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Antropogén eredetű nehézfémek Beregszász talajaiban 
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Összefoglalás 

Beregszászban – Ukrajna nyugati területén elhelyezkedő, kb. 24 ezer fős 
városban – felszíni és fúrásszelvényekből vett talajminták toxikus elemtarta-
lom vizsgálatát végeztük el, valamint a talajok fizikai-kémiai tulajdonságait is 
elemeztük. Az elemek vertikális eloszlása és korrelációs vizsgálatok alapján 
elkülönítettük az antropogén eredetű fémeket (Ba, Cu, Cd, Pb, Zn). A vizsgált 
fémek közül a Ba és Zn a város központi területein dúsult fel, és mindkettő 
határértéket meghaladó mennyiségben volt jelen a talajokban. A Cu és Pb is 
néhány mintavételi ponton meghaladta a határértéket, főleg a városi nyugati 
területein. A lehetséges szennyező forrásokat és az elemek térbeli eloszlását 
figyelembe véve a városban a vizsgált elemek legjelentősebb antropogén forrá-
sai a múltbeli és jelenkori ipari tevékenység és a közlekedés. A talajok tulaj-
donságaiban egyértelmű változásokat tapasztaltunk a külső területek felől a 
városközpont felé haladva, ami az antropogén hatás erősödésével magyarázha-
tó.  

Kulcsszavak 

talajszennyezés, nehézfémek, antropogén forrás, térbeli eloszlás, Beregszász 

Bevezetés 

A városi (urbán) talajok olyan nem mezőgazdasági jellegű, urbán vagy 
szuburbán térségben elhelyezkedő, emberi tevékenység hatására módosult 
talajok, amelyek több mint 50 cm vastag olyan felszíni réteggel rendelkeznek, 
amelyet felszíni keveredés, feltöltés vagy szennyeződés eredményezett 
(Bockheim, 1974). Farsang és Puskás (2007) munkájukban kitérnek arra, hogy 
kis területen a városokban is megmaradnak az adott területre jellemző termé-
szetes genetikájú, bolygatatlan talajtípusok. Ilyennel találkozhatunk az elő- és 
házi kertekben, parkokban, temetőkben, sportpályákon. Ezek a talajok azon-
ban ugyanúgy ki vannak téve a helyi mikroklíma, az emberi hatásra átalakult 
növényzet, megváltozott vízháztartás és nem utolsó sorban a városokban ta-
lálható szennyező források hatásainak. 

mailto:vincetimea@kmf.uz.ua
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A városi talajokban szerves és szervetlen szennyezőanyagok halmozód-
hatnak fel, melyek közül a nehézfémek tipikus városi szennyezőanyagoknak 
tekinthetők. A nehézfémek egy része létfontosságú a növények, az állatok és 
az ember életfolyamataiban, ezek az ún. esszenciális mikroelemek (pl., Co, Cu, 
Fe, Mn, Zn), más részük nélkülözhető, sőt toxikus (pl. Pb, Cd, Hg). Nagy 
koncentrációban az esszenciális mikroelemek is toxikus hatásúak lehetnek 
(Kádár, 1991; Kátai, 2011). 

Munkánkban beregszászi talajok nehézfém-szennyezettségét vizsgáljuk, 
kitérve a lehetséges szennyező forrásokra és a szennyezések területi elterjedé-
sére.  

Mintaterület 

Beregszász Kárpátalja délnyugati részén a Beregszászi járás déli részén ta-
lálható. A város két természetföldrajzi tájegység a Beregszászi dombvidék és a 
Kárpátaljai síkság határán terül el. A Beregszászi dombvidék gazdag ásványi 
kincsekben.  

A vizsgált terület a nedves kontinentális éghajlattípusba tartozik, az évi 
középhőmérséklet 10,1°C, az átlagos évi csapadékmennyiség 671 mm (Molnár, 
2009). 
A várost keleti oldalról határoló, a síksági környezetből szigetszerűen kiemel-
kedő Beregszászi-hegység lejtőin változó mélységű podzolos barna erdő tala-
jok alakultak ki (Galian, 1969). A síkvidéki terület nyugati oldalán pangó vizes 
barna erdőtalajok jellemzőek. A talajfolyamatokban meghatározó a vastag és 
tömör, nagyobbrészt kolloid frakcióból álló felhalmozódási szint felett idősza-
kosan kialakuló pangó víz, amelynek következtében ezek a talajok különböző 
mértékben elglejesedtek (Krupskij, 1969). 

