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A Levegókörnyezeli r\1egíigyelés Fóosztályon belÜl önálló
egység foglalkozik a levegókémiai légszennyezettségi kérdé_
sekkel. Ez a témakör ma már annyira bonyolulttá és összetet_
té vált, hogy a magyar szolgálat minden egyes elemével nem
tud íoglalkozni.
Az országos Nleteoroló8iai 5zolgálat légköri háttér5zennyezettsé8 megfigyelésévelkapcsolatos tevékenysége
több, mint két éltizedes múltra tekinthet vissza' A hetvenes
évek elején indult a légköri nyomgázok, aeroszol részecskék,
valamint a csapadékvíz mintavélelezése a K-pusztai monitoring állomáson. A mérési pÍogram t996 üavaszán jelentósen
ből'Ült, hiszen a KTN1 támogatásának köszonhetóen a meglévó hánérállonrás mellett további három méróponton indíthattuk el újra a megíigvelési tevékenységet: Farkasfán, Nyírjesen
és Hortobá3yon. A jelenlegi mérésiprogram keretében négy
állomáson végzÜnk nregfigyeléseket és méréseket:

K-puszta:

eázok:So,, No:, oj, Co2, NH], HNOr-góz
aeroszolok: szulfál nitrát, ammónium, nát'rium, kálium,

kalcium
csaoadékvíz:pH, vezetóképesség, szulrát, nitrát, ammónium, klorid, nátrium, kálium, kalcium
A K-pusztán mért adatok az E'\IEP és a !V,\'lo GAIV szo|gáltatási kötelezettségeink gerincét alkotják.
A leg|eljesebb programmal és a legnagyobb adat3yűjtéssel

An independent unit y+'ithin the Atmospheríc Envíronment
obsen-at|on Department is concerned wíth aír chemisuy and
aimospheric pollution. This area has become so complex that

the Huryarian sen'ice is not able to deal with all of ís
aspectl. The Hungarian lv1eteorologícal Sen'íce has been
observing and analyzíng atmospheric back3round pol l ution
for over ttvo decades. At the beginnÍng of the l97as the
K-puszta monÍtoring station be4an taking samples of trace
gases, aerosol particles and raín yvater in the aír The program
of measurement sQnificantly expanded in the spring of 1996.
Due to the support oÍ KTM and in addition to the exísting station y.e reltafted measurements al tfiree additional sraÍons:
Farkada, Nyírjes and Hortobágy. vwthín the coniines of the
current'proEram *'e are takíng measurements at four stations:

K-puszta:

-5Q, NO2, Oy CO,, r\H3, HrVO,
aerosoÍs _ sulíate, nitrate, ammonía, sodium, potassium,
qases

calcíum

rain rvaier - pH, conductance, suliate, nitraté, inImonra,
chloríde, sodium, potassium, caIcíum
The measurenenas laken aÍ K-puszta form the backbone
oi our responsibilit,v to supply information as a part of our
particlpation in E,\!EP and Wt\,lO CAW.
The neaslrrement stalions l,víth the most complete prcgrams and extensiv'e daia collection.

Üzemeltetett mérópont.

Farkasia:
Farkasfa:
gázok: So,, No], oJ, HNo'-gőz
aeroszolok: szulrát, nitrát, ammónium, nátrium, kálium,
kalcium
csaoadékvíz:pH, vezetóképesség, szulíát, nitrát, ammónium, klolid,náirium, kálium, kalcium

eases - 50, NOr, Or, HNOj;
aerosols - suliate, nitrate, ammonia,

Íain \Vater - pH, conductance, suliate, nitrate, amnonia,
chIoríde, sodiun, potassium, calcium.

l.iyírjes:
gases

Ny'írjes:

gázok: So.., No'. oJ, HNo'-góz
aeroszolok: szulíát, niirát, ammónium, návium, kálium,
kalcium
csaoadékvíz: pH, vezetóképesség, szulíál. nitrái, ammóni_
um, klorid, náiriurn, kálium, kalcium

sodium, potassi,Jn,

calcium;

- 5O,, NOr,

aerosols

calciun;

-

O, H'\Oj:

sulÍate, nitrate,

ammonia, sodium, potassium,

rain rvater - pH, conductance, suliate, nitrate, ammoniunt, chloride, sodium, potassium, calcium.
.:

