
DR. ALFÖLDI LÁSZLÓ A felszín alatti vizek nitrátosodása

A tanulmányban a felszín alatti vizek' nitrátszeny- 
nyeződésének folyamata, a beszivárgás során bekövet
kező változások, a földtani körülmények hatása kerül 
bemutatásra. A szivárgási és transzportfolyamatok, 
valamint a természetes denitrifikáció ismeretében 
meghatározó a védekezés módja és a szennyezőforrá
sok megszüntetésével vagy korlátozásával a védelem  
is megszervezhető.

Az emberi tevékenység hatása évezredeken 
át lényegeileg alig befolyásolta a felszín alatti 
vizek természetes minőségállapotát, mert a fel
színre került szórt szennyezőanyagok elbomlot
tak, még mielőtt a vízadókba kerültek volna. 
Először az urbanizáció fejlődése során képződ
tek olyan tömegű szennyező — elsősorban szer
ves — anyagok, melyek közvetlenül, vagy le
bomlási termékük útján érzékelhető mértékben 
szennyezték a felszín alatti, elsősorban a fel
színközeli vizeket. Az urbanizáció, egyes terü
letek túlnépesedése és az intenzív mezőgazda
sági fejlődés együttes hatására a felszínközeli 
vizek nitrátosodása felgyorsult és térben és idő
ben kiterjedt.

A nitráttartalom növekedése a felszín alatti 
vízadók felszínközeli régióiban világszerte, így 
Magyarországon is bekövetkezett. Kis,, néhány 
milligramm/hter nitráttartalom természetes kö
rülmények között is előfordul a vizekben. 
Egészségügyi vizsgálatok szerint 40 mg/l-nél 
nagyobb nitráttartalom meghatározott körül
mények között káros vagy életveszélyes lehet 
a csecsemőkre, de egészségkárosító hatást fejt 
ki a gyermekekre is. Különösen nagy nitráttar
talmú víz már állatok itatására sem alkalmas, 
vagy legalábbis egészségügyi hátrányokkal jár.

A nitrogénszennyeződés nem csak a felszín 
alatti, hanem a felszíni vizeknél is kimutatható, 
elsősorban a vízgyűjtőről való lemosódás kö
vetkeztében. A vízfolyások vizében a szennye
ződés, így a nitrogéntartalom sem akkumuláló
dik tartósan és a szennyeződés megszűnésével 
a vízfolyás szennyezett vizének gyors eláramlá- 
sával, szennyezetten tiszta víz utánpótlásával a 
vízfolyás vizének minősége megújul, megjavul.

A vízfolyás felszín alatti vízadórendszerek
kel csak akkor kerülhet közvetlen kapcsolatba, 
ha a meder a vízadóba vágódott be. Ezen két 
rendszer közötti vízátadás mennyiségét ismert 
hidrológiai törvényszerűségek szabályozzák. Az 
átadásra kerülő víz minőségét a határfelületen 
törvényszerűen kialakuló szűrőrendszer szabá
lyozza. A szűrőrendszerben végbemenő bio
kémiai és fizikokémiai mikroszűrés következ
tében a felszíni víz minőségétől lényegesen kü
lönböző minőségű víz kerül a felszín alatti víz
adóba, a nitrit és nitráttartalom „kiszűrődése” 
következtében gyakorlatilag nitrogénátadás nem

következik be. Egyedül a szélsőséges ammónia- 
szennyeződés vagy szűrőrétegsérülés esetén for
dul elő nitrogénátadás.

Mindezekből következik,, hogy a nitrogénfor
galom szempontjából a vízfolyások és a felszín 
alatti vizek egymástól jól elkülönülő önálló al
rendszert alkotnak, melyekben lejátszódó folya
matok egymástól függetlenül leírhatók, jelle
mezhetők, esetleges érintkezésük egyszerű 
input-output kapcsolattal jellemezhető.

Annak ellenére, hogy a nitrogénszennyeződés 
a felszíni vizek használói számára is egyre több 
gondot okoz, mégis a legnagyobb veszélyt a 
felszín alatti vizek elnitrátosodása jelenti. A 
felszín alatti vizekben való nitrátfelhalmozódás 
nem egyszerű beszivárgás, hanem a felszín 
alatti vízháztartás folyamatához kapcsolódó sza
kaszos kémiai és biokémiai folyamatok összes
sége.

