
Bevezetés

Azokban az esetekben, amikor a levegõ köz-
vetítésével a föld felszínére jutó szennyezõ anyago-
kat kívánjuk megismerni, a környezet aktuális ter-
helésének mérésére ideális közegnek tekinthetjük a
hótakarót. A télen lehullott és felhalmozódott hó a le-
vegõ szállította szennyezettségnek nem valamely pil-
lanatnyi állapotát mutatja, hanem viszonylag hosszú —
több hetes, hidegebb telek esetében több hónapos —
idõszak környezeti terhelését integrálja. A környezeti
terhelés fogalmába a hóminták esetében nem a különféle

gázok hatását kell értenünk, ahogy ezt a légszeny-
nyezettség köznapi értelmezése során megszoktuk: ez
esetben a légkörbe kerülõ szilárd fázisokról (télidõben
ez értelemszerûen fõként égéstermékeket jelent), aero-
szolokról és egyéb, cseppfolyós halmazállapotú, kihulló
anyagokról van szó. A hóréteg tehát együtt tartalmazza a
magasabb légrétegekbõl származó, nagyobb területre
jellemzõ, nedves ülepedéssel lerakódó szennyezõ
anyagokat és a helyi jellegû, por eredetû, száraz
ülepedéssel kiváló szennyezõdéseket. A légszeny-
nyezettség mértékének hómintákon alapuló becslése a
környezeti állapotfelvétel viszonylag új, de gyorsan
fejlõdõ módszere.
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Abstract
This study summarizes the knowledge of a snow sampling based on a unified

method.
The survey was organized by the geochemical project of the Geological

Institute of Hungary, in February 1996. The employees of the Hungarian
Geological Survey and the Geological Institute of Hungary contributed to the 3-
day long campaign, during which 96 samples were collected in or next to the
administrative border of Budapest. The sampling was done just before the thaw-
ing of the continuous blanket of snow. 

The stable oxygen isotope composition of the analysed 18 samples varies
from –15,65 down to –20,70 [‰]VSMOW. When the thickness of the snowpack
is  <40 cm, the δ18O value indicates the effect of snow metamorphism and melt-
ing. The mostly polluted downtown on the Pest side shows the less negative δ18O
values resulted from heavy traffic and anthropogenic heat emanation.

The investigations are informative, but they are suitable for a general progress
report, for recognition of the environmental load on the capital and to localize the
permanent air pollution sources. It well defined the strongly polluted city centre,
due mainly to transportation, and it was possible to localize some industrial com-
panies by their specifically high values. These high pollution concentrations are
found mostly within a 500–1000 m distance in the dominant wind direction.

Tárgyszavak: hó, légszennyezettség, környe-
zeti terhelés, oxigénizotóp, Budapest

Összefoglalás
Jelen cikk az 1996. februárjában, a Magyar

Állami Földtani Intézet Geokémiai projektje
keretén belül megfogalmazott és megszervezett,
egységes módszerû hómintavétel ismereteit
foglalja össze. 

A MÁFI és az MGSz munkatársai
közremûködésével, egy három napos kampány
során 96 mintát gyûjtöttünk Budapest közigaz-
gatási határán belül vagy közvetlen közelében,
közvetlenül az összefüggõ hótakaró elolvadása
elõtt.

A vizsgálatok tájékoztató jellegûek, de alkal-
masak a fõváros környezeti terhelésének megis-
merésére, egy általános helyzetkép kialakítására
illetve a tartós levegõszennyezõ források
lehatárolására. Jól körülhatárolódik a halmozot-
tan szennyezett belváros, és specifikus, ki-
ugróan nagy értékei révén lokalizálható néhány
ipari létesítmény is.
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Magyarországon nagyobb területre (Budapest) kiter-
jedõ, egységes módszerû hómintavételt elõször 1996. ele-
jén próbáltunk ki.

A mintákat közvetlenül az összefüggõ hótakaró
elolvadása elõtt, február közepén egy három napos
mintázás során gyûjtöttük be a MÁFI és az MGSz
munkatársainak segítségével. Összesen 96 mintát gyûjtöt-
tünk, és ezek közül 88, Budapest közigazgatási határán
belül vagy közvetlen közelében található minta került fel-
dolgozásra. Adataink így csak tájékoztató jellegûek, az
általános tendenciák megállapítását azonban lehetõvé
teszik, az esetleges késõbbi vizsgálatok számára összeha-
sonlítási alapul szolgálhatnak.