Hortobfu,v:
Hortobágy':
gázok: So,, No., oJ
c

sa cacéky,íz: pH,

r'

ezeióképesség, szu liát'

gases
n

itrát, ammóni_

tll:, klorid, náiriurn, kálium, kalcium
Ehhez a rnérési programhoz kapcsolódóan

l'alamenn'vi állonáson mél,jÜ k a legfontosabb n:eteor'oló;: iai paraméterekei:
hónérséklei, szélkán,,', szélsebessé3, légnedr esség. A na3ytá_

rcisí3Ú iégkori terjeclés vizsgálalához a K_pusztai állomásla
rclaikozóan backy;ard (receptorpontba érkezó) trajektória

s::::Í:á;okal is végzÜnk a B50 hPa_os r:,''oilá;i szintre.
'nz o'\''lSZ csapacékkémiaihálózatá5a:r további 5 rnéro::^::: í(es:i:le|''', Pécs, Sióiok, Szanas, 5zeged) gyűjtÜnk
:_::_aia r':ia,''e,,ó''eI havi csapadékmíntákat. A keszthel1'i
j:. : 5'-' t' cs:::cét_:i:iái' eier'nzése alapján becsüljÜk töb:=. .::::: 5:'::c_ ié:.olbói szái'mazó iáponr-.3 t.'h.lé'ér

:, _:_.:

-

,SO,,
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r.rin rvater - pH, conCuctance, sulrate, nitrate, amnonium, chloride, sodiun, potassium, calcium;
ln connection,,vith this program lye a/-so measure the most
important neieorologica! parameter; at a!I oÍ these stations:
tempeÍatule, v,ind direction, l,,,'índ speed and humidit,v. ln
order tc ai-ii,rt in ln!'esliqating air movements ou'er great disl.]nces al the K-puszta saation i!e also nlake calculatíons of
backwad traectories (arriv'ing at the poínt of reception) to
the 65C hPa pressure level.
/- t'fe H!15 netv,,'otk v,,e als:o take automaiic monthl,v precipÍtatíonsanples ai iive additíonal -stafions: Keszthely, Pécs,
|íórbk, Szar;as' and izeged. Based on the analysÍs of the
Keszthel1l and Siórok precipitation samples, rve also estimate

among othÜ phenomena- Lake 7alaton's concentration of
nutríűt maérial luch as phosphorus and nitrogen, vhich
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Az állomásokon gvrí,itött minták analízise az o'\1SZ Buda_

pest X\'lll. kerÜleii

Cilíce téríközponti laboratóriumában tor-

ténik. Áz adaiokai a szÜkséges ellenőrzés és elemzés után archivá|juk, illetve továbbítjuk a íelhasználók íelé.
Az egyik legnagyobb légköri szennyezóre, a kén-díoxidra
megfigyeléseink szerint elmondhatjuk, hogy a hazai kén_dio_
xid kibocsátás csökkenésével párhuzamosan a háttérkoncentráció ériékeis csökkenést mutat. /v1eg kell azonban jegyez_
nÜnk, hogv miután a kén-dioxid átlagos légköri tartózkodási
ideje néhány nap, a hazai méréseka határainkon tÚli források
hatásalt is tükrozik.
A rnásik ,,na3\,szenn),ezó", a nÍtrogén_dioxid hosszú idő_
távú váliozékonyság vizs3álata alapján szignííikáns trendet

nem találtunk. Ennek magyarázata, hogy a - nag.vrészt közle_
kedési eredetú - nitrogén-oxidok kibocsátása nem változott
számotie\'óen a vizsgált idószakban.

Az aeroszolok esetében a íinom n'érettartományba tartozó aeloszol részecskék(pl. szulfát, nitrát, arnmóniunr) aerodinamikai tulajdonságaiknál fogva eIsódleges forrásaiktól
igen nagy táv'olságra juthatnak a légköri transzport útján. Ez

azt.ielenti, hogy egy adott háttérállomáson mér.t koncentráci_
ójuk nerncsak a hazai íorrások eredmény.eként alakul ki. Ezek
a komponensek gázfázisú elsódleges szennyezókból (kén_di_
oxid, nitrogén_dioxid, ammónia) keletkeznek légköri kémiai
átalakulások során. A vizsgá!t aeroszol részecslékhatással
vannak a légkör optikai tulajdonságaíra, valamint a száraz
és.a nedl'es Üiepedésen keresztül - beíolyásol1ák a felszín és
a bioszíéra savas terhelését ís. A íenti komponensek hosszÚ
idótávú váliozékonyságát vizsgáíva elmondhatjuk, hogy a

hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején áitalában magasabbak voltak az évi átlagok, mint jelenleg. A szultát esetében_] 99]-ban tapaszialtunI kiugróan

