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BEVEZETÉS 
 
 
Az elmúlt évtizedek során a környezet- és vízminőség-védelem 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 irányba fejlődtek, másfelől megjelent az igény az alacsony költségű, 
energiatakarékos, könnyen üzemeltethető és fenntartható megoldások iránt.  

A környezet védelme mellett a téma aktualitást az is adja, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozással Magyarország is vállalta, hogy 2015-ig teljesíti a szennyvíztisztításra 
vonatkozó előírásokat.  

Kutatómunkám jelentősége abban áll, hogy az általam vizsgált paraméterekre a tisztítási 
folyamatot és benne a növények szerepét ilyen hosszú időszakon keresztül még nem vizsgálta 
más ilyen típusú 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, 
értékeléséhez, valamint a további tervezés, működés és fenntartás alapja lehet. 
 
 

CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
 
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 több ok miatt. E telep 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 növényállományt 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. 
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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 mértékben 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 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. 

 
 

ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 
Szügy községben (1450 lakos) 1994 óta működik szennyvíztisztító telep. A telepen a tisztítási 
folyamat az alábbi egységekből áll: kémiai előkicsapató, kétszintes előülepítő, gyökérmezős 
szűrőágyak és párhuzamosan kapcsolt két hasonló kapacitású kavicságy, fertőtlenítő 
(jelenleg nincs használatban) és 1 ha-os nádas utótisztító tó. A környező talajtól izolálva 
a szűrőágyakat vízzáró TAURUS fóliával burkolt medencékben alakították ki (mind a kavics- 
és a nádágyak. A kazetták ülepített szennyvizet kapnak. A szűrőágyak párhuzamosan 
kapcsoltak. Ez a rendszer a függőleges átfolyásúak közé tartozik. 

A szennyvízminták gyűjtését 2000. május és 2002. április között 24 hónapon keresztül, 
a talajmintavételekkel megegyező időpontban, havonta egy alkalommal végeztem 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/). 
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Az ily módon gyűjtött szennyvízmintákban laboratóriumi körülmények között a következő 
paraméterek kerültek meghatározásra: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, 
Ni, P, Sr, Ti, V, Ti, V, Zn, NH4-N, NO3-N és összes N. A szennyvízminták gyűjtése és összes 
elem-tartalmának meghatározása (MSZ 1484-3:1998) a magyar szabványi előírásoknak 
megfelelően történt. A szennyvízminták KCl-oldható ammónium- és nitrát-nitrogén- 
tartalmának meghatározását desztillálással (Bremner-féle vízgőzdesztilláló) végeztük. 

Az összes nitrogén-tartalom meghatározása roncsolással (BÜCHI 430), majd ezt követő 
desztillálással történt (BÜCHI 322/342 desztilláló készülék on line titrálóval). 

A talajminták gyűjtését 2000. május és 2002. április között 24 hónapon keresztül havonta egy 
alkalommal végeztem. A talajminták vételéhez a telepen található két nádas szűrőágyat 
(680 m2/ágy) egyenként 25 darab 4*4 méteres négyzetre osztottam fel, amelyekből random 
módon 5-5-öt választottam ki. A mintavétel az ily módon kijelölt négyzetek 9 pontjából 
történt. 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. 

A talajmintákból eltávolítottam a mechanikai szennyezéseket (pl. kavics levél-, gyökér- és 
egyéb növényi törmelékdarabok). Ezután a talajmintákat szobahőmérsékleten megszárítottam, 
megőröltem, majd szitán (2 mm) átszitáltam és összerázással homogenizáltam. A vizsgálatra 
előkészített mintákat száraz helyen, szobahőmérsékleten, papírzacskókban tároltam. A leírtak 
szerint előkészített talajmintából 1,00 g mintát bemértem, salétromsavval és 
hidrogén-peroxiddal mikrohullámú berendezésben roncsoltam (MSZ 21470-50:1998). 
A feltárt minták elemkoncentrációinak (Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, 
Sr, Ti, V, Zn) meghatározása induktív csatolású plazma-atomemissziós spektrometriával 
(ICP-AES módszerrel) történt. A talajminták KCl-oldható ammónium- és nitrát-
nitrogén-tartalmának meghatározását desztillálással (Bremner-féle vízgőzdesztilláló) 
végeztem. Az összes nitrogén-tartalom meghatározása roncsolással (BÜCHI 430), majd 
ezt követő desztillálással (BÜCHI 322/342 desztilláló készülék on line titrálóval) történt. 

A növényminták gyűjtését 2000. május és 2002. április között a vegetációs periódus során 
(májustól októberig) havonta egy alkalommal végeztem. A növényminták vétele 
a talajmintákéval megegyező helyekről történt. Az említett módon kiválasztott területek 
9-9 pontjából teljes nádszálakat vettem ki. 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, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Ti, V, Zn és összes N.  

A növényminták vizsgálati előkészítését (szárítás, darálás), feltárását (salétromsavas, 
hidrogén-peroxidos roncsolás mikrohullámú berendezésben MLS-1200 MEGA) a magyar 
szabványi előírások szerint végeztem. A minták elemtartalmának elemzése a Szent István 
Egyetem Kertészeti Karának kémiai laboratóriumában történt ICP-AES elemzéssel. 
A nitrogénnel kapcsolatos méréseket a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani 
Kutatóintézetének laboratóriumában végeztük roncsolással (BÜCHI 430), majd ezt követő 
desztillálással (BÜCHI 322/342 desztilláló készülék on line titrálóval). 