A város talajainak tulajdonságai különböző mértékben módosulnak az 
eredetihez képest a településfejlődés jellegének és intenzitásának függvényé-
ben. 

Vizsgálati módszerek 

2010 júliusában Beregszász területéről 60 felszíni talajmintát gyűjtöttünk 
be a talaj felső 20 cm-es rétegéből. Egy kijelölt mintavételi helyen (kb. 4 m2-es 
terület) 5-8 pontminta alapján képeztünk átlagmintát (1. ábra).  
A talajtulajdonságok vertikális változásainak vizsgálata érdekében négy talaj-
szelvényt is létesítettünk, melyeket 20 cm-ként mintáztunk meg. A talajvízszint 
eléréséig fúrtunk. Összesen 78 mintát gyűjtöttünk be a 4 szelvényből. 
A mintákat műanyag zacskóban tároltuk és a Debreceni Egyetem földrajzi 
laboratóriumába szállítottuk és ott végeztük el a vizsgálatokat. 

Először a mintákat szárítószekrényben 90°C-on kiszárítottuk, majd elpo-
rítottuk. A megfelelő minta előkészítés után a pH-t, a CaCO3-tartalmat, a 
szervesanyag-tartalmat és a szemcseösszetételt vizsgáltunk, illetve meghatároz-
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tuk a talaj Al, Ba, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn tartalmát plazma optikai emissziós 
spektrométerrel (ICP-OES). 

 
1. ábra. Beregszászi talajmintavételi pontok (1-szelvények, 2-felszíni mintavételi pontok) 

Eredmények 

Természetes körülmények között a talajok mechanikai összetétele nagyon 
hosszú időn keresztül gyakorlatilag állandó marad. A szemcseösszetételben 
bekövetkezett változások egyértelműen antropogén eredetű átalakító tevé-
kenységre utalnak. Beregszász talajaiban a szemcsék méret szerinti megoszlása 
a nagyobb méretű mechanikai elemek, a durva homok és a homok túlsúlyát 
mutatják. A leiszapolható rész aránya csak kevés talaj esetében haladja meg az 
50%-ot. Ezek a talajminták többnyire a várost körülvevő mezőgazdasági terü-
letekről, vagy a parlagon hagyott földekről származnak, melyek kevésbé voltak 
kitéve a különböző antropogén hatásoknak. A beépített – antropogén hatá-
soknak jóval erősebben kitett – területeken a durva és finom homok aránya 
meghaladja a 65%-ot (1. táblázat).  

A vizsgált minták közül mindössze egy estben figyelhettünk meg, a terü-
let természetes talajaira jellemző alacsony pH értéket és számottevő potenciá-
lis savanyúságot. Ez a mintavételi pont a város nyugati területén fekvő erdő-
ben található. Az innen származó talajminta kémhatása savanyú, értéke 5,1. A 
várost körülvevő mezőgazdasági hasznosítású területeken megfigyelhető még 
az enyhén savanyú kémhatás, a belső területeken a semleges kémhatás a jel-
lemző, de előfordult az enyhén lúgos tartományba sorolható talajminta is. Az 
emelkedő pH értékek hátterében a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló terüle-
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tek esetében a meszezés, a belterületen pedig a különböző karbonát-tartalmú 
műtermékek állnak.  

A vizsgált talajok szervesanyag-tartalma tág határok között változott. 
Ennek okai a szerves trágya használata a háztáji kertekben, a nagy mennyiségű 
elbomló növényi maradvány, vagy akár a felszínre hulló korom, ahogy azt 
Ladonina et al. (1999) megállapítják, ugyanis a gépkocsi forgalom hatására olaj 
és egyéb szerves eredetű szennyeződések jutnak a felszínre, amelyek nem hu-
muszanyagok, de a használt vizsgálati módszer szerves szénként mutatja ki 
azokat. 

