összehasonlítva jelentős különbségeket 
tapasztaltam. A koncentrációval számított hatásfokok kedvezőtlenebb képet mutatnak, mivel 
ez a számítási módszer nem veszi figyelembe víztérfogatokat, egységnyi térfogatra kielemzett 
adatokkal kalkulál. A nádas szűrőmezőre belépő és távozó anyagáramot összehasonlítva 
megfigyelhető, hogy a nád párologtatása és tisztító hatása nagymértékben megcsappantja 
az anyagáramot. A csapdába esett anyagok lebomlanak vagy felhalmozódnak és bizonyos idő után 
eltömik a szűrőágyat (jól működő szűrőágy esetén ez évtizedekben mérhető). 

A 4.5.2. fejezetben bemutatott adatokból jól látható, hogy telep teljes eltávolítási hatásfokát 
figyelembe véve az anyagáramra vonatkozó adatokon alapuló hatásfokok 15-20%-kal, számos 
paraméter esetében pedig 45-50%-kal is kedvezőbbek voltak, mint azok, melyek csak 
a koncentrációértékeket vették figyelembe. A Ca és a Na esetében a koncentrációértékek alapján 
dúsulással számolhatunk, míg az anyagáramokat figyelembe véve 45%-os eltávolítási hatásfokot 
számoltam.  

A természetközeli szennyvíztisztítási rendszereknél még egy dolgot fontos figyelembe venni, 
mégpedig azt, hogy a kedvező szennyezőanyag eltávolítási hatásfokok ellenére ezek a telepek 
gyakran miért nem képesek teljesíteni az elfolyó tisztított szennyvízre vonatkozó határértékeket. 
Ennek egyik oka az alacsony fajlagos vízfogyasztás, mely a szennyvíz nagymértékű 
koncentráltságát okozza, másrészről azonban a tervezési hiányosságok is hozzájárulnak 
a problémához. A természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek szempontjából kedvező fordulatot 
a kibocsátott szennyvízminőségre vonatkozó hazai jogi szabályozás módosítása. Az új jogszabály 
(a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/200. (XII.25.) KvVM rendelet) választási lehetőséget kínál koncentrációra 
vonatkozó határértékek, vagy a százalékban kifejezett szennyezőanyag csökkentés figyelembe 
vételére. A százalékos értékek opcionális használata könnyítést jelenthet a Magyarországon 
köztudottan nagy szennyezőanyag koncentrációjú szennyvizek tisztítása esetén. 
 
 
 
4.6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  
 
 
A szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telep nyári és téli időszakban mért 
eltávolítási hatásfokának az összehasonlítása és értékelése 
 
A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telep nyári (július-augusztus) és téli (december-január) 
időszakban mért eltávolítási hatásfokait összehasonlítva megállapítottam, hogy azok nem 
különböztek egymástól szignifikánsan. A koncentrációértékeket alapul véve a vizsgált paraméterek 
egy részénél – Ba (74%), Ca (11%), Fe (57%), Mg (12%), P (67%), Sr (23%), és összes N (53%) – 
a nyári időszakban mértem kedvezőbb eltávolítási hatásfokot. Ezzel szemben az Al (98%), 
Cu (84%), K (15%), Li (11%), Ti (65%) és az NH4-N (62%) esetében a téli időszakban volt jobb az 
eltávolítási hatásfok. Mindebből látható, hogy a nyári (vegetációs) időszakban a kedvezőbb 
környezeti feltételek által elősegített fokozott biológiai aktivitásnak és a növényi növekedésnek, 
fejlődésnek köszönhetően a vizsgált paraméterek nagy részénél a tisztított szennyvízben 
alacsonyabb volt a koncentráció. 

A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telep éves átlag 
koncentrációértékein alapuló eltávolítási hatásfokát vizsgálva megállapítottam, hogy a telep igen jó 
hatásfokkal működött az Al (94%), Zn (83%), Cu (64%), NH4-N (60%), P (58%), Ba (55%) és 
az összes N (52%) eltávolításában. 
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Az előző paramétereknél kisebb mértékű eltávolítási hatásfokot figyeltem meg a Ti (39%), Fe 
(32%), K (20%), Sr (5%) és a Mg (2%) esetében. A telepről elfolyó tisztított vízben a NO3-N és 
a Ca dúsulását figyeltem meg.  

Az elfolyó tisztított víz nitrát koncentrációjának növekedése annak eredménye, hogy 
az utótisztítóként működő nádastó hatására csökkent az elfolyó víz ammónia koncentrációja, vagyis 
beindult a nitrifikáció. A kedvezőtlen eltávolítási hatásfokok oka egyrészről a nádas szűrőágyak 
eltömődésre hajlamos, túl kicsi szemcseméretű töltete, másrészről a településre jellemző alacsony 
fajlagos vízfogyasztás, melynek eredményeképpen a szennyvíz a csatornahálózatban berohad. 
 
 
A fémek felhalmozódásának alakulása a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen 
 
Annak ellenére, hogy a szennyvízben koncentrációjuk nem volt mérhető, a Cr, a Ni és a V 
a gyökérben, a rizómában, a szárban és a levélben egyaránt kimutatható volt. 
 
A kadmiumot és a kobaltot csak a föld alatti növényi részek, míg az ólmot csak a gyökér tartalmazta 
kimutatható mennyiségben. 

Megállapítottam, hogy a szennyvízben mért értékhez képest a Mn a gyökérben négy, a Fe, Al, Ti és 
a Zn három, míg a Li, Mg és a Sr két nagyságrenddel nagyobb mértékben halmozódott fel. 
Nyilvánvalóan a Phragmites australis széles ökológiai amplitúdójának egyik oka a nagyon szelektív 
iontranszport a hajtásba. A magas gyökérbeli koncentrációk szelektív ionfelvételre és 
a gyökérfelszínen történő hatékony ionmegkötésre utalnak. 

A rizómában a Mn-nál négy, a Fe-nál és a Ti-nál három, az Al és a Zn esetében kettő, míg a Li, Mg 
és a Sr értékeinél egy nagyságrenddel volt nagyobb a felhalmozódás. 

A szárnál is szintén a Mn-nál tapasztaltam a legnagyobb nagyságrendbeli eltérést. A Fe, Ti és a Zn 
esetében a szárban mért koncentrációértékek két nagyságrenddel voltak nagyobbak, mint az ülepített 
szennyvízben mért érték, míg az Al, Li, Mg és a Sr értékeinél csak eggyel.  

Megfigyeléseim alapján az ülepített szennyvízben mért értékhez képest a levél szintén négy 
nagyságrenddel nagyobb mértékben halmozta fel a Mn-t. A Fe-nál a különbség három, a Mg, Sr, Ti 
és a Zn esetében kettő, míg az Al-nál és a Li-nál egy nagyságrend volt.  

Vizsgálataim eredményei alapján arra lehet következtetni, hogy az egyes növényi részek közül 
a gyökér és a levél elemtartalma alkalmazható leginkább bioindikátorként az adott környezet 
rendelkezésre álló elemek és tápanyagok jelzésére, valamint az ellátottság mértékének indikálására. 

A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen az egyes elemek és tápanyagok felhalmozódásának 
nagyságrendjét vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a növényi akkumuláció mellett nem 
elhanyagolható a talajban történő felhalmozódás sem. A talajban mért koncentrációértékeket 
összehasonlítva az ülepített szennyvízben mért értékekkel megállapítottam, hogy a talajban az Al és 
a Fe négy, a Mn és a Ti három, a Cr. Li, Mg, Ni, Sr és a Zn két, míg a Cu egy nagyságrenddel 
nagyobb mértékben akkumulálódott. A Cd és a Cr a gyökérhez hasonló nagyságrendben volt 
kimutatható a talajban is. 
 
 



 

 86

A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen és természetes állományban élő nád 
élőhelyének és az egyes növényi részek elemakkumulációjának összehasonlítása 
 
A vizsgálataim során nyert eredményeket összehasonlítva a Balaton északi partjának különböző 
terhelésű szakaszainál mért azonos paraméterek adataival arra a megállapításra jutottam, hogy 
a vízben, illetve a szennyvízben mért koncentrációértékek a Ca, K, Na, P, NH4

+-N és a Zn esetében 
a szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telepnél egy nagyságrenddel nagyobb mértékű 
dúsulást jeleztek a balatoni partszakaszok vízmintáihoz viszonyítva. A szennyvíz-, illetve 
vízmintavételi eredmények a Mg és a Sr esetében a koncentrációiban érdemi eltérés nem állt fent. 
A NO3-N, Fe és a Cu esetében nem volt nagyságrendbeli eltérés a természetes és mesterséges 
élőhelyen mért koncentrációértékek között. 