Mintavétel, analitika

A mintavételhez igyekeztünk olyan helyszínt válasz-
tani, ahol a hótakaró összefüggõ és bolygatatlan volt —
sózástól s anyagcseretermékektõl mentes, nem tarkította
kidobott szemét, nem taposták össze fürge gyermeklábak,
nem csorgott rá lefolyó olvadékvíz stb.

A megfelelõnek ítélt ponton tiszta eszközzel kis,
többé-kevésbé függõleges falú gödröt ástunk a hóba,
egészen a talaj (járda, ablakpárkány, háztetõ stb.) fel-
színéig. A havat az így kiképzett gödör falából vettük.
Törekedtünk a teljes szelvény (zömmel 20-60 cm) egyen-
letes mintázására, és arra is ügyeltünk, hogy talaj ne
kerüljön a mintába. A helyszínrõl (kert, park, egyéb
közterület, erkély stb.) pár soros leírás készült utcanévvel
és házszámmal, a mintavétel idõpontjával. Nem csak a
város közigazgatási határán belül gyûjtöttünk:
ellenõrzésképpen beszedtünk néhány mintát a budapesti
agglomeráció egy-két településérõl is.

A havat a mintavételhez használt, bekötött polietilén
zacskókban, szobahõmérsékleten kiolvasztottuk, majd
sürgõsen — még a zacskókban — megmértük az így nyert
víz pH-ját és vezetõképességét. A mérésekhez WTW
gyártmányú mûszereket használtunk. A hólét elõzõleg
kisavazott, 100 ml-es mûanyag flakonokba töltöttük.
Ezekben 1 ml nagy tisztaságú, tömény salétromsav biz-
tosította, hogy a hólé pH-ja 2 alatt legyen. A minták több-
ségét krómozott merõkanállal mertük a palackokba, de
ellenõrzésképpen néhány mintát egyszerûen csak átcsor-
gattunk. Az ellenõrzõ mérések alapján kizárhatjuk, hogy
az átmeréssel érdemi szennyezést vittünk volna be.

A vízkémiai elemzéseket a MÁFI laboratóriumában
végezték. A vizet alkotó fõkomponensek közül a kationok
és egyes egyéb komponensek — mint a Si, illetve összes
kén — meghatározására az ICP-optikai emissziós mód-
szert alkalmazták (JY-70 szimultán-szekvens készülék). A
nyomelem méréseket VG-PlasmaQuad II STE típusú ICP-
MS készülékkel (10 ppb In belsõ standard alkalmazásával)
a végezték. A mintákban az Ag, Al, As, B, Ba, Bi, Ca, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, Si, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sb,
S (összes), Sr, Tl, U, V, Zn komponensek mennyiségét
vizsgálták.

18 minta esetében, amelyekbõl 13 minta Budapest
területérõl származik, meghatároztuk a stabil-oxigénizotó-
pos összetételt is. A mérések az MTA Geokémiai
Kutatólaboratóriumában Finnigan MAT delta S tömeg-
spektrométeren készültek, a mintaelõkészítés a ha-
gyományos CO2-H2O egyensúlyi rendszeren történt
(EPSTEIN, MAYEDA 1953). Az eredményt a hagyományos
delta (δ) jelöléssel adtuk meg a nemzetközi VSMOW
sztenderhez viszonyítva ezrelékben az alábbi módon:

Rminta – Rsztenderd
δ18O =    . 1000   [‰],Rsztenderd

ahol Rminta, ill. Rsztenderd a mintában, ill. a sztenderdben az
18O/16O arány. A mérések hibája ±0,1‰.

Eredmények, értékelés

A budapesti hólé pH-ja (1. ábra) zömmel 3,6 és 4,8
közötti, fajlagos vezetõképessége (2. ábra) pedig 20–40
µS/cm körüli. A frissen hullott hó pH-ja még 4,2–4,6
közötti, de a rárakódó szennyezõdés miatt fokozatosan
egyre savanyúbbá válik, miközben a fajlagos vezetõ-
képesség csak kis mértékben nõ.

