
TALAJ-LEVEGŐ-SZENNYEZETTSÉGI ÉS TOXIKUSSÁGI INDIKÁTOROK

EGY IPARI VÁROS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN
Domonkos Mónika1, Kocsis Tamás1, Kiss Endre2, Biró Borbála1

1BCE-KERTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest; 2Dunaújvárosi Főiskola, MI, Természettudományi és 

Környezetvédelmi Tanszék

Eredmények
A szervetlen és szerves szennyezők mennyisége a talajban

Az vizsgálatok kimutatták, hogy a várost jobban és kevésbé szennyezett területre lehet osztani

(4. ábra). Az erősebben szennyezett pontoknál a PAH mennyisége határértékhez közelitett (7, 8,

9-es pontok), (5. ábra).
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Anyag és módszer
• A város 10 pontját mintáztuk (1. ábra) 3 éven keresztül, 14 mikro-elemre, TPH és PAH szerves

szennyezettségre, kémhatásra és fizikai féleségre, valamint mikrobiológiai tulajdonságokra

(kitenyészthető mikrobaszám, CFU) és teljes katabolikus (3. ábra) enzimaktivitásra (FDA) a

Villányi et al. (2006) módszere szerint. Talajmintákat a 0-20 és a 20-40 cm-es talajrétegekből vettünk

és vizsgáltuk az MSZ 21470-50:2006, MSZ 21470-94:2001 és MSZ 21470-84:2002 szabványok szerint.

A talajok toxikusságát mustármag (Sinapis alba) csírateszttel ellenőriztük az MSz-21978-8:1985

módszer alapján (2. ábra). Az eredményeket (ANOVA, Pearson féle korreláció) segítségével elemeztük.

Következtetések
Az FDA enzim-aktivitás és a mustármag csírateszt is a feltalaj szennyezettségével pozitív összefüggést adott. A műszeres vizsgálatokat a
talajok biológiai vizsgálatai alátámasztották. A várost kevésbé- és jobban szennyezett területekre lehetett felosztani, amely tény indokolta, hogy
további monitoring módszereket és az eddigi 5-ös pont helyett újabb rendszeres monitoring helyszíneket javasoljunk.

Köszönetnyilvánítás
A kutatásokat, a TÁMOP 4.2.2 08/1/2008-0016  projekt támogatta.

V. Ökotoxikológiai Konferencia, Budapest, 2015. november 20.

1. ábra: Dunaújváros területén kijelölt levegő és 

talajminőségre vizsgált pontok

5. ábra: A dunaújvárosi pontok talajának csírázásgátló 

hatása mustármaggal
6. ábra: A talajok Fluorescein diacetát (FDA) analízissel 

meghatározott enzim-aktivitása

5. ábra: A PAH mennyisége Dunaujvárosi talajok felső 0-20 cm-ében. 

Bevezetés
A városok légszennyezettsége a közlekedésből, az ipari és lakossági kibocsátásokból
adódik. A szennyezők a talajra is átkerülhetnek, mind a száraz, mind a nedves kiülepedéssel.
Dunaújváros levegőminőségét egy ponton vizsgálják. A porszennyezettséget és a szennyező
gázokat ellenőrzik napi szinten (PM10, NOx, SOx, CO2). A talajminőségre nincsenek adatok. A talajból
legalább 3 tulajdonság tesztelésére is lehetőség van a hatások nyomonkövetéséhez.
Vizsgáltuk, hogy:
i) a levegőminőség milyen hatással van a talajminőség alakulására?
ii) a tartós kitettségekből adódó toxikusságot, veszélyt milyen paraméterek jelzik?
iii) Az eredmények alapján milyen további monitorozás javasolható a városban?

3. ábra: FDA-hidrolízissel 

történő enzimaktivitás 

vizsgálat 

2. ábra: Mustármag 

csirateszt szennyezett 

talajokkal és talaj nélkül.
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A talajbiológiai és az ökotoxikológiai tesztek eredményei
A szennyezettebb talajok toxikusságát a mustármag csírateszt is jól jelezte, 20%-os hajtásgátlást okoztak a 8, 9, 10-es minták (5. ábra). Az FDA
enzimaktivitás a 9, 10-es mintánál adott kiugróértéket (6. ábra). A leginkább szennyezett helyeken mind a szerves és szervetlen szennyező, mind a
biológiai tesztek között pozitív összefüggés adódott (7. ábra).

4. ábra: Tíz Dunaújvárosi mintavételi pont talajának  szennyezettségi adatai a feltalajból (0-20 cm). Bal –

kevésbé szennyezett, jobb – erősebben szennyezett területek.

7. ábra: Összefüggés a szervetlen, szerves szennyezők és a  

talajok Fluorescein diacetát (FDA) analízissel meghatározott 

enzim-aktivitása között.