A szügyi talaj, illetve a balatoni üledék koncentrációértékeit elemezve azt tapasztaltam, hogy a Ca, 
Mg, Na, P, Mn és a Cu esetében egy nagyságrenddel nagyobbak voltak a szügyi telepen mért 
értékek, míg a különbség a K és a Fe esetében kettő, az össz N esetében pedig három 
nagyságrendnyi volt. A Sr és a Zn koncentrációiban nem volt érdemi eltérés.  

Saját mérési eredményeim, illetve a természetes nádállományról rendelkezésre álló adatok alapján 
megállapítottam, hogy több elemnél (Ca, K, Na, P) a szennyvízben (vízben) mért 
koncentrációkülönbség nagyságrendje a talajban (üledékben) mért értékeknél is megmaradt. 
Annak ellenére, hogy a Cu és a Fe esetében a vízben nem volt mérhető nagyságrendbeli 
koncentrációkülönbség, a talaj- (üledék) mintavételi eredmények ugyanezen paraméterek esetében 
két nagyságrendnyi különbséget mutattak. 

A szügyi szennyvíztisztító telep terhelt nádasából vett minták koncentrációértékeit összehasonlítva 
az irodalom természetes nádas állományra vonatkozó adataival azt figyeltem meg, hogy a P, K, Mn, 
Zn és a Cu esetében a növény környezetében lévő magasabb koncentrációk a nád mind a négy 
vizsgált részében a természetes állományénál magasabb értékeket eredményeztek. A N-nél és a 
Fe-nál a föld alatti növényi részekben tükröződött a környezet nagyobb mértékű terheltsége, míg a 
szárban és a levélben ennek ellenére hasonlóan alakultak az értékek. A Mg és a Sr esetében a nád 
egyik részét illetően sem volt lényeges eltérés a természetes és a mesterségesen telepített állomány 
között. 

A Ca-nál a rizómában mértem alacsonyabb értékeket a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító 
telepről vett nádmintában, azonban ez a Na-nál mind a négy vizsgált növényi részben érvényes volt. 
 
 
A nádas és a nád nélküli kavicságyak működésének összehasonlítása a szügyi gyökérzónás 
szennyvíztisztító telepen 

 
A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen a kavics- illetve a nádágyak 
koncentrációértékekből számított hatásfokait összehasonlítva kutatási eredményeim igazolják, hogy 
a növényes szűrőágyak a tápanyagok (P, NH4-N, összes N, K) és az elemek (Zn, Al, Li) 
eltávolításában egyaránt jobban szerepeltek a növény nélküliekhez képest mind a telep egész éves 
működését, mind pedig a nyári és a téli időszakokat figyelembe véve.  

A kavicságyakról lefolyó szennyvízben a vizsgált paraméterek közül az Al, Ba, Fe, Mn, P és a Sr 
esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékek 
szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy másik csoportjánál – Ca, Cu, K, Li, Mg, Na, 
Ti, Zn, NH4-N és a NO3-N és összes N – ez az évszakra jellemző különbség nem volt statisztikailag 
szignifikánsnak tekinthető.  
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A nádágyakról lefolyó tisztított vízben csak három vizsgált paraméter - a Mn, NO3-N és az összes N 
– nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékei nem különböztek egymástól szignifikánsan. 
Az elemek egy másik csoportjánál – Al, Ba, Ca, Cu, K, Li, Mg, Na, P, Sr, Ti, Zn és az NH4-N – 
ez az évszakra jellemző különbség statisztikailag szignifikánsnak volt tekinthető. 
 
 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep koncentrációérték és anyagáram alapján számolt 
eltávolítási hatásfokai 
 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepre jellemző adatok azt mutatják, hogy 
a szennyvíztisztítót jobban jellemző eredményeket kapunk, ha a koncentrációértékek helyett 
anyagáramok segítségével számítjuk a hatásfokot, hiszen a nyári hónapokban a nádastóról nincs 
elfolyás, így a Feketevíz-patakra – mind befogadóra – nézve a szennyvíztisztító telep 100%-os 
hatásfokkal működik.  

A hatásfok számításkor a két módszer eredményeit összehasonlítva arra a megállapításra jutottam, 
hogy a koncentrációval számított hatásfokok kedvezőtlenebb képet mutatnak, mivel ez a számítási 
módszer nem veszi figyelembe víztérfogatokat, egységnyi térfogatra kielemzett adatokkal kalkulál. 
A nádas szűrőmezőre belépő és távozó anyagáramot összehasonlítva megfigyelhető, hogy a nád 
párologtatása és tisztító hatása nagymértékben megcsappantja az anyagáramot. Vagyis a nád 
egyrészt vizet párologtat, másrészt a szennyezőanyagok kisebb-nagyobb hányadát „csapdába ejti”.  

A telep teljes eltávolítási hatásfokát figyelembe véve az anyagáramra vonatkozó adatokon alapuló 
hatásfokok 15-20%-kal, számos paraméter esetében pedig 45-50%-kal is kedvezőbbek voltak, mint 
azok, melyek csak a koncentrációértékeket vették figyelembe. A Ca és a Na esetében 
a koncentrációértékek alapján dúsulással számolhatunk, míg az anyagáramokat figyelembe véve 
45%-os eltávolítási hatásfokot számoltam.  
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5. JAVASLATOK A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI  
RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOSAN 

 
 
Gyökérzónás szennyvíztisztítási eljárást alkalmazó külföldi telepek működési jellemzőire 
vonatkozóan számos irodalmi információ áll rendelkezésre, azonban ez közel sem mondható el 
a néhány magyarországi telepről. 

Magyarországon még újnak számítanak a gyökérmezős telepek, és a szennyező anyagok mérését is 
ritkán, vagy egyáltalán nem végzik. Így hosszú távú változásokat lehetetlen tanulmányozni, és ilyen 
jellegű következtetéseket sem vonhatunk le a jelenlegi telepek működése alapján. 

A telepeken monitoring rendszert kellene kiépíteni. Alapvető fontosságú lenne a meglévő telepeken 
- legalább a befolyó és az elfolyó víz esetében - a legfontosabb vízminőségi paraméterek 
(BOI5, KOICr, TSS, NH4-N, TN, PO4-P, TP) rendszeres mérése. Az így kapott adatok összesítése és 
feldolgozása segítené a változások nyomon követését. Így folyamatosan ellenőrizhető lenne 
a telepek működése és ez lehetőséget biztosítana a hosszútávú változások megfigyeléséhez, 
értékeléséhez, valamint a további tervezés, működés és fenntartás alapja lehetne.  

Lényegesnek tartanám olyan további vizsgálatok elvégzését, amelyek lehetővé tennék az éghajlati és 
a mikroklimatikus tényezők (pl. hőmérséklet, csapadék, párolgás, stb.) rendszerre gyakorolt 
hatásának pontosabb megismerését. Ide tartozik például a téli üzemviszonyok közötti működés 
megfigyelése, hiszen ilyenkor a hőmérséklet csökkenésével lelassulnak a gyökérzónás 
rendszerekben végbemenő biológiai folyamatok, és ez hatással lehet a rendszer tisztítási 
hatásfokára.  

Az eredmények alátámasztják, hogy az anyagáramok alapján számított eltávolítási hatásfokok 
nemcsak kedvezőbbek, de jobban is jellemzik a természetközeli rendszerek valós működését. 
Mindezzel igazolható, hogy a környezetet érő terhelés valójában sokkal kisebb, mint azt a hatóságok 
gondolnák. Fontosnak tartom azonban megemlíteni, hogy a még pontosabb számításokhoz hosszabb 
hidrológiai adatsorokra lenne szükség, mint amelyek jelenleg rendelkezésre állnak. Javaslom 
a hosszabb időszakot lefedő hidrológiai vizsgálatok elvégzését a jövőben.  

Természetesen, ahogy a jelen eredmények is igazolják, a rendszerben lezajló anyagforgalmi 
folyamatok, valamint a növényzet szerepének további vizsgálata sem elhanyagolható. A növények 
jelenléte fontos a gyökérzónás rendszerekben. Egy jól fejlett növényállomány minden szempontból 
pozitívumként értékelhető. Szükséges lenne a talaj/üledék egyéb kémiai analitikai módszerekkel 
történő vizsgálata is (Heltai és Füleky, 1992; Heltai et al., 2002). 

Kutatómunkám során a szügyi nádállományt és élőhelyét a balatoni nádassal hasonlítottam össze, 
mert arra vonatkozóan álltak rendelkezésre adatok. Javasolható lenne a későbbiekben egy a 
közelben lévő, ugyanahhoz a kistájhoz tartozó nádállomány vizsgálata, és így igen hasonló 
természetföldrajzi körülmények között élő növényállományt lehetne kontrolként alkalmazni.  