Kisebb pH-értékekkel fõként a budai hegyvidék és a
pesti külsõ kerületek mintáinál találkozhatunk. Feltehetõen
különbözõ tényezõk befolyásolják a pH-csökkenést a két
területtípus között. A pesti külsõ kerületek esetében az egyik
lehetséges tényezõ: az intenzívebb ipari tevékenységbõl és a
háztartásokban használt tüzelõanyagokból származó SO2
többlet pH-csökkentõ hatása. A belváros felé haladva a hólé
pH-ja és fajlagos vezetõképessége (oldott sótartalma) egyre
nõ; a pesti bel-városi mintákban többnyire 5,0 fölötti pH-t és
50 µS/cm-nél nagyobb vezetõképességet tapasztaltunk. A
nagyobb pH-értékek lehetséges okai: 1. a belvárosban nincs
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1. ábra. A budapesti hólé pH-jának elrendezõdése
Figure 1. The distribution of thawn snow pH in Budapest



olyan ipari tevékenység, amely lefelé tolná el a pH-t, 2. az
öreg épületekbõl több mész (karbonát) juthat a talajfel-
színre, mint a külsõ kerületek újabban létesült épületeibõl. 

A budapesti agglomeráció területén gyûjtött minták
többségét — a hegyvidékiekhez hasonlóan — 3,6–4,2
közötti pH, de azoknál valamivel kisebb, 15–25 µS/cm
fajlagos vezetõképesség jellemzi.

A mintavétel jellegébõl adódóan nem áll módunkban
összehasonlítani a pesti síkvidéki és a budai hegyvidéki
mintákat abból a szempontból, hogy van-e a szeny-
nyezõdéseknek magasságbeli zonalitása. Az eddigi
nemzetközi tapasztalatok (KIM, FERGUSSON 1993) alapján
azonban szinte biztosan állíthatjuk, hogy a budai oldal lev-
egõjének tisztasága a viszonylag nagyobb arányú zöldövezet
mellett a magas térszínnek is köszönhetõ. Hõinverzió miatt
megrekedhet a szennyezett levegõ a pesti oldal fölött.

Valamennyi vizsgált alkotó anomáliáinak többsége a
(Nagykörút és a Duna által határolt) pesti belváros
területére esik. Légi anyagszállításról lévén szó, igen nagy
a helyi áramlási viszonyok jelentõsége: ahol semmi sem
állja útját a légmozgásnak, ott a szél továbbfújja a szen-
nyezõ anyagokat, ahol viszont lelassul, ott sok minden
kiülepszik belõle. Így hát minden, az egyes alkotók közöt-
ti, szignifikáns korreláció pozitív, miközben viszonylag
nagy és egészen kis koncentrációk gyakran egymás
közvetlen szomszédságában fordulnak elõ.

Fõkomponens-analízis

Az általános együttmozgáson belül a fõkomponens-
analízis eredményeként két, viszonylag jól értelmezhetõ
elemcsoportot jelölhetünk ki: 

1. Al, Ba, Ca, Co, Cr, Fe, Si (H2SiO3-ként megadva), 
La, Li, Mg, Mn, Sr, U

2. As, B, Cd, Pb, Sb (Bi).

1. elemcsoport
A vizsgált alkotók többségének (Al, Ba, Ca, Co, Cr,

Fe, H2SiO3, La, Li, Mg, Mn, Sr, U) térbeli eloszlása többé-
kevésbé koncentrikus jellegû: legnagyobb értékeiket a
belvárosban mértük, mennyiségük a peremkerületek felé
fokozatosan csökken. Ezen általános tendencia mellett az
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2. ábra. A budapesti hólé fajlagos vezetõképességének elren-
dezõdése

Figure 2. The distribution of slush specific electrical conductivity
in Budapest

3. ábra. Ca-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 3. Ca-concentrations from snow samples in different parts of 

the city

4. ábra. Kovasav-koncentrációk a különbözõ városrészek
hómintáiban 

Figure 4. Silica-concentrations from snow samples in different
parts of the city



egyes értékek alakításában igen nagy a helyi tényezõk
szerepe is. A csoport erõsen heterogén: benne egymástól
kémiai tulajdonságaikat tekintve rendkívül különbözõ ele-
mek fordulnak elõ. Feltételezhetõ, hogy valójában nem
egyféle kibocsátásról van szó, hanem több, egymással
mindössze területi kapcsolatban álló hatás összegzõdik:
akárhogy is nézzük, a belváros levegõje a legszeny-
nyezettebb. 