A jelenség és a folyam at leírása

A nitrogénszennyeződés megjelenése óta a 
vizsgálatok során egyértelmű összefüggést mu
tattak ki az intenzív műtrágyázás, a hígtrágyá
zás, a csatornázás hiánya, a széles körben elter
jedt lakossági szennyvízszikkasztás, és a víz 
nitrogéntartalmának növekedése között.

Az emberi tevékenység következtében egyre 
nagyobb tömegben olyan nitrogéntartalmú 
anyagok kerülnek a felszínre, melyek bomlási 
végtermékeként NO3 képződik.

Az NO3 mint az NKU—NO3 oxidációs lánc 
végterméke, egyaránt lehet organikus és anor
ganikus eredetű. Az organikus anyagokban lévő 
fehérje rothadási és lebomlási termékeként 
karbamid (NEhbCO, majd annak elbomlása után 
ammónia keletkezik. A szerves anyagok bomlá
sa során SO, és Cl is szabadulhat fel, melyek 
különleges körülmények között, rendkívüli nép
sűrűség és állatállomány mellett vagy a nagy 
állattartó telepek hígtrágyájának a koncentrált 
felhasználása esetén szennyező anyagként je
lentkezhetnek.

A használatos műtrágyák közül legnagyobb 
nitrogéntartalma az ammónium-nitrátnak 
(NH4NO3) van, melyek vízben ammonium és 
nitrát ionra disszociálva oldódnak és mindkét 
ionféleség nitrogéntartalmú. A műtrágyaként 
használatos anorganikus karbamid, valamint az 
ammónium-foszfát és -szulfát nitrogéntartalma 
az ammónium-nitráténál lényegesen kisebb. Az 
ammónia vízben ammonium ionként oldódik, de 
a pH és a hőmérsékleti viszonyoktól függően 
szabad ammónia is előfordul.
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Az ammónium-nitrit-nitrát oxidációs folya
mat a kísérletek tanulsága szerint csak 15 °C 
fölötti hőmérsékleten kezd megindulni. Feltéte
lezhető, hogy ez a folyamat a talajban bakteriá
lis hatásokra kisebb hőmérsékleten is megindul. 
Az ammónia mindkét formájában a talajszem
csék felületén jól adszorbeálódik, ezért éppen a 
legintenzívebb beszivárgási időszakban kevésbé 
mobilis. Bármely formában kerül is a nitrogén 
a felszín alá, a talajzónában következik be a 
nitrogénhordozó vízben való oldódása vagy el
kever edése, a talajszemcsék felületén való ad- 
szorpciós tárolódása, a nitrogénhordozó oxidá- 
lódása, biológiai átalakítása is.

A talaj nem egységes homogén képződmény, 
hanem háromfázisú polidiszperz rendszer, 
amely különböző átmérőjű elemi részekből, ás
ványi részekből áll, amelyek mikroaggregátu- 
mokká alakulhatnak, melyekben a kapilláris 
pórusok jelenléte dominál. A kapilláris póru
sokban általában víz található. A morzsa belse
jében anaerob,, redukciós folyamatok mennek 
végbe, míg a durvább pórusrétegben aerob, 
oxidativ folyamatok uralkodnak. A talaj zóna 
olyan önálló nitrogén háztartási rendszert al
kot, melyeken belül a vázolt folyamatok bonyo
lult kölcsönhatásban játszódnak le.

Terepi körülmények között a talaj ökosziszté
ma és a növényzet tápanyagforgalmának vesz
teségmentes zárt rendszere — a meteorológiai 
és hidrológiai jelenségek térben és időben vé
letlenszerű létrejötte miatt — túlzott tápanyag- 
terhelés mellett semmiképpen nem alakulhat 
ki. Mennél nagyobb a tápanyagveszteség, annál 
nagyobb a felszín alatti vizek szennyeződésének 
a veszélye.

Csapadékszegény időszakokban és területe
ken, mikor a talaj és az első víztároló közötti 
vízforgalom szünetel, az ökológiai rendszer táp
anyagvesztesége a talajban halmozódik fel, ami 
azonban csapadékos időszakokban kialkuló le- 
szivárgás során bemosódik a felszín alatti vi
zekbe.

