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Bevezetés 
A SIMONA projekt (DTP2-093-2.1, „Üledékminőség-információs, 
monitoring és értékelő rendszer a közös Duna-medencei vízgazdálkodás 
transznacionális együttműködésének támogatására”) [1] keretében 
monitorozási rendszer fejlesztésére és tesztelésére került sor a Dráva 
folyónál lévő tesztterületen (Barcs, Magyarország) 2020. augusztusában. 
A harmonizált mintavételi protokoll [2] kidolgozása érdekében 
különböző mintavételi módszereket hasonlítottunk össze, és a különböző 
üledéktípusokban meghatároztuk egyes szennyezőanyag-csoportok, 
köztük a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) koncentrációit. A 
projekt során végzett egyéb vizsgálatok [3,4,5] is ezeket a módszereket 
használták. Vákuum-mintavevővel (fenéküledék), ásóval vagy kézi 
talajfúró eszközzel (ártéri üledék), valamint vízgyűjtő hordóval (lebegő 
üledék) vett minták PAH-elemzéseinek eredményeit közöljük. 
Célkitűzésünk volt, hogy 1) meghatározzuk az egyes üledéktípusok 
szennyezettségét, 2) összehasonlítsuk a többféle mélységből vett 
mintákban mérhető szinteket, 3) meghatározzuk a szennyezettségi 
mintázatot és 4) a megállapított izomerarányok alapján határozzuk meg a 
PAH-szennyezés lehetséges eredetét (pirogén vagy petrogén). 

Anyag és módszer 

Eredmények 

Minden célvegyület kimutatható volt a különböző típusú üledékekben, de 
az esetek többségében a kimutatási határhoz közeli szinten. A 
legszennyezettebb a  fenéküledék mintái voltak, de a szintek tekintetében 
nem volt egyértelmű különbség az alsó és a felső szint szennyezettsége 
között. A maximális koncentrációk hasonlóak voltak: a felső 5 cm a 
fluorantént (1,73 µg/g), míg az alsó (5-10 cm) réteg a fenantrént (1,05 
µg/g) tartalmazta a legnagyobb mennyiségben. A lebegő üledékben (1. 
ábra) mért szintek kisebbek voltak, a legnagyobb koncentrációt a 
fluorantén (0,281 µg/g) és az antracén (0,292 µg/g) esetében mértük. 
Legkisebb az ártéri üledék szennyezettsége volt, ahol a  két 
benzo(b)fluorantén szintje volt a legnagyobb (0,078 µg/g). A 
gyűrűtagszám szerinti mintázat (ld. fenn) a fenéküledék esetében némileg 
különbözött, forrásként a pirogén eredet volt a meghatározó (2. ábra).  

A Dráva folyó üledékének PAH-szennyezettsége alacsony, bár mind a 19 
vizsgált PAH-komponens kimutatható volt. A legnagyobb koncentrációk a 
fenéküledékben, majd a lebegő üledékben jelentek meg, a legkisebb 
mennyiség pedig az ártéri üledékben. A PAH -együletek közül a 4 vagy 5 
gyűrűt tartalmazó csoportok domináltak, a nagyobb molekulák inkább az 
ártéri üledékben fordulnak elő nagyobb arányban. A PAH-szennyezés 
lehetséges forrásai többnyire a szilárd tüzelőanyagok elégetéséhez 
kapcsolódnak. 
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Következtetések 

Fenéküledék: 
vákuum mintavevő, 
felső 5 cm és az 5-10 
cm közti réteg 

Lebegő üledék: 30-literes 
hordóba pumpálva, 
szűrés a  laborban 

Ártéri üledék: ásóval vagy 
kézi talajfúróval, 0–5 cm 
(felső réteg) és a 40–50 cm 
mélységből 

Mintavétel 

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (US EPA) által 
1976-ban kiadott elsőbbségi szennyező anyagok listája [6] 16 PAH 
vegyületet tartalmaz, amelyeket rutinszerűen mérnek a környezeti 
mintákban. Ezek közül 8 az Európai Unió Víz Keretirányelvében is az 
elsődleges szennyezők listáján szerepel [7,8], és közülük 6 kiemelt 
veszélyes anyagként azonosított (1. táblázat). Még további 3 PAH 
vegyületet (2-metil-naftalin, 1-metil-naftalin, benzo(e)pirén) is 
meghatároztunk a begyűjtött üledékfázisokban. A teljes PAH 
koncentrációban összesen 19 anyag szerepelt. A PAH-szennyeződés 
eredetére a különböző izomerpárok arányából következtettünk [9] .  

Célvegyületek 

1. ábra. A különböző mintavételek során a lebegő üledékben mennyiségi 
meghatározásra alkalmas koncentrációban jelenlévő PAH-vegyületek koncentrációja.  

1. táblázat. Elsődleges szennyezők és egyéb mért policiklusos aromás 
szénhidrogének (PAH) 

2. ábra. A benz(a)antracén /(benz(a)antracén + krizén) (BaA/(BaA+CHR)) és az 
indeno(1,2,3-cd)pirén/(indeno(1,2,3-cd)pirén + benzo(g,h,i)perilén) (IND/(IND+BghiP)) 
izomerarányok közötti összefüggés a különböző üledékekben 

* Az oktanol-víz megoszlási hányados: a lipofilitás mérőszáma. 
A teljes PAH koncentrációban az acenaphthene, acenaphthylene, benz(a)anthracene, 
chrysene, dibenzo(ah)anthracene, fluorene, phenanthrene és a pyrene is szerepel. 
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Csoport Vegyület Gyűrűk 

száma 

logKow * 

Elsődleges szennyező 
naftalin 2 3,28 

fluorantén 4 4,90 

Kiemelten veszélyes 

elsődleges szennyező 

antracén 3 4,45 

benzo(a)pirén 5 6,06 

benzo(b)fluorantén 5 6,04 

benzo(k)fluorantén 5 6,06 

benzo(g,h,i)perilén 6 6,50 

indeno(1,2,3-cd)pirén 6 6,58 

További mért 

komponensek 

1-metil-naftalin 2 3,87 

2-metil-naftalin 2 3,86 

benzo(e)pirén 5 6,44 
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