az
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é|óvilág szempontjábói jelentós a c5apa.Elsósorban
cékvízkénrhatása. A csapadékvízkémiái ö55zetételének
meghaiálozásakor a legna3vobb koncentráciÓban jelenlévó
ionokal mér'jÜk, Úgr,mint nátrium, kálium, magnézium, kalci_
um, annlÓniunr kationok, l'alamint a nitrát, szulíát és klorid
anionok. Á szabad sa\.tarialom (hidrogénion) becsléséhez pH
mérésekei is végzünk. Áítalában, eg;-es speciális esetektól el_
tekinn'e a csapdékviz nitrát, ammóniu' iill.t 'e az ebból szá_

míton osszes nitrogén) valamint a szultái rartalma a lényeges'
,\1ind a savasodás, mínd a nÖr,ényi tápanya3_terhelés izem_

ponljából e négv ion koncentrációja a mén.ácó. A többi ion
koncentrációja az elóbbi néggvel egvüit íŐleg az íon_mérleg

meghalározásái'a, iÍlerr'e a számitort és mért i ezetóképesség
összehasonlíiására szol3ál, anrí a kémiai analízisek minosegellenólzéséhez és mÍniségbiztosításához nélkÜlözhetetlen'
A kén- és níirogéntartalmúionok nedvesÜlepedését, ami a

.kén- és nitro3énvegyÜletek

koncentrációjának és a csapadék.
menn'viségnek a szorza|a, tizenkét ér.es idóskálán is nyomon
kÖvetherjÜk a K-pusztai állomásunkon.

derives from the atmosphere. The analysis of the sanples collected at the various stations is done at the central laboratory
of H,v'lS on 3ilice Square in Eudapest's XVlil district. After the
necessdry inspectíon and analy'sis We ;tore the data in t}e
archives or send it to aur subscribers.
ln regard lo one oi the laryest air pollutants, carbon diox-

ide, ,'t'e can say that based on our observations the decline ín
carbon díoxÍde emÍssions in Hungary has been paralleled by,
a símilar decline ín the background Concentration oÍ carfun
dio.ride. lt must howev'er be noted that since caibon dioxde
IÍngers in the aimosphere íor several days, our measurements
in Hungary reflect nat anly danestic but also foreign sources
of this material.

pl-

In int'estQating the lory tem changes in the other major
lutant' nitro4en dÍoxide, vte Íound no signíricant trends. This is
fucause the enission oi nitqen dÍoxide, which is laryely due to

vehícular traÍtic, has not charya! spniicantly duriry this pefid.
Due to their aerocy'nanÍc qualities the line particles of
aerosols, such as sulfate, nitrate and ammonia, can be distibuted by movements oi the air over great distances from their
original sources. This means that at a given background neasurement station theír concentration is cue not entirely to
domestic sources. ln the process oi atmospheric chemícal
changes these contponents aie creatd trom primav gaseous
pollutants such as carbon dioxide, nítrqen dioxide and ammo
nia. The aerosol pafticle5 under inv'estigation iníluence aptic
qualitíes oi the atmosphere and through dry and '''et condeftsatíon hay'e an eiect on the acid content of the earth's suíace and
the biosphere. Based on our long term inu'estígalion of the
aboy,e mentioned componen's, !!'e ca' '(aaÍe that at the end of
the I970s and the beginning oí the 1960s the yearly average;
w'ere generally higher than thev' are ioday'. In the case oÍ sulfe{'es
v'e noticed sígniticantly' higher conce:trations in 1 993.
The chemical eliects oÍ precipitation are above all inportant for living organisms. ln Ceiermininq the ions; vhich are in
the Iargest concentrati01, l!e lc(-e rneá-iureme'Li oi sccium,
potassíum, ntagnesiunl, calciun, anlnonia calio''l_(, .?_s !,,'el/ es
nitrate, sulfate and ch!o:ine a:ions. ln order to esi.i,nate free
acids, or hydrogen ron,<, rre aiso per,orm pH measurenents.
lllth the exception oi a fe,,t' instances the g,eneral sodium,

amnonÍa - as v'eII as a!i t,\e nit:ogen that derives iron it - and
the suliate content ís oí si3niíicance. Fram the perspective oi
both acidíry' as rt'e// a-s tne concentration oi plant nutriens the
densio* of these iour ions is Ceci-<ire. The concentratron of the
other ions combined rrilh the-se four is prímarily useiul for
determíníngthe ian lel'el and the comparison oi the neasurd
and calculated conduciance, v+hich is essential Íar checkín3
and guaranteeing the qualiry'or the chemical analysis.
At out K-puszia sLrlio,r tl'e hav'e been able closel1- to Ío!la.'+'
on a tu'elve-year scaIe the wet condensation of ions containíng
nitrogen, w'hich is a factor oi the concentrations of suliur and
nitrogen compounds, as *'ell as the amount of precipitation-