A számítások és a tapasztalatok azt mutat
ják, hogy a nitrátszennyeződés diffúzió útján 
való terjedése több nagyságrenddel kisebb, mint 
a vízáramlás útján való tovaterjedés.

A nitrogénháztartás egyensúlyát a talaj fizi
kai, fizikokémiai paraméterei, a meteorológiai 
körülmények, a talaj ökoszisztémája, a bioké
miai viszonyai, a bejutó nitrogénhordozó meny- 
nyisége és milyensége határozzák meg. A talaj
ban lejátszódó nitrogénháztartási folyamatok, 
évszakos biológiai ritmus által szabályozottak, 
meteorológiai ritmus szerint moduláltak, tehát 
változó dinamikus egyensúlyban vannak.

A nitrogénháztartás egyensúlya esetén a ta
lajban nitrogénfelesleg nem képződik, nitrogén
leadás nem következik be. A dinamikus egyen
súly azonban azt jelenti, hogy az egyensúly 
fennmaradásához szükséges nitrogén mennyisé
ge azonos körülmények között is szélsőségesen 
változó, amiből következik, hogy időszakos nit
rogénleadás csak tartós nitrogénszegénység 
mellett kerülhető el.

A talaj nitrogénháztartását, az ott lejátszódó 
folyamatok jellegét és eredményét a talajban

élő mikroszervezetek jelentősen befolyásolják. 
A mikroorganizmusok egyrészt maguk is fo
gyasztják a tápanyagokat, másrészt katalizálják 
a vegyi folyamatokat, az oxidációt és a reduk
ciót egyaránt.

Az NPK műtrágyák önmagukban szegényes 
hatással vannak a talaj mikroflórájára, de kom
posztok, szerves trágyák használata mellett a 
mikroflóra-tartalom növekedhet, melyek elő
nyös hatása a talajból való nitrátkilúgozódás 
erőteljes csökkenésével igazolhatónak látszik. 
Általános tapasztalat, hogy a nitrátszennyező
dés hatásosan csökkenthető, ha a műtrágyázást 
megfelelő arányban szerves trágyával kombi
nálják.

Oxidációs körülmények között a talajban 
biomassza és oxidok képződnek, a bevitt szer
ves anyagok is oxidáció útján bomlanak, de nö
velik a talaj adszorpciós kapacitását. A talaj
ban bekövetkező szerves bomlás az oxidációs 
végtermékek képződésével — ha azok gyors 
távozása nem biztosított — eleve redukciós kö
rülményeket teremthet, ahol az, anaerob bakté
riumok redukáló tevékenysége alakulhat ki, de 
a redukciós termékek oxidációs körülmények 
közé kerülve újra oxidálódhatnak.

Könnyű belátni, hogy a vázolt, baktériumok 
által katalizált folyamatok a talajok telítetlen, 
időszakosan azonban telített nedvességviszonyai 
között rendkívül labilisak, adott helyen a folya
matok egymást ismételten felválthatják, vagy 
uralomra jutva kizárhatják egymást. Ä talaj re
dukciós kapacitását egyes redukáló anyagok 
olymértékben növelhetik, hogy felszínközeli kö
rülmények között is a redukciós folyamat válik 
dominánssá.

Az egyes talajok, vízadók és transzport, il
letve szivárgási övezetek redox kapacitása szá
mítható. A talajok redukciós kapacitása regene
rálható, kimeríthető. Ez a magyarázata annak, 
hogy nyitott vízadókban a felszínközeli víztest
ben észlelt nitrátfelhalmozódás éveken vagy 
évtizedeken keresztül nem terjed tovább mé
lyebbre, majd váratlanul a nitrátintruzió el
indul lefelé.

A nitrogén transzportja a felszín alatt

A talaj nitrogénháztartásában képződő feles
leg — legtöbbször oxidált formában — hosz- 
szabb-rövidebb tárolódás útján a telítetlen zó
nán keresztül öblítődik a telített övezetbe. A ta
laj és a felszín alatti vízadó szintje közötti szál
lítási útvonalon a telítetlen zóna körülményei 
között a nitrogénhordozó anyag adszorbciós fe
lületekkel érintkezve további vegyi hatásoknak 
van kitéve (1. ábra).