1. táblázat. A talajok fizikai-kémiai jellemzői 

 
pH 

(H2O) 
pH 

(KCl) 

Szerves 
anyag 

(%) 

Durva 
homok 

(0,2-2 mm) 

Finom 
homok 

(0,02-0,2 mm) 

Iszap 
(0,002-0,02 mm) 

Agyag 
(0,001-0,002 mm) 

Átlag  7,2 6,6 4,9 19,3 46,6 26,8 7,3 

Rel. 
szórás 

8 12 62 81 22 29 68 

Min. 5,1 4,1 0,9 0,5 18,9 10,8 0,2 

Max. 8,2 7,8 19,3 59,7 65,7 45,7 21,0 
 

A talajtulajdonságok elemzése mellett foglalkoztunk a fémek talajbeli 
mennyiségének, eredetének és elterjedésének vizsgálatával is. 
Az elemek egymással való kapcsolatát korrelációs vizsgálatok segítségével 
elemeztük. A vizsgálat eredményeként jól láthatóan elkülönült egymástól két 
csoport. Az egyikbe tartozó elemek Al, Cr, Fe és Ni között szignifikáns pozitív 
korrelációs kapcsolatot állapítottunk meg. A másik csoport – Ba, Cu, Pb és Zn 
– tagjai között is hasonló irányú korrelációs kapcsolatot mutattunk ki (2. táblá-
zat), feltehetően az egyes csoportokba tartozó elemek közös eredete miatt.  

2. táblázat. Korrelációs mátrix (p<0.01) 

 Al Ba Cr Cu Fe Ni Pb Zn 

Al 1        

Ba -0,072 1       

Cr 0,782 0,025 1      

Cu -0,106 0,374 0,175 1     

Fe 0,727 0,100 0,783 0,159 1    

Ni 0,702 0,069 0,867 0,109 0,765 1   

Pb -0,210 0,562 0,055 0,536 0,041 0,045 1  

Zn -0,285 0,663 0,017 0,575 0,028 0,078 0,610 1 

 

A vertikális nehézfémtartalom eloszlásnál hasonló eredményt figyeltünk 
meg a fúrásszelvényekből vett minták elemtartalmának korrelációs vizsgálata 
során (Vince & Szabó, 2016). Azt állapítottuk meg, hogy a Ba, Cu, Pb és Zn 
elsősorban a talaj felső 20-40 cm-es rétegében halmozódott fel, ennek alapján 
antropogén eredetet feltételezhetünk, míg az Al, Cr, Fe és Ni a talaj mélyebb 
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rétegeiben érte el a maximumát, így ezen elemek esetében litogén eredetre 
következtettünk. 

Az elemek térbeli eloszlásának vizsgálatával próbáltunk következtetni a 
lehetséges szennyező forrásokra.  

A Zn a minták 1/3-ában határértéket meghaladó mennyiségben volt jelen 
a talajokban. A maximum érték 434 mg/kg, a város déli területén fordult elő. 
Területileg a város központi részén és az ÉNy-i részén a legmagasabbak az 
értékek. Ennek alapján a Zn antropogén forrása lehet a közlekedés és az ipar, 
ugyanis a város ipari zónája északnyugaton található (2. ábra).  

A Ba esetében 6 mintavételi ponton haladta meg a mért érték a határérté-
ket (250 mg/kg). A legmagasabb értéket (409 mg/kg) a városközpontban 
mértük. Beregszász területén a Ba a következő antropogén forrásokból szár-
mazhat: dízelolaj elégetése, háztartási tüzelés, ipar. A Ba értéke nemcsak a 
felszínen, hanem a mélyebb rétegekben is határérték fölötti mennyiségben van 
jelen. Feltételezzük, hogy a talaj mélyebb rétegeiben található Ba litogén erede-
tű, ugyanis a Beregszászi dombvidék területén előfordulnak Ba-tartalmú ásvá-
nyok, mint például a barit (3. ábra). 