A vízvizsgálati adatok elemzésére FVA7 statisztikai elemző programot és MS Excel-t 
használtam a módszer kéttényezős faktorális varianciaanalízis, F-próba, t-próba és lineáris 
regresszió analízis volt. 
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EREDMÉNYEK 
 
 
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. 

A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telep éves átlag 
koncentrációértékein alapuló eltávolítási hatásfokát vizsgálva megállapítottam, hogy a telep 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.  
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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 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. Az elemek másik csoportjánál - Al, Cu, 
Fe, Mn, Na, P, Sr, Ti, Zn, NH4-N, NO3-N és összes N - az előbbi összefüggés nem volt 
megfigyelhető (α=0,05). 

Összefoglalásként megállapítható, hogy számos vizsgált elem- 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 
tapasztaltuk 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). 
 
 
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. 

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 összes 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.  
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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 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. 
 
 
A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító telep koncentrációértékek és anyagáram alapján 
számolt eltávolítási hatásfokainak összehasonlítása és értékelése 

A szügyi szennyvíztisztító telepre jellemző adatok azt mutatták, hogy annak működését 
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 formálisan 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.  
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
 
1. Elemezve a telepre jellemző átlagos havi koncentrációértékeket megállapítottam, hogy 
a szügyi természetközeli szennyvíztisztító telep nyári (július-augusztus) és téli 
(december-január) időszakban mért eltávolítási hatásfokai nem különböztek egymástól 
szignifikánsan, vagyis az évszakok változásai nem befolyásolták jelentősen a telep 
működését. A szügyi gyökérzónás-nádastavas természetközeli szennyvíztisztító telep éves 
átlag koncentrációértékein alapuló eltávolítási hatásfokát vizsgálva megállapítottam, hogy 
a telep jó hatásfokkal működött az Al (94%), Zn (83%), Cu (64%), NH4-N (60%), P (58%), 
Ba (55%) és az összes N (52%) eltávolításában.  
 
 
2. A rendszerben zajló elem- és tápanyag-felhalmozódásokat vizsgálva megállapítottam, 
hogy a fémek leginkább a gyökérben, másodsorban a rizómában, legkisebb mennyisége pedig 
a szárban akkumulálódott. Ezzel szemben a tápanyagok elsősorban a felszín feletti növényi 
részekben - leginkább a levélben – fordultak elő nagyobb koncentrációkban. Vizsgálataim 
eredményei alapján arra lehet következtetni, hogy az egyes növényi részek közül a gyökér és 
a levél elemtartalma alkalmazható leginkább bioindikátorként az adott környezetben 
rendelkezésre álló elemek és tápanyagok jelzésére, valamint az ellátottság mértékének 
indikálására. Megállapítottam, hogy a gyökér, a rizóma a fémeket a szennyvízben mért 
értékhez képest három-négy nagyságrenddel nagyobb mennyiségben is felhalmozta. 
Nyilvánvalóan a nád 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 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. 
 
 
3. A vizsgálataim során nyert eredményeket összehasonlítva a Balaton északi partjának 
különböző terhelésű szakaszainál mért azonos paraméterek adataival arra a megállapításra 
jutottam, 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 
mesterségesen telepített nádasából vett minták koncentráció eredményeit 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. 
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4. A szügyi 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.  
 
5. 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 nád párologtatása és tisztító hatása 
révén nagymértékben megcsappantja az anyagáramot. Bemutattam, hogy telep teljes 
eltávolítási hatásfokát figyelembe véve az anyagáramra vonatkozó adatokon alapuló 
hatásfokok 15-50%-kal is kedvezőbbek, mint azok, melyek csak a koncentrációértékeket 
vették figyelembe. Ez azt igazolja, hogy a környezetet érő terhelés valójában kisebb, mint 
azt a hatóságok gondolják. 
 
 

JAVASLATOK ÉS AZ ELVÉGZETT MUNKA GYAKORLATI 
ALKALMAZHATÓSÁGA 

 
 
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, és a rendszer működését jobban 
jellemző eltávolítási hatásfokok igazolják a természetközeli szennyvíztisztítási eljárások 
alkalmazhatóságát, és azt hogy az ilyen típusú rendszerek környezetterhelése valójában sokkal 
kisebb, mint azt gondolnánk. 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.  

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 hosszú távú 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. 
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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.  

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. 

Nem utolsó sorban fontos pár szót ejteni financiális kérdésekről is. A monitoring rendszerek 
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 kis településekről van szó, amelyek szűkös anyagi lehetőségeik 
miatt nem engedhetik meg maguknak a költséges vizsgálatok elvégzését. Ezt mindenképpen 
központi állami forrásból kellene finanszírozni. 

A jövőben a monitoring rendszerek által biztosított adatok és információk alapul szolgálnának 
a tervezéshez és a működéshez. Mindez lehetővé tenné a jelenlegi támogatások és 
szabályozások felülvizsgálatát, ami a kistelepülések szennyvíztisztásának megoldása 
szempontjából alapvető kérdés. 
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