A vastag telítetlen zóna geokémiai jellegét 
tekintve nyitott oxidációs rendszert alkot (dr. 
R. Clamp et al. 1979 open oxidant system), 
melyben oxigénfelesleg van és az esetleg fel
használódó oxigén utánpótlódása korlátozott 
mértékben, de biztosítva van.

A telített zónában, vagyis magában a talaj
vízben zárt oxidációs rendszer van, ahol az oxi- 
gén-utánpótlódás nem biztosított és a mindig
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jelen lévő organikus szén (DOC) az oldott oxi
gént fokozatosan felemészti. Ezért a lefelé szi
várgó víz oxigént már nem szállít, de reduká- 
latlan oxidációs végtermékeket igen.

Az oxigén felhasználódása következtében ki
alakul az a redukciós zóna, ahol a vízzel leszi- 
várgó oxidációs végtermékek redukciója követ
kezik be.

A felszín alá jutó nitrogénhordozó a talajban 
sokrétű folyamatok során transzformálódik, és 
csak ez a bonyolult folyamatok eredményeként 
feleslegessé váló nitrogén hagyja el ezt a 
transzformációs rendszert és mozog a talajvíz 
felé. Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a nitro
gén lefelé vagy oldalirányú mozgásában sem a 
kémiai diszperziónak, sem a mikroorganizmusok 
mozgási aktivitásának nincs jelentős szerepe, 
hanem a vízben oldott komponensek transz
portja a domináns. A transzformációs zónában 
a biokémiai folyamatoknak, onnan kikerülve a 
transzportzónában a hidrológiai folyamatoknak 
van meghatározó jelentősége.

A nitrogéntranszport végbemehet a telítetlen 
zóna és a telített zóna körülményei között egy- 
arán. Telített körülmények között a víz moz
gása során zárt oxidációs rendszerből hamar 
redukciós rendszerbe kerül és természetes kö
rülmények között jelen van elegendő redukáló 
anyag ahhoz, hogy az NCh mélybe jutását meg
akadályozza. Ez a magyarázata annak, hogy a 
vízadók mély régióiban vagy mélyen fekvő víz
adókban NO3 jelenléte a legnagyobb ritkaság. 
Általános,, illetve gyakori jelenség viszont az 
N2 oldott állapotban való jelenléte.

Bármely eredetű tartós nitrogén-túlterhelés 
következtében a természetes denitrifikáló kapa
citás a redukálószerek elfogyásával kimerül és 
a nitrát mélyebb vízadókba is eljut.

A lefelé szivárgás során az első nitrogén il
letve nitrát akkumuláció a vízadó felső részé
ben következik be, és az így kialakuló akkumu
lációs övezet nitrát koncenrációja stabilizálód

hat, ha a talajból lejutó nitrát input oldalirá
nyú vízáramlással elszállítódik.

A telítetlen zóna körülményei között, ahol a 
hézagokat részben víz, részben levegő tölti ki, 
egyértelmű nyitott oxidációs öv alakul ki és 
annak ellenére, hogy a leszivárgási ciklusoknak 
megfelelően időszakos telítettség is bekövetke
zik, ebben az övezetben mindig oxigénfelesleg 
van és oxidáció folyik.

A talajvíztükör fölött kialakuló átmeneti ka
pilláris öv felső szakaszában a nyílt kapilláris 
övben a szűkebb hézagokban a kapillaritás 
fenntartja a vizet és a hézagok vízzel teljesen 
telítve vannak. A tágabb pórusokban a kapillá
ris emelkedés gyengébb, így azok vízzel telítet
lenek. Ebben az átmeneti övben a nyitott és a 
zárt oxidációs rendszer együtt található. Az át
meneti öv a beszivárgás és a vízszintingadozás 
dinamikájának megfelelően meghatározott szint
ben oszcillál, ezért a transzportzóna ezen spe
ciális szakaszában is az oxidáció dominál.

Az átmeneti öv a gravitációs zónára támasz
kodik, ahol a teljes hézagtérfogatot kitölti a 
víz, amely annál mobilisabb, mennél nagyobb 
az a hányada, melynek viselkedését a tapadó 
feszültség nem köti és egyedül gravitációs ha
tásra mozog.