Nem utolsó sorban fontos pár szót ejteni financiális kérdésekről is. A monitoringrendszerek 
kiépítése mindenképpen elsőrendű kérdés, hiszen előzetes adatok és információk nélkül lehetetlen 
jól működő természetközeli szennyvíztisztítási rendszer kialakítása. A monitoring rendszerek 
kiépítése és üzemeltetése azonban nem várható el az önkormányzatoktól, hiszen az ilyen rendszerek 
esetében kistelepülésekről van szó, amelyek szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem engedhetik meg 
maguknak a költséges vizsgálatok elvégzését. Ezt mindenképpen központi állami forrásból kellene 
finanszírozni. 
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A jövőben a monitoringrendszerek által biztosított adatok és információk alapul szolgálnának 
a tervezéshez és a működéshez. Jelenleg nincs olyan műszaki segédlet, amely segítené 
a gyökérzónás szennyvíztisztítási rendszerek tervezését, és ennek egyik oka a tervezésre, működésre 
és fenntartásra vonatkozó hazai tapasztalatok és információk hiánya. Mindez lehetővé tenné 
a jelenlegi támogatások és szabályozások (pl. határérték) felülvizsgálatát, ami a kistelepülések 
szennyvíztisztásának megoldása szempontjából alapvető kérdés. 

A természetközeli szennyvíztisztítás a “hagyományos” biológiai-mechanikai technológiákhoz 
képest sokkal fenntarthatóbb megoldást kínál, az ökológiai tisztítótelep már önmagában is sokkal 
inkább tájba illeszthető, anyag és energia hozzáadása nélkül képes egy-egy kistelepülést kiszolgálni. 
Ezt a környezet védelmét szolgáló technológiát a kétezres lélekszám alatti községek számára 
fejlesztették ki, a kommunális szennyvíz tisztítása céljából. A természetközeli szennyvíztisztítási 
rendszerek kiválthatják a szokásos megoldást, amely szerint egy kisebb közösség szennyvizét 
hosszú kilométereken keresztül utaztatják, hogy az végül a centralizált, méretes tisztítóba kerüljön. 
A közösségek így nagymértékben kiszolgáltatottá válnak azáltal, hogy az egyébként elérhetőbb és 
környezetvédelmi szempontból kevésbé deficites megoldás többszörösét fizetik ki. Minden térség, 
település szennyvizének környezetkímélő tisztításához megtalálható az adottságainak leginkább 
megfelelő módszer. 

Annak ellenére, hogy a környezetvédelmi tárca támogatási rendszerében több éve hangsúlyosan 
szerepel a természetközeli szennyvíztisztítást vagy a szakszerű egyedi/házi szennyvíztisztítást és –
elhelyezést választó pályázatok előnyben részesítése, kiemelt mértékű támogatással, ezen eljárások 
megítélése és alkalmazhatósága Magyarországon jelenleg ellentmondásos. Elvileg támogatott 
technológiákról van szó, ugyanakkor a működtetésükhöz szükséges engedélyek megszerzése 
nehézségekbe ütközik, mivel ezek a szennyvíztisztítók bizonyos körülmények között néhány 
paraméterben némileg a határértékérték felett produkálnak. 

A természetközeli szennyvíztisztítási eljárásokkal szemben észlelhető hazai ellenállás egyik oka 
lehet, hogy a működésükkel kapcsolatosan korábban kedvezőtlen tapasztalatok merültek fel. 
Ezek azonban arra vezethetők vissza, hogy az általános nézet szerint „ami egyszerű, azzal nem túl 
sokat kell foglalkozni, törődni”, ily módon elhanyagoltságuk miatt ma is jelentős veszélyt 
hordoznak a környezet tekintetében. Az egyszerű/kisköltségű szennyvíztisztítási rendszerek 
esetében is igaz, hogy a szennyvíztisztítás csak körültekintő és hozzáértő előkészítés, tervezés, 
valamint gondos és szakszerű üzemeltetés mellett lehet eredményes. 

A környezetvédelem azért ajánlja a természetközeli tisztítási módokat, illetve ahol lehetséges, 
a szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazását, mert hazánk településeinek több mint 
háromnegyede kistelepülés, és ezek esetében különösen fontos a kisköltségű, gazdaságosan 
fenntartható és környezetvédelmi szempontból is megbízható, hosszútávon megfelelő 
szennyvízártalmatlanítási módszer alkalmazása, mely egyben hozzájárul az országgal szembeni 
EU elvárások mielőbbi teljesítéséhez is. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
 
Kutatómunkám során együtt vizsgáltam a szennyvizet, a talajt és a növényt települési szennyvíz 
tisztítására alkalmazott gyökérzónás rendszerben. Mindezen belül kiemelt figyelmet fordítottam 
a növénynek (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) a tápanyag- és elemakkumulációban, 
illetve a tisztításban betöltött szerepének alaposabb megismerésére. Ugyanakkor a talaj- és 
vízvizsgálati eredmények alapinformációkat szolgáltattak a talaj elem- és tápanyag-
akkumulációjának pontosabb felméréséhez, a tisztítási folyamat alatt bekövetkező változások 
hatásának elemzéséhez. 

A vizsgálatok helyszínéül a hazai természetközeli szennyvíztisztító rendszerek közül 
a Nógrád-megyei Szügy községben üzemelő gyökérzónás szennyvíztisztító telepet választottam. 
E telep választása azért tűnt célszerűnek, mert lehetőséget biztosított kétféle kezelés (nádágy és nád 
nélküli kavicságy) összehasonlítására, rendelkezésre álltak a telepre vonatkozó korábbi információk 
(szennyvízminőségi és mennyiségi paraméterek adatsorai, egyéb dokumentációk) és a jól beállt, 
fejlett növényállomány alkalmas volt a náddal kapcsolatosan végzett vizsgálatokra. 

A kutatómunka célkitűzései a következők voltak: 

» A szennyvízminőség változásának nyomon követése a telepen, a szennyvíztisztítás 
folyamatának jellemzése, különös tekintettel az elfolyó víz minőségére. 

A szennyvíztisztítás folyamatának nyomon követésére a telep hat pontján szennyvízmintákat 
vettem. A vizsgált paraméterek koncentrációértékeinek meghatározása az egyes mintavételi 
pontoknál lehetővé tette a tisztítási folyamat jellemzését, valamint az egyes paraméterekre 
jellemző eltávolítási hatásfokok meghatározását. A rendszeres havonkénti mintavétel 
biztosította a szennyvízminőség szezonális változásainak figyelemmel kísérését, vagyis 
a nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékek és eltávolítási hatásfokok 
összehasonlítását.  

» Elem-felhalmozódások megfigyelése a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep talajában 
és növényállományában. 

Választ kerestem arra, hogy az egyes tápanyagok és elemek a szennyvízben mért értékhez 
képest milyen mennyiségben akkumulálódnak a nádas szűrőmezők talajában és az egyes 
növényi részekben (gyökér, rizóma, szár, levél). Vizsgálataim mindemellett arra is 
kiterjedtek, hogy a szezonális változások befolyásolják-e az elem- és tápanyag-felhalmozást, 
hogyan változik az egyes növényi részek akkumulációja a vegetációs időszak során, 
valamint az egyes növényi részek egymáshoz viszonyítva milyen mértékben koncentrálják 
a különböző vizsgált elemeket és tápanyagokat.  

» A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen és természetes állományban élő nád 
élőhelyének és az egyes növényi részek elemakkumulációjának összehasonlítása. 

Vizsgáltam, hogy a vízben/szennyvízben mért koncentrációkülönbségek hogyan 
tükröződnek az üledékben/ talajban, illetve az egyes növényi részekben mért értékekben. 
Ez segítette annak megértését, hogyan viselkednek a növények egy olyan terhelt 
környezetben, ahol a tápanyagok és az elemek a természetes élőhelyükre jellemzőnél 
nagyobb koncentrációban vannak jelen.  
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» A nádas szűrőmezők és a nád nélküli kavicságyak működésének összehasonlítása és 
értékelése. 

Eredményeim értékelése során vizsgálataim arra is kiterjedtek, hogy a szezonális változások 
befolyásolják-e a kétféle kezelést követően elfolyó tisztított szennyvízben mérhető 
koncentrációértékeket, valamint a különböző szűrőágyak működését, vagyis az egyes 
paraméterekre jellemző eltávolítási hatásfokokat.  

» Az anyagáramokon és a koncentrációértékeken alapuló eltávolítási hatásfokok 
összehasonlítása. 

 

A terepi kutatási munkákat, vizsgálatokat a 2000. májusától 2002. áprilisáig tartó periódusban 
végeztem. A szennyvíz- és a talajminták gyűjtését havonkénti rendszerességgel végeztem, míg 
növényminták begyűjtése a májustól októberig terjedő vegetációs időszakra korlátozódott. 
Az esetleges szezonális változások megfigyelése érdekében a vizsgálati periódus során külön 
értékeltem a nyári és a téli időszakokat. 