Az energia-elõállítás során pernye és korom
keletkezik. Ezek fõ alkotórészei a Si-oxidok, Ca-oxid,
továbbá a szulfátok és a karbonátok. A belvárosi

értékekhez hasonlóan nagy Ca-koncentráció (3. ábra)
jellemzi a kelenföldi-albertfalvi iparvidéket és az Apor
Vilmos tér környékét; nem sokkal kisebb a Fehérvári út
(XI. ker.) mellett begyûjtött minta koncentrációja sem. Az
általánosan magas-nagyon magas belvárosi kovasav-
értékek mellett csak két helyen figyelhetõ meg kiug-ró
érték: egy Óbudán és egy Albertfalván (4. ábra).

Hasonló elterjedés jellemzi az Al-ot (5. ábra) és a Fe-at
(6. ábra) is, de fõleg a Fe esetében nagyobb területre terjed
ki a szennyezés: a csepeli iparvidék környéke, illetve a
Jánoshegyi út (XII. ker.) környékére.
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5. ábra. Al-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 5. Al-concentrations from snow samples in different parts

of the city

6. ábra. Fe-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 6. Fe-concentrations from snow samples in different parts

of the city

7. ábra. Sr-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 7. Sr-concentrations from snow samples in different parts of

the city

8. ábra. U-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 8. U-concentrations from snow samples in different parts of

the city



A Sr (7. ábra) és az U (8. ábra) esetében is megfigyel-
hetõek (a belvárosi magas koncentrációkon kívül) a poten-
ciális lokális szennyezõk hatásai: Kaszásdûlõ utca – Bojtár
utca (III. ker.) környékén (U), és jól érzékelhetõ a
Fehérvári úton (XI. ker.) és az Apor Vilmos téren (XII.
ker.) jelentkezõ anomália (Sr).

A csoport kialakulásában az is szerepet játszhat, hogy a
különbözõ elemek mobilizációs képessége. Ebbe a cso-
portba azon, por jellegû alkotók kerültek, amelyek
nehezebben mobilizálódnak és a nagyobb szemcsékben
dúsulnak. Hasonló általános képet mutat a Ni eloszlása is,
e fém legnagyobb koncentrációi azonban nem a belváros-
ban, hanem a külsõ kerületek iparvidékein figyelhetõk
meg.

Cinkbõl is a belsõ pesti kerületek mintáiban találtuk a
legtöbbet. Másodlagos maximumokkal jelentkezik
Újpest, Nagytétény–Csepel és Budaörs.

2. elemcsoport
Gyaníthatóan elsõsorban az égéstermékek és az ipari

tevékenységek kibocsátásainak lerakódását jellemzi az
As–B–Cd–Pb–Sb (Bi) elemcsoport. A legnagyobb
értékek zömmel a város központjától legyezõszerûen
észak felé terjeszkedõ sávban csoportosulnak. 

Ezen elemek fontos, közös jellemzõje, hogy könnyen
mobilizálódnak, és kis méretû (δ < 0,25 mm) szemcsék-
ben dúsulnak (PAPP,  KÜMMEL 1992). A helyi tényezõk
(áramlási viszonyok) szerepe folytán az egészen nagy
értékek közé lépten-nyomon kisebbek keverednek.
Közismert tény, hogy a városi ólomterhelés fõ forrása a
benzin, a kadmiumé a gumiköpenyek porlása, míg a bórt
leginkább a széntüzelésû fûtõberendezések szolgáltatják
(KÁDÁR 1995).

A helyi hatások szerepére jó példa a Ni (9. ábra) és Cd
(10. ábra) maximumának helye — az Akkumulátorgyártól
(XIII. ker.) kb. 50 m-re.