 

  

2. ábra. A talajok Zn tartalma (a körök mérete az 

értékkel arányosan változik 41 mg/kg  – 434 mg/kg) 
3. ábra. A talajok Ba tartalma (a körök mérete 

az értékkel arányosan változik 68 mg/kg – 410 mg/kg) 
 

A Cu szintén 6 mintavételi ponton volt a 75 mg/kg-os határérték fölött. 
A maximum értéket (158 mg/kg) a város Ny-i területén mértük. A réz első-
sorban ipari tevékenységek során került a beregszászi talajokba, amelyre a 
területi eloszlása alapján következtettünk. A legmagasabb értékek ugyanis a 
város ÉNy-i területén figyelhetők meg, ahol a város ipari zónája is húzódik. 
Nagy valószínűséggel nem csupán a jelenlegi, hanem a néhány évtizeddel ez-
előtti ipari tevékenységek is jelentős Cu-szennyezést okoztak a városban 
(4. ábra).  

Vizsgálatunk során szerettük volna megtudni, hogy milyen mértékben 
dúsult fel az ólom a talajokban, ugyanis 2003-ig Ukrajnában is használtak 
ólomtartalmú üzemanyagokat, az Pb hosszú ideig jelen van a talajokban, ezért 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna  

259 

 

a múltbeli ólomszennyezések hosszú ideig kimutathatók (Morton-Bermea et 
al., 2009). Az Pb 2 mintavételi ponton volt határérték fölötti mennyiségben. 
Az egyik mintavételi pont délen, a másik északnyugaton fordult elő. Megállapí-
tottuk, hogy az Pb ugyan nem mutat szabályos térbeli eloszlást a településen, 
azonban a legfontosabb szennyező forrás minden bizonnyal a közlekedés volt 
(5. ábra). 

  

4. ábra. A talajok Cu tartalma (a körök mérete az 

értékkel arányosan változik 15 mg/kg  – 158 mg/kg) 
5. ábra. A talajok Pb tartalma (a körök mérete 

az értékkel arányosan változik 7 mg/kg – 206 mg/kg) 

Következtetések 

Beregszász mindössze 24 ezer lakosú város, jelentősebb ipar nélkül, vi-
szont egyes nehézfémek határérték fölötti mennyiségben vannak jelen a talaja-
iban. A vizsgált elemek közötti korrelációs kapcsolatok feltárása, az elemek 
vertikális eloszlásának vizsgálata, valamint a város térszerkezetének tanulmá-
nyozása alapján megállapítottuk, hogy a Ba, a Cu, az Pb és a Zn antropogén 
forrásból származik. Bár a Ba felszíni talajrétegekben történő felhalmozódása 
egyértelműen antropogén eredetet feltételez, a mélyebb rétegekben kimutatha-
tó magas koncentrációk inkább litogén eredettel magyarázhatók. Eredménye-
ink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a városban a legfontosabb 
szennyező források a jelenkori és múltbeli ipari szennyezés és a közlekedés. 

Heavy Metals from Anthropogenic Sources in the Soils of Beregszász 

Abstract 

In Beregszász – town with about 24 000 citizens in Western Ukraine – 
examination of heavy metal content of soil samples having from surface and 
soil profiles were carried out, as well as the physico-chemical properties of 
soils were analysed. The heavy metals from anthropogenic sources (Ba, Cu, 
Cd, Pb, Zn) were identified due to the vertical distribution and correlation 
analysis of the elements. Among the analysed metals Ba and Zn are 
concentrated in the centre part of the town, and both are in the soils with 
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amounts beyond the limit value. The Cu and Pb are also beyond the limit 
value in some soil profiles, mainly in the western sites of the town. The past 
and current industrial activities and traffic are the most considerable 
anthropogenic sources of the examined elements considering the potential 
sources of contamination and the spatial distribution of the elements in the 
town. Obvious changes of the basic soil properties (granulometric 
composition, pH, organic matter content) were experienced from the outer 
suburbs to the town centre, which can be explained with the anthropogenic 
effects. 

Keywords 

soil contamination, heavy metals, anthropogenic sources, spatial distribution, Beregszász 
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