Szennyvízmintákat a telep hat pontján (nyers szennyvíz /1/, ülepített szennyvíz /2/, kavicságyakról 
elfolyó víz /3/, nádágyakról elfolyó víz /4/, a nádastóba befolyó víz /5/ és a befogadóba jutó víz /6/) 
vettem. A szennyvízmintákban laboratóriumi körülmények között meghatározásra kerültek 
a következő paraméterek: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Ti, V, 
Zn, NH4-N, NO3-N és összes N. A szennyvízminták gyűjtése és összes elem-tartalmának 
meghatározása a magyar szabványi előírásoknak megfelelően történt. A szennyvízminták 
KCl-oldható ammónium- és nitrát-nitrogén-tartalmának meghatározását desztillálással végeztem. 
Az összes nitrogén-tartalom meghatározása roncsolással, majd ezt követő desztillálással történt.  

A talaj- és növénymintákat a nádas szűrőágyak random módszerrel meghatározott 
10 mintaterületének 9-9 pontjából vettem. A minták vizsgálata során szintén a fent említett 
paraméterek koncentrációértékei kerültek meghatározásra. A mintagyűjtésnél, az összes 
elem-tartalom és a különböző nitrogénformák meghatározásnál szintén az idevonatkozó szabványi 
előírásokat és a fent említett módszereket követtem.  
 
 
Kutatómunkám új tudományos eredményei a következőképpen foglalhatók össze: 
 
 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep nyári és téli időszakban mért eltávolítási 
hatásfokainak értékelése és összehasonlítása 

A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telep nyári és téli időszakban mért eltávolítási hatásfokai 
nem különböztek egymástól szignifikánsan. A koncentrációértékeket alapul véve a vizsgált 
paraméterek egy részénél – Ba, Ca, Fe, Mg, P, Sr és összes N - a nyári időszakban mértem 
kedvezőbb eltávolítási hatásfokot. Ezzel szemben az Al, Cu, K, Li, Ti és az NH4-N szempontjából 
a téli időszakban működött a természetközeli szennyvíztisztító telep hatékonyabban. Mindebből 
látható, hogy a nyári (vegetációs) időszakban a kedvezőbb környezeti feltételek által elősegített 
fokozott biológiai aktivitásnak és a növényi növekedésnek, fejlődésnek köszönhetően a vizsgált 
paraméterek nagy részénél a tisztított szennyvízben alacsonyabb volt a koncentráció. 
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A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telep éves átlag 
koncentrációértékein alapuló eltávolítási hatásfokát vizsgálva megállapítottam, hogy a telep igen jó 
hatásfokkal működött az Al (94%), Zn (83%), Cu (64%), NH4-N (60%), P (58%), Ba (55%) és 
az összes N (52%) eltávolításában. Az előző paramétereknél kisebb mértékű eltávolítási hatásfokot 
figyeltem meg a Ti (39%), Fe (32%), K (20%), Sr (5%) és a Mg (2%) esetében, míg a telep a NO3-N 
és a Ca szempontjából nem működött megfelelően.  
 
 
A fémek felhalmozódásának alakulása a szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen  

Vizsgálataim során kimutattam, hogy a fémek leginkább a nád gyökerében, másodsorban 
a rizómájában, legkisebb mennyiségben a szárában akkumulálódtak. A környezet rendelkezésre álló 
elemek és tápanyagok jelzésére, valamint az ellátottság mértékének indikálására gyökér és a levél 
elemtartalma alkalmazható leginkább. 

Annak ellenére, hogy a szennyvízben nem voltak mérhető koncentrációban a Cr, Ni és a V 
a gyökérben, a rizómában, a szárban és a levélben egyaránt kimutatható volt, míg a Cd és a Co csak 
a föld alatti növényi részekben, míg a Pb csak a gyökérben. 

Megállapítottam, hogy a szennyvízben mért értékhez képest a Mn a gyökérben négy, a Fe, Al, Ti és 
a Zn három, míg a Li, Mg és a Sr két nagyságrenddel nagyobb mértékben halmozódott fel. 
A rizómában a Mn-nál négy, a Fe-nál és a Ti-nál három, az Al és a Zn esetében kettő, míg a Li, Mg 
és a Sr értékeinél egy nagyságrenddel volt nagyobb a felhalmozódás. 

A szárnál is szintén a Mn-nál tapasztaltam a legnagyobb nagyságrendbeli eltérést. A Fe, Ti és a Zn 
esetében a szárban mért koncentrációértékek két nagyságrenddel voltak nagyobbak, mint az ülepített 
szennyvízben mért érték, míg az Al, Li, Mg és a Sr értékeinél csak eggyel.  

Megfigyeléseim alapján az ülepített szennyvízben mért értékhez képest a levél szintén négy 
nagyságrenddel nagyobb mértékben halmozta fel a Mn-t. A Fe-nál a különbség három, a Mg, Sr, Ti 
és a Zn esetében kettő, míg az Al-nál és a Li-nál egy nagyságrend volt.  

A talajban az Al és a Fe négy, a Mn és a Ti három, a Cr. Li, Mg, Ni, Sr és a Zn két, míg a Cu egy 
nagyságrenddel nagyobb mértékben akkumulálódott, mint a szennyvízben mért koncentrációérték. 
A Cd és a Cr a gyökérhez hasonló nagyságrendben volt kimutatható a talajban is.  
 

 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepen és természetes állományban élő nád élőhelyének és 
az egyes növényi részek elemakkumulációjának összehasonlítása 

A vizsgálataim során nyert eredményeket összehasonlítva a Balaton északi partjának különböző 
terhelésű szakaszainál mért azonos paraméterek adataival arra a megállapításra jutottam, hogy 
a vízben, illetve a szennyvízben mért koncentrációértékek a Ca, K, Na, P, NH4

+-N és a Zn esetében 
a szügyi gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító telepnél egy nagyságrenddel nagyobbak voltak, 
mint a balatoni partszakaszok adatai. A szennyvíz-, illetve vízmintavételi eredmények a Mg és a Sr 
esetében a koncentrációértékek szinte megegyeztek. A NO3

--N, Fe és a Cu esetében nem volt 
nagyságrendbeli eltérés a természetes és mesterséges élőhelyen mért koncentrációértékek között. 
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A szügyi talaj, illetve a balatoni üledék koncentrációértékeit összehasonlítva megállapítottam, hogy 
a Ca, Mg, Na, P, Mn és a Cu esetében a szügyi telepen mért értékek egy nagyságrenddel nagyobbak 
voltak, míg a különbség a K és a Fe esetében kettő, az össz N esetében pedig három nagyságrendnyi 
volt. A Sr és a Zn esetében nem volt nagyságrendbeli különbség. 

Több vizsgált elemnél (Ca, K, Na, P) a szennyvízben (vízben) mért koncentrációkülönbség 
nagyságrendje a talajban (üledékben) mért értékeknél is megmaradt. Míg a Cu és a Fe esetében 
a vízben nem volt mérhető nagyságrendbeli koncentrációkülönbség, a talaj- (üledék) mintavételi 
eredmények ugyanezen paraméterek esetében két nagyságrendnyi különbség volt tapasztalható. 

A P, K, Mn, Zn és a Cu esetében a növény környezetében lévő magasabb koncentrációk a nád mind 
a négy vizsgált részében a természetes állományénál magasabb értékeket eredményeztek. A N-nél és 
a Fe-nál a föld alatti növényi részekben tükröződött a környezet nagyobb mértékű terheltsége, míg 
a szárban és a levélben ennek ellenére hasonlóan alakultak az értékek. A Mg és a Sr esetében a nád 
egyik részét illetően sem volt lényeges eltérés a természetes és a mesterségesen telepített állomány 
között. A Ca-nál a rizómában mértem alacsonyabb értékeket, azonban ez a Na-nál mind a négy 
vizsgált növényi részben érvényes volt.  
 
 
A nádas és nád nélküli kavicságyak működésének összehasonlítása a szügyi gyökérzónás 
szennyvíztisztító telepen  

A szügyi természetközeli szennyvíztisztító telepen a kavics- illetve a nádágyak 
koncentrációértékekből számított hatásfokait összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy a számos 
paraméter esetében a kétféle ágy eltávolítása között különbség mutatkozott. 

A P, NH4-N, összes N, Zn, Al, K és Li esetében a nádágyak a kavicságyaknál hatékonyabban 
működtek az eltávolítást illetően. A nádágyak kedvezőbb eltávolítása megfigyelhető volt mind 
a telep egész éves működését, mind pedig a nyári és a téli időszakokat figyelembe véve.  

A növényes szűrőágyak a tápanyagok és a nehézfémek eltávolításában egyaránt jobban szerepeltek 
a növénynélküliekhez képest.  