Az Pb (11. ábra) illetve Sb (12. ábra) térképeit nézve
jól elkülönül a közlekedés okozta belvárosi maximum
és valószínûsíthetõen: az Akkumulátor gyár, miközben
már a Cd-nál is szembetûnõ az FKFV Fõvárosi
Hulladékégetõ (XV. ker.) hatása. A Kaszásdûlõ utca –
Bojtár utca környékén is nagyon nagy az Pb-Sb kon-
centráció.
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9. ábra. Ni-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 9. Ni-concentrations from snow samples in different parts

of the city

10. ábra. Cd-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 10. Cd-concentrations from snow samples in different parts

of the city

11. ábra. Pb koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 11. Pb-concentrations from snow samples in different parts

of the city



Mindkét csoporttól eltérõen, a belvárostól D–DK felé
találhatók a nagyobb V-koncentrációk. A K és Rb
anomáliái meglehetõsen rendezetlenül, de együtt fordul-
nak elõ.

A Na java része feltehetõleg az utak, utcák sózásának
hatására, esetlegesen keveredik a mintaanyagba. Nagyobb
értékei ennél fogva meglehetõsen esetlegesen helyezked-
nek el.

Több komponens — As, Bi, Rb, SO4
2–, Tl (Al, Cr, Fe,

Na, Pb, Sb, Sr) — is viszonylag nagy koncentrációkkal
jelenik meg két, a budai hegyvidéken, egymáshoz közel, a
Gyermekvasút (XII. ker.) nyomvonala mellett gyûjtött
mintában, amelyeknek ezáltal a vezetõképessége is vi-
szonylag nagy. A pH értékük — a belvárosi anomáliától
eltérõen — kimondottan kicsi. A fentiek alapján
valószínûsíthetõ, hogy a környéken létezik légszennyezést
kibocsátó szennyezõforrás.

Korreláció-vizsgálat

Csoportosítottuk a mintákat a következõ kritériumok
szerint: 

1. rét, erdõ, külterület (ide értve például a 
Városligetet és a Népligetet is),

2. közterület (például parkoló),
3. kert,
4. kisebb park,
5. agglomerációs terület.
Az egyes csoportokra külön-külön elvégzett korrelá-

ció-vizsgálatok szerint — az agglomerációs területek
kivételével, ahol túl sok tényezõ együttes hatása
összegzõdik — mindig megfigyelhetõ az Al-Mo-Co-Fe-
Mn-(V-Ca)-Sr-Ni-Si minimum 95%-os szignifikancia
szintû korrelációja. Biztosan állíthatjuk, hogy ezek az ele-

mek negatívan korrelálnak a hóvastagsággal. Az elsõ
három területtípusnál az As-Sb-Pb-Cd-Bi korrelációja
szintén megállapítható. A park és az agglomerációs körzet
esetében csak részleges ez a kapcsolat. A parkokban Pb-
Bi-Ag, az agglomerációban Pb-Sb-Ag kapcsolatot figyel-
hetünk meg. A K-Rb együttes elõfordulását megerõsíti az
a tény is, hogy az elsõ három csoportnál szintén megfi-
gyelhetõ a két elem korrelációja. Az utak sózásának
köszönhetõ SO4

2–-Na kapcsolat figyelhetõ meg a
közterületeken, kertekben, parkokban. Értelemszerûen
nincs ilyen korreláció a rét, erdõ, külterület csoportban a
sózás hiánya, illetve az agglomerációs körzetben a több
tényezõs, együttes hatás következtében.