Egészen finom szemcsés képződményeknél, 
iszapoknál, löszöknél, sőt a krétaképződmények
nél a gravitációs vízmozgás kicsi, ezért a beszi
várgás és vele a nitrát mélybejutása rendkívül 
lassú, éppen ezért részletes vizsgálatokkal jól 
követhető folyamat. Elsősorban az ilyen esetek
ben van nagy szerepe a gyökérj áratoknak, ür
gelyukaknak vagy időszakos száradási repedé
seknek, melyeken keresztül a szennyezett víz 
gyorsan bejut a vízadóba, ezért előfordul, hogy 
a nitrátfelhalmozódás a vízadóban ott is észlel
hető, ahol a vizsgálatok szerint a leszivárgás 
üteme olyan lassú (20—30 év), hogy a szeny- 
nyeződés hatása egyszerű leszivárgással már 
nem érhette volna el a vízadót.

Természetes körülmények között a vízadók
ban az oldalirányú vízmozgás nem jelentős (ki
véve a karsztos üregekben folyó áramlást), 
ezért a beszivárgott szennyeződés lassan terjed 
és viszonylag gyorsan akkumulálódik. Vízter
melés következtében az áramlás a termelő léte
sítmény irányába felgyorsul és a szennyeződés 
gyorsan elérheti a termelőhelyet. Gyakori eset, 
hogy egy vízműtelepítést megelőző vizsgálat 
alapján nitrátszegény vízadóra telepített vízmű 
kútjai a termelés megindulását követően gyors 
ütemben elnitrátosodnak, mert a megváltozott 
vízáramlás a szennyezett háttérből szállít vizet.

Hidrogeológiai m odellek

Szilárd halmazállapotú szennyező anyagok, 
így a műtrágyák is csak akkor jelentenek ve
szélyt a felszín alatti vizekre, ha mobilizálód
nak, oldódás útján bekerülnek a hidrológiai 
körfolyamatba. Mindezekből következik, hogy 
az oldékonyság csökkentésével a mélybeszivár
gás mérsékelhető.
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A már oldott anyagok mélybekerülése szem
pontjából a talajzóna vízforgalma meghatározó. 
Ismeretes, hogy különösen a tény észidőszakban 
a kismennyiségű, néhány milliméteres csapadé
kéi száraz periódusok után, néhány 10 millimé
teres csapadék vize sem jut túl a talajzónán, 
ezért ilyenkor a talajba juttatott nitrogéntöbb
let a talaj zónában tárolódik és nem jut el a 
felszín alatti vízadóba.

A talaj vízforgalmát
— a meteorológiai körülmények
—• a talaj fizikai és biokémiai tulajdonságai
— és a felszín alatti vizekkel való kapcsolat 

körülményei
határozzák meg.

A talaj és a felszín alatti vízadók közötti kap
csolat jellege határozza meg a víz mélység felé 
való leszivárgásának a körülményeit. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy ha a talaj és a felszín alatti 
vízadó között vastag szigetelő, vízzáró réteg he
lyezkedik el, amely megakadályozza a számí
tásba vehető függőleges vízforgalom kialakulá
sát, akkor a vízadó közvetlenül függőleges be
szivárgással való mindennemű szennyeződéstől 
védett. Az ilyen talajok vízháztartása a felszín 
alatti vizektől teljesen független. Ezek a füg
getlen vízháztartásu hidrogeológiai alaptípust 
képviselik (2. ábra).

Az ilyen helyzetnek éppen ellentéte az, ami
kor a talaj zóna alatt a talajvíz úgy helyezkedik 
el, hogy a kapilláris emelkedés következtében 
közvetlen kapcsolat alakul ki a vízadóval. Ilyen 
esetben száraz időszakban a talaj zóna vízfo
gyasztása az evaporációs és evapotranszpirációs 
vízveszteség, alulról a vízadóból kapilláris úton 
pótlódik, csapadékos időszakban pedig függőle
ges beszivárgás útján a vízadó töltődik. Az ilyen 
talajok vízháztartása felszín alatti vizekkel erő
teljesen befolyásolt, ezért a felszín alatti vizek
kel befolyásolt vízháztartású talajok  hidrogeo
lógiai alaptípusát képviselik. A két övezet szo
ros hidraulikai kapcsolata következtében a