A kavicságyakról lefolyó szennyvízben a vizsgált paraméterek közül az Al, Ba, Fe, Mn, P és a Sr 
esetében a kétéves vizsgálati periódus során a nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékek 
szignifikánsan különböztek egymástól. Az elemek egy másik csoportjánál – Ca, Cu, K, Li, Mg, Na, 
Ti, Zn, NH4-N és a NO3-N és összes N – ez az évszakra jellemző különbség nem volt statisztikailag 
szignifikánsnak tekinthető.  

A nádágyakról lefolyó tisztított vízben csak három vizsgált paraméter - a Mn, NO3-N és az összes N 
– nyári és a téli időszakban mért koncentrációértékei nem különböztek egymástól szignifikánsan. 
Az elemek egy másik csoportjánál – Al, Ba, Ca, Cu, K, Li, Mg, Na, P, Sr, Ti, Zn és az NH4-N – 
ez az évszakra jellemző különbség nem volt statisztikailag szignifikánsnak tekinthető. 
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A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep koncentrációértékek és anyagáram alapján számolt 
eltávolítási hatásfokainak összehasonlítása és értékelése 

A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telepre jellemző adatok azt mutatták, hogy 
a szennyvíztisztítót jobban jellemző eredményeket kapunk, ha a koncentrációértékek helyett 
a rendszeren áthaladó víztérfogatokat is figyelembe vevő anyagáramok segítségével számítjuk 
a hatásfokot. 

A nádas szűrőmezőre belépő és távozó anyagáramot összehasonlítva megfigyelhető, hogy a nád 
párologtatása és tisztító hatása nagymértékben megcsappantja az anyagáramot, vagyis a nád egyrészt 
vizet párologtat, másrészt a szennyezőanyagok kisebb-nagyobb hányadát „csapdába ejti”. A nyári 
hónapokban a nádastóról nincs elfolyás, így a befogadóra nézve a szennyvíztisztító telep 100%-os 
hatásfokkal működött. 

A telep teljes eltávolítási hatásfokát figyelembe véve az anyagáramra vonatkozó adatokon alapuló 
hatásfokok 15-20%-kal, számos paraméter esetében pedig 45-50%-kal is kedvezőbbek voltak, mint 
azok, melyek csak a koncentrációértékeket vették figyelembe. A Ca és a Na esetében 
a koncentrációértékek alapján dúsulással számolhatunk, míg az anyagáramokat figyelembe véve 
45%-os eltávolítási hatásfokot számoltam.  
 
 
A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telepen végzett szennyvíz-, 
talaj- és növényvizsgálatok eredményei olyan alapvető információkat szolgáltatnak az ilyen típusú 
rendszerek működésével kapcsolatosan, melyek jól hasznosíthatók más telepek esetében is.  

Az eredmények igazolják, hogy a nád jól alkalmazható a természetközeli szennyvíztisztítási 
rendszerekben, hiszen nagyfokú tápanyag- és elemakkumulációja, párologtató képessége, 
oxigénbevitele és felületbiztosítása révén kedvezően befolyásolja a tisztítási folyamatokat. 
Továbbá igazolódott az is, hogy a növényes szűrőágyak a növény nélküliekhez képest 
hatékonyabban működnek a tápanyagok és elemek eltávolításában. 

Az anyagáramok figyelembe vételével számolt kedvezőbb eltávolítási hatásfokok igazolják 
a természetközeli szennyvíztisztítási eljárások alkalmazhatóságát, és a százalékos értékek opcionális 
használata könnyítést jelenthet a Magyarországon köztudottan nagy szennyezőanyag koncentrációjú 
szennyvizek tisztítása esetén. 

A természetközeli szennyvíztisztítás a hagyományos biológiai-mechanikai technológiákhoz képest 
sokkal fenntarthatóbb megoldást kínál. Az ökológiai tisztítótelep már önmagában is sokkal inkább 
tájba illeszthető, anyag és energia hozzáadása nélkül képes egy-egy kistelepülést kiszolgálni. 
Ezt a környezet védelmét szolgáló technológiát a kistelepülések számára fejlesztették ki 
a kommunális szennyvíz tisztítása céljából. Ez azért is lényeges, mert hazánk településeinek több 
mint háromnegyede kistelepülés, és ezek esetében különösen fontos az alacsony költségű, 
gazdaságosan fenntartható és környezetvédelmi szempontból is megbízható, hosszútávon megfelelő 
szennyvíz-ártalmatlanítási módszer alkalmazása, mely egyben hozzájárul az országgal szembeni 
EU elvárások mielőbbi teljesítéséhez is. 
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2. SZ. MELLÉKLET 
 

Szügy község és a gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító rendszer elhelyezkedése 
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3. SZ. MELLÉKLET 
 

A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telep helyszínrajza 
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4. SZ. MELLÉKLET 

A szennyvízminták előkészítése és laboratóriumi elemzése 
 
 
1. Mintaelőkészítés 
 
1.1. Mintavétel, csomagolás, szállítás, tárolás 
 
A szennyvízmintákat telep következő hat pontjáról vettem: nyers szennyvíz /1/ , ülepített szennyvíz 
a kétszintes ülepítőből /2/, kavicságyakról elfolyó víz /3/, nádágyakról elfolyó víz /4/, a nádastóba 
befolyó víz /5/ és a befogadóba jutó víz /6/. A szennyvízmintákat az MSZ ISO 5667-10:1995 
Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: A szennyvízből végzett mintavétel előírásai című szabványnak 
megfelelően műanyag palackba vettem. A palackot, a kupakot és a vizsgálathoz használt összes 
edényzetet előzetesen 1+9 hígítású salétromsavoldatban 24 óráig áztattam, majd ionmentes vízzel 
háromszor alaposan kiöblítettem. A mosogatáshoz egyéb mosó- vagy mosogatószert nem 
használtam.  

A vízmintákat a műanyag palackokban szállítottam a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és 
Agrokémiai Kutatóintézetének, valamint a Szent István Egyetem Kertészeti Karának 
laboratóriumaiba a további előkészítéshez és vizsgálatokhoz. A mintákat a feldolgozásig +4 °C-os 
hőmérsékleten hűtőszekrényben tároltam. 
 
 
2. SZENNYVÍZMINTÁK ÖSSZES ELEM -TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA  
 
A szennyvízminták elemzése az MSZ 1484-3:1998 („Vízvizsgálat. Az oldott, a lebegőanyaghoz 
kötött és az összes fémtartalom meghatározása AAS- és ICP-OES-módszerrel”) szerint történt. 
 

 
2.1. A szennyvízminták előkészítése, roncsolása 
 
A roncsoláshoz a következő, analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» salétromsav (1,41 g/cm3) és 1+1 hígítású salétromsavoldat; 
» hidrogén-peroxid: 30% (m/V)-os oldat; 
» bidesztillált víz; 
» szokásos laboratóriumi felszerelés; 
» vízfürdő. 

25 cm3 eredeti szennyvízmintát egy 100 cm3-es főzőpohárba mértem. Hozzáadtam 2,5 cm3 tömény 
salétromsavat és 2 cm3 hidrogén-peroxidot. Ezt követően vízfürdőn, vegyifülke alatt kb. 5 cm3-re 
bepároltam. Amikor a minta kitisztult, a roncsolást befejezettnek tekintettem. A szobahőmérsékletre 
lehűlt bepárlási maradékot 2 cm3 1+1 hígítású salétromsavval és kb. 10 cm3 bidesztillált vízzel 
feloldottam, majd 25 cm3-es mérőlombikban bidesztillált vízzel jelre töltöttem. 25 cm3 bidesztillált 
vízzel a fenti módon vakpróbát készítettem.  
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2.2. A szennyvízminták összes elem-koncentrációjának műszeres meghatározása induktív 

csatolású plazma-atomemissziós spektrometriával (ICP-AES módszer) 
 
2.2.1.Anyagok és eszközök 
 
A műszeres meghatározáshoz a következő anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» argongáz: 99,99% (V/V) tisztaságú; 
» kémiai standardoldatok (törzsoldatok a kalibráló görbék felvételéhez): a vizsgálandó elemek 

1000 mg/dm3 koncentrációjú oldatai (gyári készítmény); 
» ICP-AES spektrométer (háttérkorrekciós lehetőséggel); 
» pipetták. 

 
 
2.2.2. A mérés menete 
 
A leírtak alapján elkészített mintaoldatot porlasztással aeroszollá alakítva, argon gázárammal 
juttattuk a plazmába, amelyben a minta komponensei elpárologtak, atomizálódtak, a keletkező 
szabad atomok, ionok gerjesztődtek, és az elemekre jellemző frekvenciájú fotonokat bocsátottak ki. 
A plazma fényemisszióját spektrálisan felbontva, az egyes elemek adott hullámhosszú 
spektrumvonalának intenzitását mértük. A vonalintenzitás és a koncentráció közötti összefüggést - 
amely általában több nagyságrend-tartományban lineáris - kalibráló oldatok mérésével határoztuk 
meg. A vizsgált elemek meghatározása egyidejűleg (szimultán üzemmódú ICP-n) történt. 
 