A hóminták stabil-oxigénizotópos összetétele

A csapadék stabilizotópos összetétele és a havi átlagos
hõmérséklet között egyenes arányosság van. Minél na-
gyobb a hõmérséklet, annál dúsabb a csapadék a víz-
molekulát fölépítõ hidrogén és oxigén elemek nehezebb
izotópjaiban [deutérium (D) és 18O]. Így a csapadék stabil-
izotópos összetétele évszakos ingadozást mutat. A
csapadék stabilizotópos összetétele és a felszínközeli le-
vegõ hõmérséklete közötti kapcsolat azonban nem
közvetlen kapcsolat. Párolgáskor a könnyebb izotópok
nagyobb arányban távoznak, mint amilyen arányban a
vízben vannak, tehát izotópos frakcionáció lép fel, és ez
hõmérsékletfüggõ. Minél hidegebb van, izotóposan annál
könnyebb a párolgáskor följutó párából keletkezõ felhõ.
Ez az egyik oka a stabilizotópos összetétel évszakos vál-
tozásának. A másik ok kicsit összetettebb. A felhõbõl
távozó csapadék a felhõvel izotópos egyensúlyban válik
ki, így a távozó (kihulló) csapadék izotóposan nehezebb,
mint a maradék felhõ. A folyamat elõrehaladtával a
maradék felhõ izotóposan egyre könnyebb lesz, oxigén
esetében a δ18O értéke egyre negatívabb lesz. Tehát a
kihullás mértékétõl is függ, hogy egy adott felhõbõl távozó
csapadéknak milyen lesz a δ18O értéke. Ahogy a felhõ
halad elõre, a belõle kihulló csapadék δ18O értéke
fokozatosan kisebb (negatívabb) lesz. Kanadában néhány
kilométeren belül egy ezrelék különbséget is mértek az esõ
δ18O értékében (R. Krouse, szóbeli közlés). Télen pedig a
kihullás nagyobb mértékû, így a tengerek felõl egy adott
hely fölé érkezõ felhõ δ18O értéke télen jóval negatívabb,
mint nyáron.

Magyarországon egy 13 éves idõsor (DEÁK 1995:
Alföld 1977–1989, ) adatai alapján a januári és a februári
csapadék átlagos δ18O értéke –13 [‰]VSMOW (VSMOW
–Vienna Standard Mean Ocean Water). A téli hónapokban
viszonylag gyakori a –15 – –18‰-es δ18O érték, ennél
negatívabb értékek (–19 – –22‰) is elõfordulnak, azonban
ritkák. Az általunk mért δ18O értékek a –15,65 – –20,70‰
tartományba esnek (átlag –17,8‰),  ami a fenti 13 éves
idõsort figyelembe véve a hidegebb telekre jellemzõ érték-
tartomány. 

Érdekes képet mutat a δ18O értékek megoszlása. Ha
három, közel egyenlõ tartományra osztjuk a δ18O
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12. ábra. Sb-koncentrációk a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 12. Sb-concentrations from snow samples in different parts

of the city



értékeket, akkor a 13. ábrán megfigyelhetjük, hogy a pozi-
tívabb értékek (háromszög) a budai oldalon, valamint a
Belvárosban és Újpesten fordulnak elõ; a közepes értékek
(négyszög) Dél-Budán, a Csepel-szigeten és egy a budai
oldal északi részén; a legnegatívabb értékek (kereszt)
pedig kizárólag a pesti oldalon, középtájt fordulnak elõ. A
szélsõértékek közti különbség 5‰. Mi lehet ennek az
eloszlásnak a magyarázata? Alapvetõen két okra vezethetõ
vissza.

1. Többszöri csapadékozás végtermékét mintáztuk
meg. Bizonyára a különbözõ havazási eseményekkor hul-
lott szilárd csapadék (hó) δ18O értéke eltérõ volt. A külön-
bözõ területekre pedig egy adott havazáskor nem
ugyanannyi hó hullott. Erre utal az a tény is, hogy a hó
vastagsága jelentõs eltéréseket mutatott (10-80 cm), bár ez
a jelleg (késõbb látni fogjuk) a 40 cm-nél kisebb vastagsá-
gok esetében a hó metamorfózisához köthetõ, a 40 cm-nél
nagyobb vastagságok esetében azonban valószínûleg az
eltérõ intenzitású csapadékhullás (és esetleg a hófúvás)
következménye. Ha a különbözõ δ18O értékû hórétegek
vastagsága más-más arányú, akkor az eredõ hó (teljes
hóréteg) δ18O értéke helyrõl-helyre változni fog. Ennek a
jelenségnek igen nagy a valószínûsége, hiszen ha megnéz-
zük Magyarország Éghajlati Atlaszában (MERSICH et al.
2001) Budapest és környezete december-januári
átlaghõmérsékletét és csapadékviszonyait, akkor azt
látjuk, hogy a budai oldal egy része hidegebb és
csapadékosabb. Ebbõl persze nem következik, hogy az
általunk vizsgált idõszakban is ez volt a jellemzõ, hiszen a
fönti megfigyelés egy sokéves átlag, azonban
valószínûsíti, hogy a csapadékhullásban területi különb-
ségek vannak.

