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DiffDiff úúz szennyezettsz szennyezettséég jellemzg jellemzııii

1.1. ttéérben nagy kiterjedrben nagy kiterjedééssőő terterüülethasznlethasznáálatlat

2.2. felfelüületletüükk nagy a tnagy a téérfogatukhoz krfogatukhoz kéépestpest((nagy fajlagos nagy fajlagos felfelüület, let, 
íígy gy nagy nagy reaktreaktíív felszv felszíínn))

3.3. a forra forráás vs véégtelen sok pontnak tekinthetgtelen sok pontnak tekinthetıı

4.4. a a szennyezszennyezııanyaganyag--transzporttranszportbonyolultabbbonyolultabb

5.5. domindominááns kockns kockáázatot a vzatot a vííz jelenti, ezz jelenti, ezéért rt nagy jelentnagy jelentőőssééget kap get kap 
a a felszfelszíínen nen lefolylefolyóó vvííz terjedz terjedéési si úútvonala (tvonala (runoffrunoff))

6.6. nem csak nem csak akutakut, hanem , hanem jelentjelentııs krs króónikus kocknikus kockáázatzatot jelentenekot jelentenek

7.7. nnem kem köörrüülhatlhatáárolhatrolhatóóak, nem tak, nem táávolvolííthatthatóóak el, ak el, mint a mint a 
pontforrpontforráásoksok



DiffDiff úúz szennyezettsz szennyezettséég kezelg kezeléésese

1. más megközelítés a kockázmenedzsmentben

2. nem lehet hagyományos módon modellezni a terjedést/ szennyezıanyag 
transzportot ( mivel nagy felületrıl van szó)

3. terjedés modellezés GIS alapú kell legyen. (a felszínen lefolyó víz 
terjedési útvonala (runoff)

4. a forrás végtelen sok pontnak tekinthetı,  a szennyezıanyag áram 
eloszlik az egyes kiindulópontokból és összeadódik az érkezési 
pontokban, a lefolyási irány szerint ( domborzat) 

5. kumulatív számítás GIS alapú transzport modellel

6. kockázat csökkentése a kibocsátás korlátozásával érhetı el

7. GIS alapú Lefolyási/Terjedési Modell segítségével kiszámítható az 
elırejelezhetı kibocsátás és ebbıl az elıre jelezhetı környezeti 
kockázat, elırejelezhetı a diffúz források kibocsátáscsökkentésének
hatása, kiszámítható az elviselhetı kockázathoz tartozó maximális 
kibocsátási mérték, azaz a remediáció célértéke.



KockKockáázatcszatcsöökkentkkentééss
CÉLJA:

•harmonikusan illeszkedjen a helyi 
ökoszisztémához

•kibocsátás csökkentése

•olcsó és hatékony megoldások

•hosszútávon szolgálja a fenntartható
fejlıdés és a leghatékonyabb 
menedzsment gyakorlat elvét

MÓDJA :

•Megelızés: tiltás, jogi szabályozás 
(korlátozás) 

•területrıl lefolyó víz (runoff) 
mennyiségének csökkentése és a víz 
minıségének javítása ( kombinált 
kémiai és fitoremediáció)



Térben nagy kiterjedéső
területhasználat: nagy fajlagos felület, 

nagy reaktív felszín

JELLEMZJELLEMZ İİII KEZELKEZEL ÉÉSESE

A forrás végtelen sok pontnak tekinthetı, 
a szennyezıanyagáram eloszlik 

és összeadódik (topográfia)

Domináns kockázatot a víz jelenti:
a felszínen lefolyó víz terjedési útvonala

( runoff)

Nem csak akut, hanem jelentıs 
krónikus kockázatot jelentenek

Nem körülhatárolhatóak, nem 
távolíthatóak el, mint a pontforrások

Kockázat csökkentése a kibocsátás
korlátozásával

A terjedés modellezése GIS 
alapú kell legyen: kumulatív számítás 

GIS alapú transzport modellel

Más megközelítés a
kockázatmenedzsmentben:

a terjedést nem lehet hagyományos 
módon modellezni

Kiszámíthatóaz elırejelezhetı kibocsátás: 
az elırejelezhetı körny. kockázat

Elırejelezhetı a kibocsátáscsökkentés hatása
Kiszámíthatóa  remediáció célértéke