 
 
3. SZENNYVÍZMINTÁK KCL-OLDHATÓ AMMÓNIUM -, NITRÁT +NITRIT -NITROGÉN -TARTALMÁNAK 

MEGHATÁROZÁS  
 
 
3.1. Anyagok, eszközök 
 
A meghatározások elvégzéséhez a következő analitikai tisztaságú és eszközökre volt szükség: 

» izzított MgO: a MgO-ot 700 °C-on 2 órát izzítottuk, exikátorban hűlni hagytuk, és jól záródó 
üvegben tároltuk; 

» Dewarda ötvözet: golyósmalomban őrültük, és 0,15 mm-es szitán átszitált ötvözetet 
használtunk; 

» kénsav: 0,0025 mol/dm3-es oldat; 
» keverék indikátor: 0,66 g brómkrezol zöld és 0,33 g metilvörös indikátor 1000 cm3 96%-os 

alkoholban feloldva; 
» indikátoros bórsav (elnyelető oldat): 40 g bórsavat 1400 cm3 desztillált vízben oldottunk és 

2000 cm3-es mérőlombikba öntöttük. 400 cm3 96%-os etil-alkoholt és 40 cm3 keverék 
indikátort adtunk hozzá és annyi 0,05 mol/dm3-es NaOH-ot , hogy az oldat 1 cm3-éhez 1 cm3 
desztillált vizet adva az oldat színe zöld lett; 

» standard oldat: 0,2358 g (NH4)2SO4 -ot, 0,3609 g KNO3-ot, 0,1231 g NaNO2-et és 149,12 g 
KCl-ot desztillált vízben feloldottunk és 2000 cm3-es mérőlombikban jelig töltöttük. 
(Az oldat köbcentiméterenként 25 µg NH4

+-N-ot, 25 µg NO3
--N-t és 12,5 µg NO2

--N-t 
tartalmazott.); 
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A szennyvízben lévő ammóniát és a nitrát+nitrit redukciójával keletkező ammóniát 
vízgőzdesztillációval elkülönítettem és indikátoros bórsavban felfogtam, majd kénsavoldattal 
megtitráltam. Először 3-3 vakoldatot (20 cm3 KCl oldat) desztilláltam a 3.2.1. és a 3.2.2. pontok 
szerint.  
 
 
3.2.1. Ammónium-N meghatározása 
 
A szennyvízmintából 50 cm3-et pipettáztam a csiszolatos Kjeldahl lombikba, 0,8 g MgO-ot adtam 
hozzá és a készülékhez csatlakoztattam a lombikot. A hűtő alá szedőt helyeztem, amely 50 cm3-nél 
jellel ellátott 100 cm3-es Erlenmeyer lombik volt 10 cm3 indikátoros bórsavval. 
A vízgőzdesztillációt addig folytattam, míg a szedőben 40 cm3 desztillátum gyűlt össze. 
 
 
3.2.2. Nitrát+nitrit-N meghatározása 
 
Az előbbi desztillátum összegyűjtése után a vízgőz áramlását megszakítottam és a desztilláló 
lombikba 0,5 g Dewarda ötvözetet tettem. A lombikot a desztilláló készülékhez csatlakoztattam és 
a szedőt kicseréltem. A desztillálást ismét addig folytattam, míg a desztillátum elérte a 50 cm3-es 
jelet. 

A kapott desztillátumokat 0,0025 mol/dm3-es kénsavval megtitráltam, míg az oldat színe zöldről 
lilára változott. A kénsav fogyási értékéből kiszámoltam a koncentráció értékeket. (1 cm3 0,0025 
mol/dm3 H2SO4 0,07 mg N-t mér.) 

[(minta fogyása - vak fogyása) * faktor * 0,07] * 20 = ________ (mg/dm3) 
 
 
 
4. Szennyvíz összes nitrogén-tartalmának maghatározása 
 
A módszer a szerves és szervetlen vegyületekben kötött N meghatározására alkalmas. 
 
 
4.1. Anyagok, eszközök 
 
A meghatározáshoz a következő analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» kénsav (1,83 g/cm3) és 0,005 mol/dm3-es oldat 
» rezorcinos kénsav: 1 g rezorcin (C6H4(OH)2) 60 cm3 kénsavban (1,83 g/cm3) oldva; 
» nátrium-hidroxid: 32% (m/V)-os oldat; 
» kálium-szulfát; 
» szelén: amorf, fekete; 
» bórsav: 2% (m/V)-os oldat; 
» nátrium-tetraborát: 1,2% (m/V)-os oldat; 
» standard oldat: 1 cm3 0,1 mg N-t tartalmaz; 
» BÜCHI 430 roncsolókészülék; 
» BÜCHI 322/342 desztilláló készülék on line titrálóval. 
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4.2. A mérés menete 
 

A szennyvízmintából 10 cm3-t mértem be a roncsolócsőbe a roncsoláshoz. A szennyvízmintához 
7 cm3 rezorcinos kénsavat adtam, továbbá a forráspont emeléséhez 0,5 g K2SO4-ot, valamint 0,2 g 
Se-t katalizátorként. A csöveket behelyeztem a roncsoló állványba és a vízlégszivattyúhoz 
csatlakoztattam. A hőmérsékletet fokozatosan növeltem amíg a roncsolás teljes lett 
(az oldat teljesen kifehéredett). 

Lehűlés után a roncsolócsövet a roncsolt mintával, a felfogó edényt 60 cm3 bórsav oldattal 
a desztilláló készülékbe helyeztem. A nitrogénvegyületekből redukcióval keletkezett ammóniát 
nátrium-hidroxidos lúgosítás után átdesztilláltam és 0,005 mol/dm3-es kénsav oldattal megtitráltam. 
A készülék a kénsav adagolását automatikusan leállította az előre beállított végpontban (a titrálási 
görbe inflexiós pontjában). 

A készülék működésének ellenőrzésére standard oldatot használtam: a roncsolócsőbe 10 cm3 
standard oldatot pipettáztam és 7 cm3 kénsavat adtam hozzá. A felfogóedénybe 60 cm3 bórsav 
oldatot öntöttem. A nátrium-hidroxid hatására felszabaduló ammóniát átdesztilláltam és 
megtitráltam.  

A kénsav fogyási értékéből kiszámoltam a koncentráció értékeket. (1 cm3 0,01 n H2SO4 0,14 mg N-t 
mér.) 

fogyás * faktor * 0,14 * 100 = ________ (mg N/dm3) 
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5. SZ. MELLÉKLET 

A talajminták el őkészítése és laboratóriumi elemzése 
 
 
 
 
1. M INTAEL ŐKÉSZÍTÉS  
 
1.1. Mintavétel, csomagolás, szállítás 
 
A talajminták vételéhez - a növényminták-vételével megegyező módon - a telepen található két 
nádas szűrőágyat egyenként 25 darab 4 x 4 méteres négyzetre osztottam fel, amelyekből random 
módon 5-5-öt választottam ki. A mintavétel az ily módon kijelölt négyzetek 9 pontjából történt. 
A talaj esetében a mintavételi pontok helyei és kijelölésének szempontjai megegyeztek a növényi 
mintavételi pontokéval. A talajmintákat kézi talajfúróval vettem, amelynek lehatolási mélysége 
40 cm. Az MSZ 21470-1 előírásai szerint vett mintákat műanyag tárolóedényzetben szállítottam 
a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének laboratóriumába 
a további előkészítéshez és vizsgálatokhoz. 
 
 
1.2. Talajminták előkészítése, tárolása 
 
A talajmintákból eltávolítottam a vizsgálandó elemeket nem tartalmazó mechanikai szennyezéseket 
(pl. kavics) és a meghatározást zavaró növényi maradványokat (levél-, gyökér- és egyéb növényi 
törmelékdarabok). Ezután a talajmintákat szobahőmérsékleten, 1-1,5 cm vastag rétegben tálcára 
terítve megszárítottam. 

A megtisztított mintát megfelelő (semleges őrlőfelületű) berendezéssel megőröltem, majd 2 mm 
lyukbőségű szitán átszitáltam. Az átszitált talajt összerázással homogenizáltam. Ebből az anyagból 
egy kisebb mennyiséget porcelán dörzsmozsárban finomra porítással tovább homogenizáltam 
a beméréshez. 

A vizsgálatra előkészített mintákat száraz helyen, szobahőmérsékleten, papírzacskókban tároltam. 
 
 
 
2. A TALAJMINTÁK ÖSSZES ELEM -TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA  
 
A talajminták elemtartalmának meghatározása az MSZ 21470-50:1998 számú szabványnak 
(„Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikus elem-, a nehézfém- és 
a króm(VI)tartalom meghatározása”) megfelelően történt. 
 