A legközelebbi olyan állomás, ahol a csapadék havi
átlagos δ18O értékét mérik, Bécsben van. Az 1995. évi

decemberi, 1996. évi januári és februári átlagértékek ren-
dre –20,7, –18,7, –12,5‰ [GNIP adatbázis (2001),
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Laboratóriuma,
Bécs)]. Februárban jelentõsebb mennyiségû esõ esett,
valószínûleg a februári d18O érték ezért jóval pozitívabb az
elõzõ kettõnél. A jelen vizsgálat tárgyát képezõ hóminták
még az esõ hullása elõtt lettek begyûjtve, ezért az esõ
hatása a budapesti mintákon nem érzékelhetõ. A decem-
beri és a januári –20,7 és –18,7‰ d18O értékek jó
összhangban vannak az általunk mért mintákkal, bár a
budapesti hóminták δ18O értékeinek átlaga kissé pozitív-
abb (ennek magyarázatát lásd késõbb).

2. Mintegy kéthónapi havazás eredményét vizsgáltuk.
Egy hóréteg pedig idõben nem állandó, még akkor sem, ha
a hõmérséklet folyamatosan a fagypont alatt van. A
hórétegben lévõ hõmérséklet gradiens miatt a hóréteg
metamorfozálódik, szublimál, továbbá anyagcsere ját-
szódik le a környezetével (metaszomatózis), esetleg
olvadás is történhet. A hó-metamorfózis a hõmérséklet
gradiens által hajtott (a talaj felõl mindig van némi
hõáramlás) belsõ diffúzió következtében történõ átkristá-
lyosodás, a szemcseméret és -alak, valamint a szövet
megváltozása. Mindezek a folyamatok természetesen
nyomot hagynak a hó stabilizotópos összetételén. 

A jég és a víz közti egyensúlyi oxigénizotóp frakcioná-
ciót laboratóriumi kísérletekkel O’NEIL (1968), ill.
SUZUOKI, KAMURA (1973) határozták meg, és úgy találták,
hogy nulla °C-on a jég δ18O értéke 3,1, ill. 2,8‰-kel nagy-
obb, mint a vízé. Szublimációkor inkább a könnyebb
izotópokból álló molekulák távoznak. Több kutató
foglalkozott a természetes és laboratóriumi körülmények
között történõ hó-metamorfózis stabilizotópos jellemzõiv-
el, valamint a természetes körülmények között lejátszódó
hóolvadás esetén az izotóp-frakcionációval. SOMMERFELD
et al. (1991), valamint FRIEDMAN et al. (1991) vizsgálta a
hóréteg átalakulásával járó izotópos változásokat.
Vizsgálataik szerint a hóréteg alsó részébõl valamilyen
belsõ diffúzió és/vagy a pórustérben lejátszódó szublimá-
ció és kifagyás útján a vízmolekulák egy része fölfelé ván-
dorol. A helyben maradt jégkristályok δ18O értéke pedig
pozitívabb lett. Kisebb hatású folyamatként mutatták ki,
hogy a szublimáció hatására esetenként a hóréteg fölsõ
néhány centimétere izotóposan nehezebb lett.
Végeredményben a teljes hóréteg δ18O értéke minden eset-
ben pozitívabb lett. UNNIKRISHNA et al. (2002) négy
hónapon keresztül mérték az olvadékvíz és a teljes hóréteg
δ18O értékét. Az olvadás mértéke a megfigyelési idõszak
végének kivételével nagyon kicsi volt. Ezen idõ alatt az
olvadékvíz δ18O értéke pozitívabb volt, mint a hóé, ami
pont a fordítottja, mint amit egyensúlyi frakcionáció
esetén várnánk. Ennek oka a már ismertetett metamor-
fózis, ami következtében a hóréteg alja izotóposan
nehezebb lesz, továbbá lassú olvadásnál nem a teljes
hóréteg kezd el olvadni, hanem csak az alja, amely utóbbi
több ezrelékkel pozitívabb δ18O értékû, mint a teljes
hóréteg, így amikor a hóréteg alja olvadni kezd izotóposan
egyensúlyi frakcionáció mellett, az olvadékvíz δ18O értéke
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13. ábra. δ18O értékek a különbözõ városrészek hómintáiban
Figure 13. δ18O values from snow samples in different parts of the