szennyeződés felülről lefelé (csapadékos idő
szakban) és alulról felfelé (száraz periódusban) 
egyaránt terjedhet, rövid vagy hosszúperiódusú 
irányváltozásokkal egyaránt (3. ábra).
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A vízforgalom, ezzel együtt a szennyező
anyagforgalom teljesen egyirányúvá válik ak
kor, ha a talaj zóna és a vízadó olyan távol ke
rül egymástól, hogy köztük sem érintkezési, sem 
kapilláris kapcsolat nem alakul ki és a közbülső 
övezet áteresztőképessége lehetővé teszi a két 
zóna közötti függőleges vízmozgást. Az ilyen 
helyzetű talajok vízháztartása a felszín alatti 
vízadók által nem befolyásolt, önálló, vízfeles
leget azonban a vízadó felé leadni képes. Ezt a 
helyzetet szintén hidrogeológiai alaptípusnak 
tekintjük (4. ábra).
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A vázolt folyamatok a felszínközeli régiókban 
játszódnak le, ahol természetes körülmények 
között is viszonylag gyors a vízmozgás és a víz
adókban az oldalirányú áramlások dominálnak. 
Mélység felé haladva azonban a rendkívül las
sú» m/év vagy dm, év sebességű függőleges ten

denciájú vízmozgás szerepe jelentős. Ezekről a 
nagy régiókat érintő természetes áramlások le
folyásáról még keveset tudunk. A küszöbgradi
ens fogalmának az ismeretében fel kell tételez
nünk, hogy ez a függőleges tendenciájúnak te
kintett vízmozgás a vízrekesztő lencsék megke
rülésével, vagyis cikcakkvonalban, lényegében 
vízszintes lépcsőzéssel zajlik. Ez a feltevés a 
mélységi nyomás és hőmérsékleti viszonyok kö
zött a konszolidáció folyamatának a figyelembe
vételével még nem tekinthető megingathatat
lannak. Nem kellően ismert a mélység felé be
következő ioncserével jellemezhető minőségvál
tozások lefolyása sem. Mai ismereteink alapján 
úgy tudjuk, hogy a nitrát mélybejutásának gá
tat szabó redukciós zóna viszonylag kis mély
ségben 20—30 m-re a felszín alatt helyezkedik 
el (hazai törmelékes vízadóinkban), ezért ezen 
régió denitrifikációs kapacitásának felemésztő- 
dése valószínű utat nyit a nitrát mélybejutásá
nak. Nincs bizonyítékunk rá, de a vízminőség 
függőleges változási tendenciájának az ismere
tében a második akadályt a kalcium és nátrium 
ioncserélődés övezete kell, hogy jelentse. Ha ez 
a feltevés igaz, akkor intenzív víztermelés mel
lett hosszú távon az egész negyedkori vízadó- 
összlet veszélyeztetett lehet, ami csak aláhúzza 
a védekezés, a  megelőzés szükségességét és fon
tosságát.

Hazai vízadóink veszélyeztetettsége

A múlt században Magyarország területét a 
felszíni vizek bősége jellemezte, a mélyebb fek
vésű területeket időszakos, vagy tartós vízelön
tések, mocsarak, lápok borították, domb- és 
hegyvidéki területeinken pedig elegendő forrás 
és kis vízfolyás állt rendelkezésre a lakosság 
vízszükségletének kielégítésére. A folyószabá
lyozásokat és lecsapolásokat követően a mély
fekvésű helyek vizei a felszín alá húzódtak 
vissza, ami jelentős területeken együtt járt a 
sótartalom növekedésével és egyes kedvezőtlen 
komponensek dúsulásával. Az alföldi települé
sek többségében az ásott kutak vize nagy sótar
talmú volt, a vas, a szulfát, valamint a szerves 
bomlásból származó egyéb komponensek ron
tották a víz minőségét. A települések alatt a 
trágyadombok és árnyékszékek leszivárgó 
szennyeződésének következtében fokozatosan 
terjedő lokális nitrátfeldúsulás következett be.