 
2.1. Kivonatkészítés 
 
A kivonatkészítéshez a következő analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» hidrogén-peroxid oldat: 30% (m/m)-os oldat; 
» salétromsav (1,41 g/cm3); 
» bidesztillált víz; 
» 5 cm3-ig szabályozható térfogatú savpipetta; 
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» 50 cm3-es mérőlombik; 
» szűrőpapír (MN 640 d); 
» mikrohullámú roncsolóberendezés (MLS-1200 MEGA). 

A leírtak szerint előkészített talajmintából 1,00 g mintát bemértem a roncsolóedénybe, hozzáadtam 
5,0 cm3 salétromsavat és 2,0 cm3 hidrogén-peroxidot. A mikrohullámú roncsolóberendezésben 
történő roncsolás befejezése után az edényeket lehűtöttem, felnyitás után tartalmukat 50 cm3-es 
mérőlombikba szűrtem. Az edényeket bidesztillált vízzel néhányszor átöblítettem, a mosófolyadékot 
is a szűrőre vittem. A szűrletet bidesztillált vízzel 50 cm3-re feltöltöttem, a lombik tartalmát 
összerázással homogenizáltam. 

A salétromsav-hidrogén-peroxid eleggyel készített kivonatokból a vizsgált elemeket ICP-AES 
méréstechnikával határoztuk meg a Szent István Egyetem Kertészeti Kar Kémia Tanszékének 
laboratóriumában.  
 
 
2.2. A talajminták összes elem-koncentrációjának műszeres meghatározása induktív csatolású 

plazma-atomemissziós spektrometriával (ICP-AES módszer) 
 
2.2.1. Anyagok és eszközök 
 
A műszeres meghatározáshoz a következő anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» argongáz: 99,99% (V/V) tisztaságú; 
» kémiai standardoldatok (törzsoldatok a kalibráló görbék felvételéhez): a vizsgálandó 

elemek 1000 mg/dm3 koncentrációjú oldatai (gyári készítmény); 
» ICP-AES spektrométer (háttérkorrekciós lehetőséggel); 
» pipetták. 

 
 
2.2.2. A mérés menete 
 
A leírtak alapján elkészített mintaoldatot porlasztással aeroszollá alakítva, argon gázárammal 
juttattuk a plazmába, amelyben a minta komponensei elpárologtak, atomizálódtak, a keletkező 
szabad atomok, ionok gerjesztődtek, és az elemekre jellemző frekvenciájú fotonokat bocsátottak ki. 
A plazma fényemisszióját spektrálisan felbontva, az egyes elemek adott hullámhosszú 
spektrumvonalának intenzitását mértük. A vonalintenzitás és a koncentráció közötti összefüggést - 
amely általában több nagyságrend-tartományban lineáris – kalibráló oldatok mérésével határoztuk 
meg. A vizsgált elemek meghatározása egyidejűleg (szimultán üzemmódú ICP-n) történt. 
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3. TALAJOK KCL-OLDHATÓ AMMÓNIUM - ÉS NITRÁT+NITRIT -NITROGÉN -TARTALMÁNAK 

MEGHATÁROZÁSA  
 
3.1. Anyagok, eszközök 
 
A meghatározások elvégzéséhez a következő analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt 
szükség: 
 

» izzított MgO: a MgO-ot 700 °C-on 2 órát izzítottuk, exikátorban hűlni hagytuk és jól záródó 
üvegben tároltuk; 

» Dewarda ötvözet: golyósmalomban őrültük, és 0,15 mm-es szitán átszitált ötvözetet 
használtunk; 

» kénsav: 0,0025 mol/dm3-es oldat; 
» kálium-klorid: 1 mol/dm3-es oldat; 
» keverék indikátor: 0,66 g brómkrezol zöld és 0,33 g metilvörös indikátor 1000 cm3 96%-os 

alkoholban feloldva; 
» indikátoros bórsav (elnyelető oldat): 40 g bórsavat 1400 cm3 desztillált vízben oldottunk és 

2000 cm3-es mérőlombikba öntöttük. 400 cm3 96%-os etil-alkoholt és 40 cm3 keverék 
indikátort adtunk hozzá és annyi 0,05 mol/dm3-es NaOH-ot , hogy az oldat 1 cm3-éhez 1 cm3 
desztillált vizet adva az oldat színe zöld lett; 

» standard oldat: 0,2358 g (NH4)2SO4 -ot, 0,3609 g KNO3-ot, 0,1231 g NaNO2-et és 149,12 g 
KCl-ot desztillált vízben feloldottunk és 2000 cm3-es mérőlombikban jelig töltöttük. 
(Az oldat köbcentiméterenként 25 µg NH4

+-N-ot, 25 µg NO3
--N-t és 12,5 µg NO2

--N-t 
tartalmazott.); 

» szűrőpapír (MN 619 G 1/4); 
» rotációs rázógép; 
» vízgőzdesztilláló (Bremner-féle). 

 
 
3.2. A mérés menete 
 
A talajok kálium-kloridos kivonatában lévő ammóniát és a nitrát+nitrit redukciójával keletkező 
ammóniát vízgőzdesztillációval elkülönítettem és indikátoros bórsavban felfogtam, majd 
kénsavoldattal megtitráltam. 

A vizsgálandó talajmintából 40 g-ot műanyagpalackba mértem és 100 cm3 1 mólos KCl oldattal 
szobahőmérsékleten egy órán át rázattam, majd az oldatot szűrőpapíron leszűrtem. 

A szürletből 20 cm3-t használtam fel a desztilláláshoz. A desztillálás előtt a desztilláló berendezést 
vízgőzdesztillálással jól átmostam. Először 3-3 vakoldatot (20 cm3 KCl oldat) desztilláltam a jelen 
melléklet 3.2.1. és a 3.2.2. pontjai szerint. Miután a párhuzamosok jól egyeztek, a talajminták 
KCl-os kivonatait desztilláltam. 
 
 
3.2.1. Ammónium-N meghatározása 
 
A szűrletből 20 cm3-et pipettáztam a csiszolatos Kjeldahl lombikba, 0,8 g MgO-ot adtam hozzá és 
a készülékhez csatlakoztattam a lombikot. A hűtő alá szedőt helyeztem, amely 50 cm3-nél jellel 
ellátott 100 cm3-es Erlenmeyer lombik volt 10 cm3 indikátoros bórsavval. A vízgőzdesztillációt 
addig folytattam, míg a szedőben 40 cm3 desztillátum gyűlt össze. 
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3.2.2. Nitrát+nitrit-N meghatározása 
 
Az előbbi desztillátum összegyűjtése után a vízgőz áramlását megszakítottam és a desztilláló 
lombikba 0,5 g Dewarda ötvözetet tettem. Majd a lombikot a desztilláló készülékhez 
csatlakoztattam és a szedőt kicseréltem. A desztillálást ismét addig folytattam, míg a desztillátum 
elérte az 50 cm3-es jelet. 

A kapott desztillátumokat 0,0025 mol/dm3-es kénsavval megtitráltam, míg az oldat színe zöldről 
lilára nem változott. A kénsav fogyási értékéből kiszámoltam a koncentráció értékeket. 
(1 cm3 0,0025 mol/dm3 H2SO4 0,07 mg N-t mér.) 

[(minta fogyása - vak fogyása) * faktor * 0,07] * 125 = ________ (mg/kg) 
 
 
 
4. TALAJOK ÖSSZES NITROGÉN -TARTALMÁNAK MAGHATÁROZÁSA  
 
A módszer a szerves és szervetlen vegyületekben kötött N meghatározására alkalmas.  
 
 
4.1. Anyagok, eszközök 
 
A meghatározáshoz a következő analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» kénsav (1,83 g/cm3) és 0,005 mol/dm3-es oldat 
» rezorcinos kénsav: 1 g rezorcin (C6H4(OH)2) 60 cm3 kénsavban (1,83 g/cm3) oldva; 
» nátrium-hidroxid: 32% (m/V)-os oldat; 
» kálium-szulfát; 
» szelén: amorf, fekete; 
» bórsav: 2% (m/V)-os oldat; 
» nátrium-tetraborát: 1,2% (m/V)-os oldat; 
» standard oldat: 1 cm3 0,1 mg N-t tartalmaz; 
» BÜCHI 430 roncsolókészülék; 
» BÜCHI 322/342 desztilláló készülék on line titrálóval. 

 
 
4.2. A mérés menete 
 
Az előzetesen elkészített talajmintából 1,00 g-ot mértem be a roncsolócsőbe a roncsoláshoz. 
A talajmintához 7 cm3 rezorcinos kénsavat adtam, továbbá a forráspont emeléséhez 0,5 g K2SO4-ot, 
valamint 0,2 g Se-t katalizátorként. A csövet behelyeztem a roncsoló állványba és 
a vízlégszivattyúhoz csatlakoztattam. A hőmérsékletet fokozatosan növeltem, amíg a roncsolás 
teljes lett (a talaj feletti kénsavas oldat teljesen kifehéredett). 

