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17. Lecke 

A talajok elszennyezése 



Kedvezőtlen adottságú területek  Magyarországon    

(millió hektár) 
Vízerózió által veszélyeztetett lejtős terület  2,3  

Szélerózió által veszélyeztetett terület  1,4  

Savanyú talajok  2,3  

Szikes talajok  0,56  

Másodlagos szikesedéstől veszélyeztetett terület  0,40 

Kedvezőtlen altalajú tömődött talajok  1,2  

Sekély termőrétegű talajok  0,4  

Forrás: Talajvédelem Magyarországon. FM 



A talajaink érzékenysége savas terhelésekre 

• A savanyodásért felelős környezeti tényezők 

– légköri szennyezések okozta savas kiülepedés és savas 

esők 

– műtrágyázás savanyító hatása 

• Talajaink érzékenysége 

– Nem érzékenyek: karbonátos talajok 

– Érzékenyek: a csökkent karbonát tartalmú, semleges 

kémhatású talajok 

– már nem érzékenyek: az erősen elsavanyodott talajok 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



A talajsavanyodás hatásai a talajok termékenységére 



Savasodás 

SO2, NO, NO2  (SOx, NOx) 

Forrásai: természetes, mesterséges  

Nedves ülepedés 

A tiszta esővíz pH-ja 5,6  (CO2 miatt) 

Savas eső: pH: (2,25 –3) – 4 – 5,5 

0,1 - 1µm közti aeroszol részecskéket kiülepíti  

Száraz ülepedés 

Porszemcsékre adszorbeált aeroszol és gázok ülepedése csapadék nélkül.  

Durva részecskék (d>10µm) gyors ülepedés. 

Ha d<0,1 µm, nem ülepszik,  --  transzmisszió  

Hatásai: 

A növényzet pusztulása, terméshozam csökkenés (legérzékenyebbek a lucfenyő, 

vörösfenyő) 

Talajsavanyodás: kimosódnak a tápanyagok (Ca, Mg, K), mérgező fémvegyületek 

oldhatóvá válnak (Al, Cd). 

Az édesvizek savasodása, halpusztulás.  

Fémek, építmények korróziója 

A savas terhelés összetevői  

Forrás: Hefop 3.3.1. 



A magyarországi talajok savasodással szembeni érzékenysége 

Forrás: Várallyay 



A savanyú talajok elhelyezkedése és típus szerinti megoszlása  

Forrás: Hefop 3.3.1. 



• Természetes (pl. vulkáni) eredet 
nedves és száraz kiülepedés a 
légkörből 

• Árvizek, elöntések, nagy esők 

• Erős szelek 

• Természetes radioaktív sugárzások 

 

Forrás: Vermes, 1996  

Természetes eredetű 

• Ásványi lelőhelyek 

• Geológiai formációk 
 

Pontszerű               Nem pontszerű 

Emberi (antropogén) eredetű 

• Szennyvizek, szennyvíziszapok 

 hígtrágya 

• Hulladékok (folyékony, szilárd, 

 nem toxikus, toxikus) 

• Termelési (ipari) emissziók 

 

• Légszennyezésből eredő száraz 
és nedves kiülepedés 

• Mezőgazdasági vegyszerek: 
műtrágyák, növényvédőszerek 

• Közlekedés 

• Atomrobbantások 

 

A talajok szennyezőanyagainak eredete 



A talaj kémhatása alapján való besorolás 

   <4,5 pH - erősen savanyú 

4,5 - 5,5 pH - savanyú 

5,5 - 6,8 pH - gyengén savanyú 

6,8 - 7,2 pH - közömbös 

8,5 - 9,0 - lúgos 

>9,0 - erősen lúgos 

5,5 pH fontos küszöbérték 

- alumínium 

- vas…mozgékonyság 

- mikrobatevékenység eltolódása a gombák irányába 



A talajok elsavanyodásának mérséklési 

lehetőségei 

1. Fosszilis tüzelőanyagok kén tartalmának csökkentése.   

2. Füstgázok emissziójának csökkentése 

•száraz eljárás: mészkővel (CaCO3) 

  (kéndioxid kivonás hatékonysága 50-70  

•nedves eljárás: CaCO3/CaO szuszpenzióval  

  (90-95 %-os hatékonyság)                                                

3. Okszerű műtrágya felhasználás 

•Csak a tervezett termésszinthez szükséges  tápanyagok 

kiadagolása 

•Savanyító hatású műtrágyák elhagyása  



Nemzeti Kármentesítési Program 

 • Célja: az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott, 
tartós környezetszennyezések fölszámolása, a szennyezett 
területek károsító, veszélyeztet hatásainak megszüntetése 

• 1995: Kormánydöntés – Irányító: KTM koordinátor: KGI 
Kármentesítési Iroda végrehajtó: ÁPV Rt mint tulajdonos 
alprogramok segítségével 

• I. 1996-97: kárfelszámolás megkezdése, 
megvalósíthatósági tanulmányok, jogi és műszaki 
szabályozás, teljekör felmérés megkezdése 

• II. 1998-2002: Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista 
elkészítése 

• III. 2003-tól: folytatólagosan a kijelölt kármentesítések 
végrehajtása  

 



• Talajaink érzékenysége savas terhelésekre 

• A talajok szennyezőanyagainak eredete 

• A talajok elsavanyodásának mérséklési lehetőségei 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