Az ásott kutak bakteriálisán szennyezett, kel
lemetlen ízű, egészségügyileg kedvezőtlen ha
tású vizének a kiváltására, a lakosság egészsé
ges ivóvízzel való ellátására indult meg a múlt 
században az artézi kútfúrás. A kútfúrás kez
deti lassú terjedését robbanásszerű kútfúrási 
tevékenység követte, s néhány évtized alatt 
több mint 60 000 fúrt kút építésére került sor. 
A kútfúrási tevékenység erőteljes növekedése

is bizonyítja, hogy a talajvízre mélyített száz
ezres nagyságrendű ásott kútjaink vizének mi
nősége már a múlt században sem felelt meg 
az akkori szerényebb igényeknek sem.

Kedvező földtani adottságaink következtében 
alföldjeinken az első felszínközeli —  általában 
rossz minőségű vizet adó —  horizont alatt ked
vező vegyi összetételű vizek helyezkednek el. 
A nagy folyóinkat kísérő kavicsos alluviumok- 
ban, a mai és egykori törmelékkúpokban pedig 
különösen előnyös víztermelési lehetőségeket is
mertek fel. A kútfúrási program kezdetén a ku
takat a mélyebb, csak közvetett felszíni kapcso
lattal rendelkező tipikus artézi vízadókra ké
pezték ki, majd a közműves vízellátás elterje
désével a nagy vízhozamokat biztosító, viszony
lag kis költséggel mélyíthető sekélyebb vízadók 
megcsapolására került sor és már az elmúlt szá
zad végén kezdtek kedveltté válni a partiszű
résű alluviumok. A víztermelés számára ked
vező partiszűrésre alkalmas törmelékkúpok és 
kavicsmezők többsége teljesen nyitott, a függő
leges szivárgás útján bejutó szennyeződéssel 
szemben védtelen.

A nitrátszennyezettség főleg az első vízadó 
felszínközeli régiók vizeire jellemző, a 30—40 
mg/1 vagy ennél nagyobb mértékű nitrátos 
szennyeződés 50 m mélységig mutatható ki, az 
ennél nagyobb mélységből jelzett szórványos 
szennyeződések másodlagosnak bizonyultak.

A felszínközeli vízadók vize közvetlenül vagy 
közvetve a beszivárgó szennyeződéssel szemben 
védtelen. A természetes földtani védettséget 
biztosító feltételek hiánya következtében, vala
mint a vízművek közelében lévő szennyezőfor- 
rások miatt a közüzemi vízmüveink mintegy 
30%-át veszélyezteti a nitrátosodás.

A mélyebb régiók vizeire telepített vízművek 
a közvetlen szennyeződéstől egyelőre védettek.

A felszín alatti vízkészleteink kitermelhető 
készletei közül csak a teljes hozamkészlet 
42,5%-át kitevő rétegvizek tekinthetők védett
nek. A legkedvezőbb kitermelési lehetőséget 
kínáló partiszűrésű hozamkészletek, melyek az 
összes készletek 46,5%-át képviselik, természe
tes körülményeik kövekteztében a nitrátszeny- 
nyeződéssel szemben védtelenek, ami annál ve
szélyesebb, mivel ezek a főváros és más nagy
városok vízműbázisát alkotják. Elsőrendű ivó
vizet szolgáltató karsztvizeink (9,2%) szintén 
védtelenek, és ezek eddig a kiterjedt erdőterü
leteknek köszönhetően nem szennyeződtek el.

A nitrátszennyeződés okai külföldi és hazai 
vizsgálatok alapján kellőképpen ismertek, A 
szennyeződés egyik jelentős hányada szerves 
eredetű és a vezetékes ivóvízzel ellátott, csa
tornázatlan települések kommunális szennyvi
zeinek szabálytalan elszikkasztásából származik. 
Partiszűrésű kitermelési lehetőségeink veszé
lyeztetésében a folyók menti csatornázatlan 
üdülőterületek vízadóba közvetlenül behelyezett 
szikkasztói játszanak jelentős szerepet. Veszé
lyeztetést okoz minden olyan tömeges folyé
kony fekália- vagy más szervesanyag-felhal- 
mozás, melyek közvetlenül vagy közvetve a víz
adóba kerülhetnek.