city



ugyan negatívabb, mint az alsó hórétegé, azonban pozití-
vabb, mint a teljes hórétegé. RODHE (1998) szerint lassú
hóolvadásnál ez általánosan megfigyelt jelenség).
UNNIKRISHNÁék megfigyelési idõszaka végén gyors
hóolvadás következett be és ekkor már az olvadékvíz
δ18O értéke negatívabb volt, mint a teljes hórétegé,
hiszen ekkor már a teljes hóréteg kezdett el olvadni.
Tavaszi gyors hóolvadást vizsgált HASHIMOTO et al.
(2002), akik rész-leteiben mutatták ki, hogy a füg-
gõleges szelvény mentén a hóréteg fölsõ néhány cen-
timétere kivételével az olvadékvíz δ18O értéke negatí-
vabb, mint a szilárd fázisé.

A fenti jelenségek összegzéseként megállapíthatjuk,
hogy akár metamorfózis, akár olvadás játszódik le, a
maradék hóréteg δ18O értéke pozitívabb, mint eredetileg
volt, vagyis a hóréteg izotóposan nehezedik.

Vizsgáljuk meg, hogy van-e összefüggés a hóréteg
vastagsága és a δ18O értékek között. Elsõ ránézésre nem
találunk korrelációt, azonban ha csak a 40 centiméternél

vékonyabb rétegeket vizsgáljuk (14. ábra), akkor azt tapasz-
taljuk, hogy a hóréteg-vastagság és a δ18O értékek között egy
R2 = 0,54 együtthatójú lineáris korreláció áll fönn. Minél
vékonyabb a hóréteg, annál pozitívabb a δ18O értéke. Ez
tökéletes összhangban van a fentebb részletezett megfi-
gyelésekkel, vagyis megállapíthatjuk, hogy a 40 centiméternél
vékonyabb hórétegek nem tartották meg az eredeti δ18O
értéküket, valószínûleg mind metamorfózis, mind pedig
kisebb mértékû hóolvadás is történt, aminek a végeredménye,
hogy a maradék hó δ18O értéke pozitívabb lett, mint az erede-
ti δ18O érték. Természetesen a 40 centiméternél vastagabb
hórétegekben is lejátszódhatott némi metamorfózis, és
kismértékû olvadás is történhetett, azonban ezek mértéke
olyan kicsi lehetett, hogy egyértelmûen nem mutatható ki.

Érdekes megnézni a hó szennyezettsége és δ18O értéke
közti kapcsolatot. A korábbi fejezetekben láttuk, hogy
többféle szennyezés különböztethetõ meg. A belvároshoz
köthetõ szennyezõdés, ahol feltehetõen a gépjármûvek
kipufogógázai, a fûtésbõl származó szennyezõdés és a
lakásokból kikerülõ por együttes hatása érvényesül, jelen-
tõsebb hõ-kibocsátással jár együtt. A hõ-kibocsátás pedig a
hóréteg metamorfózisát és részleges megolvadását okozza,
aminek eredménye a hó δ18O értékének a pozitív irányba
való eltolódása. Ennek megfelelõen a pesti belvárosban
találhatóak a legpozitívabb δ18O értékek.

Összefoglalás

Az elvégzett hóvizsgálat, tájékoztató jellege mellett is
alkalmas a város tartós levegõszennyezõ forrásainak
lokalizálására, egy általános helyzetkép kialakítására: elsõ-
sorban a közlekedésnek köszönhetõen halmozottan szen-
nyezett a belváros, és kiugróan nagy értékek jellemzik az
egyes ipari létesítmények 500–1000 m-es környékét, fõleg
az uralkodó szélirányban. Az ipari és egyéb szennyezõ for-
rások pontos azonosítása nem célja a jelen tanulmánynak, és
a rendelkezésre álló adatok ezt nem is teszik lehetõvé.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk a MÁFI és az MGSz lelkes
munkatársainak, akik nélkül lehetetlen lett volna ilyen
rövid idõ alatt a fõváros közel egészét mintáznunk.
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14. ábra. δ18O értékek és a hóvastagság közötti kapcsolat a 40 cm-
nél vékonyabb hórétegek esetében

Figure 14. Relation between δ18O values and snow thickness
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