Lehűlés után a roncsolócsövet a roncsolt mintával, a felfogó edényt 60 cm3 bórsav oldattal 
a desztilláló készülékbe helyeztem. A nitrogénvegyületekből redukcióval keletkezett ammóniát 
nátrium-hidroxidos lúgosítás után átdesztilláltam és 0,005 mol/dm3-es kénsav oldattal megtitráltam. 
A készülék a kénsav adagolását automatikusan leállította az előre beállított végpontban 
(a titrálási görbe inflexiós pontjában). 
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A készülék működésének ellenőrzésére standard oldatot használtam: a roncsolócsőbe 10 cm3 
standard oldatot pipettáztam és 7 cm3 kénsavat adtam hozzá. A felfogóedénybe 60 cm3 bórsav 
oldatot öntöttem. A nátrium-hidroxid hatására felszabaduló ammóniát átdesztilláltam és 
megtitráltam. 
 
A kénsav fogyási értékéből kiszámoltam a koncentráció értékeket. (1 cm3 0,01 n H2SO4 0,14 mg N-t 
mér.) 

fogyás * faktor * 0,14 * 1000 = ________ (mg N/kg talaj) 
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6. SZ. MELLÉKLET 

A növényminták előkészítése és laboratóriumi elemzése 
 
 
 
1. M INTAEL ŐKÉSZÍTÉS  
 
1.1. Mintavétel, csomagolás, szállítás 
 
A növényminták vételéhez a telepen található két nádas szűrőágyat egyenként 25 darab 
4 x 4 méteres négyzetre osztottam fel, amelyekből random módon 5-5-öt választottam ki. 
A mintavétel az ily módon kijelölt négyzetek 9 pontjából történt. A különböző növényi részek 
vizsgálatához teljes növények kivétele volt szükséges. A teljes nád növény kiszedése után az egyes 
növényi részeket - gyökér, rizóma, szár, levél - szétválasztottam, majd külön-külön először folyó 
csapvízben mostam fél percen keresztül őket, majd desztillált vízben ugyanennyi ideig. A növényi 
részeket rövidebb száradási idő után különválasztva papírzacskókban szállítottam a Magyar 
Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének laboratóriumába a további 
előkészítéshez és vizsgálatokhoz. 
 
 
1.2. Növényminták előkészítése, tárolása 
 
A telepről beszállított növényi részeket kisebb darabokra aprítottam. A növénymintákat 2 napig 
szobahőmérsékleten tartottam, majd ezt követően szárítószekrényben 60°C-on súlyállandóságig 
szárítottam. A szárítást követően a mintákat növénydarálóval finomra őröltem. A vizsgálatra 
előkészített mintákat száraz helyen, szobahőmérsékleten, papírzacskókban tároltam. 
 
 
 
2. A NÖVÉNYMINTÁK ÖSSZES ELEM -TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA  
 
2.1. A minták roncsolása 
 
A roncsoláshoz a következő, analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» hidrogén-peroxid: 30% (m/m)-os oldat; 
» salétromsav (1,41 g/cm3); 
» bidesztillált víz; 
» 5 cm3-ig szabályozható térfogatú savpipetta; 
» 25 cm3-es mérőlombik; 
» szűrőpapír (MN 640 d); 
» mikrohullámú roncsolóberendezés: MLS-1200 MEGA. 

A leírtak szerint előkészített növénymintából 0,50 g mintát bemértem a roncsolóedénybe, 
hozzáadtam 5,0 cm3 salétromsavat és 1,0 cm3 hidrogén-peroxidot. 

A mikrohullámú roncsolóberendezésben történő roncsolás befejezése után az edényeket lehűtöttem, 
felnyitás után tartalmukat 25 cm3-es mérőlombikba szűrtem. Az edényeket bidesztillált vízzel 
néhányszor átöblítettem, a mosófolyadékot is a szűrőre vittem. A szűrletet bidesztillált vízzel 
25 cm3-re feltöltöttem, a lombik tartalmát összerázással homogenizáltam. 
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A salétromsav-hidrogén-peroxid eleggyel készített kivonatokból a vizsgált elemeket ICP-AES 
méréstechnikával határoztuk meg a Szent István Egyetem Kertészeti Kar Kémia Tanszékének 
laboratóriumában.  
 
 
2.2. A növényminták összes elem-koncentrációjának műszeres meghatározása induktív 
csatolású plazma-atomemissziós spektrometriával (ICP-AES módszer) 
 
2.2.1. Anyagok és eszközök 
 
A műszeres meghatározáshoz a következő anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» argongáz: 99,99% (V/V) tisztaságú; 
» kémiai standardoldatok (törzsoldatok a kalibráló görbék felvételéhez): a vizsgálandó elemek 

1000 mg/dm3 koncentrációjú oldatai (gyári készítmény); 
» ICP-AES spektrométer (háttérkorrekciós lehetőséggel); 
» pipetták. 

 
 
 2.2.2. A mérés menete 
 
Az leírtak alapján elkészített mintaoldatot porlasztással aeroszollá alakítva, argon gázárammal 
juttattuk a plazmába, amelyben a minta komponensei elpárologtak, atomizálódtak, a keletkező 
szabad atomok, ionok gerjesztődtek, és az elemekre jellemző frekvenciájú fotonokat bocsátottak ki. 
A plazma fényemisszióját spektrálisan felbontva, az egyes elemek adott hullámhosszú 
spektrumvonalának intenzitását mértük. A vonalintenzitás és a koncentráció közötti összefüggést - 
amely általában több nagyságrend-tartományban lineáris – kalibráló oldatok mérésével határoztuk 
meg. A vizsgált elemek meghatározása egyidejűleg (szimultán üzemmódú ICP-n) történt. 
 
 
 
3. NÖVÉNYEK ÖSSZES NITROGÉN-TARTALMÁNAK MAGHATÁROZÁSA  
 
A módszer a szerves és szervetlen vegyületekben kötött N meghatározására alkalmas. 
 
 
3.1. Anyagok, eszközök 
 
A meghatározáshoz a következő analitikai tisztaságú anyagokra és eszközökre volt szükség: 

» kénsav (1,83 g/cm3) és 0,005 mol/dm3-es oldat; 
» rezorcinos kénsav: 1 g rezorcin (C6H4(OH)2) 60 cm3 kénsavban (1,83 g/cm3) oldva; 
» nátrium-hidroxid: 32% (m/V)-os oldat; 
» kálium-szulfát; 
» szelén: amorf, fekete; 
» bórsav: 2% (m/V)-os oldat; 
» nátrium-tetraborát: 1,2% (m/V)-os oldat; 
» standard oldat: 1 cm3 0,1 mg N-t tartalmaz; 
» BÜCHI 430 roncsolókészülék; 
» BÜCHI 322/342 desztilláló készülék on line titrálóval. 
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3.2. A mérés menete 
 
Az előzetesen elkészített növénymintából 0,5 g-ot mértem be a roncsolócsőbe a roncsoláshoz. 
A növénymintához 7 cm3 rezorcinos kénsavat adtam, továbbá a forráspont emeléséhez 0,5 g 
K2SO4-ot, valamint 0,2 g Se-t katalizátorként. A csövet behelyeztem a roncsolóállványba és 
a vízlégszivattyúhoz csatlakoztattam. A roncsolást addig folytattam. amíg a kénsavas oldat teljesen 
kifehéredett. Utána a roncsolmányból 100 cm3 törzsoldatot készítettem és ebből 10 cm3 használtam 
a desztilláláshoz. 

Lehűlés után a roncsolócsövet a roncsolt mintával, a felfogó edényt 60 cm3 bórsav oldattal 
a desztilláló készülékbe helyeztem. A nitrogénvegyületekből redukcióval keletkezett ammóniát 
nátrium-hidroxidos lúgosítás után átdesztilláltam és 0,005 mol/dm3-es kénsav oldattal megtitráltam. 
A készülék a kénsav adagolását automatikusan leállította az előre beállított végpontban 
(a titrálási görbe inflexiós pontjában). 

A készülék működésének ellenőrzésére standard oldatot használtam: a roncsolócsőbe 10 cm3 
standard oldatot pipettáztam és 7 cm3 kénsavat adtam hozzá. A felfogóedénybe 60 cm3 bórsav 
oldatot öntöttem. A nátrium-hidroxid hatására felszabaduló ammóniát átdesztilláltam és 
megtitráltam.  
 
A kénsav fogyási értékéből kiszámoltam a koncentráció értékeket. (1 cm3 0,005 mol/dm3-es H2SO4 
0,14 mg N-t mér.) 

fogyás * faktor * 0,14 * 2 = ________ % 

fogyás * faktor * 0,14 * 2 * 10000= ________ mg/kg 
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