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X IX . é v f o l y a m  (1986. é v ) ,  i .  s z á m 55



Világszerte bizonyítást nyert az intenzív, 
szakszerűtlen műtrágyázás és a regionális nit
rátszennyeződés szoros összefüggése. A műtrá
gyázás során a talajba juttatott, a növényzet ál
tal fel nem használt műtrágyák nitrogéntartal
ma eredeti formájában, vagy többé-kevésbé 
nitráttá oxidálódva, előbb-utóbb a felszínközeli 
vízadóba jut, ahol oxidációs végtermékről lévén 
szó, megfelelő redukciós kapacitás hiányában, 
vagy ennek kimerülésével fokozatosan felhal
mozódik. Így alakul ki az az állapot, hogy az 
évenkénti néhány milligramm/liternyi szeny- 
nyeződés egy-két évtized alatt kritikus koncent
rációra szaporodik fel.

A szikkasztók útján felszín alá jutó szennye
ződés pontszerűen jut ugyan a vízadóba, a 
szennyezőgócok sokasága azonban mégis regio
nális szennyeződés okozója lehet.

A mezőgazdaság a termeléstechnológiai folya
matban használja a nitrogéntartalmú műtrágyá
kat, melyek nem pontszerűen, hanem diffúz 
módon, nagy felületen szétszórva kerülnek a 
talajra, ahonnan a tápanyagveszteség függőle
ges szivárgás útján juthat a felszínközeli víz
adóba.

Természetes vízkészleteink nitrátszennyező
dés elleni védelme csak térségi védelem bizto
sítása mellett lehet hatékony és ki kell, hogy 
terjedjen nemcsak a jelenlegi, hanem a tarta
lék vízbázisok területének a védelmére. Tekin
tettel arra, hogy viszonylag kis nitrátszennye
ződések évek vagy évtizedek alatt veszélyes 
mértékű nitrátfelhalmozódáshoz vezethetnek, 
ezért a térségi védelem biztosítása sok új jogi 
és gazdasági ellentmondás megoldása útján le
hetséges.

A már elnitrátosodott vizek nitráttartalmá
nak csökkentésére vonatkozó technológiák ki
dolgozására világszerte folynak kísérleték. Az 
ioncserélő gyanta használatával végrehajtott 
nitráttalanításra már hazai technológiák is si
keres kipróbálásra kerültek, ezek a technoló
giák azonban egyelőre tömegtermelésre nem 
alkalmasak. 15—20 000 m1 2 3/nap víztermelés nit
rát-csökkentésére japán és francia cégek mar 
dolgoztak ki baktériumos technológiákat,, és 
üzemeltetnek nitráttalanító műveket.
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Dr. László Alföldi 

G rou n dw ater n itrifica tion

The process of pollution of subsurface water with 
nitrates, the changes taking place in the course of 
infiltration and the influence of the geological setting 
are discussed. If the infiltration and transportation 
processes and the natural denitrification are known, 
the means of protection can be determined and, by 
elimination or reduction of the sources of pollution, 
the facilities of conservation can be organized, too.

Dr. László Alföldi 

N itrifika tion  u n terird isch er  W ässer

Im Aufsatz werden der Vorgang der Verschmutzung 
unterirdischer Wässer mit Nitratverbindungen, die 
im Laufe der Versickerung erfolgenden Veränderungen 
und der Einfluss der geologischen Verhältnisse darge
legt. In Kenntnis der Infiltrations- und Transport
vorgänge sowie der natürlichen Denitrifikation lässt 
sich die Art und Weise der Schutzmassnahmen be
stimmen und durch Einschränkung der Verschmut
zungsquellen oder ihre Beseitigung kann auch der 
Qualitätsschutz organisiert werden.

Д-р Ласло Альфёльди 

О нитрификации подземных вод

Рассматриваются процесс загрязнения подземных вод 
нитратами, изменения, происходящие в процессе инфильтра
ции поверхностных вод и влияние геологических условий 
среды. При знании процессов инфильтрации и транспорта, 
а также естественной денитрификации можно определить 
способ борьбы с загрязнением, а устранением источников 
загрязнений или ограничением их можно организовать и 
охрану.
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