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Az Ökotoxikológia folyóirat 

 

Az Ökotoxikológia első száma hosszas 

előkészítés után jelenik meg. Tartalmi 

elődje, a bioKontroll folyóirat megjelente-

tésében a laptulajdonos és a szerkesztő-
ség vitája nem járt eredménnyel, így a 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) 

kiadásában új lapot alapítottunk. A Ma-

gyar Ökotoxikológiai Társaság a tagjai 

közül választ szerkesztőbizottsági tago-
kat. Bírálókat is, de ezt illetően tudomá-

nyos fokozattal rendelkező külsőket is 

felkérünk. A bírálók nevei az évi utolsó 

számunk utolsó lapján jelennek meg. 

Az Ökotoxikológia szakfolyóirat főbb té-

makörei: élelmiszer- és környezet-

biztonság, környezetkémia, ökotoxikoló-

gia, alkalmazott ökológia és környezet-

egészségügy. Emellett örömmel közlünk 

szakmai publicisztikai és a MÖTT életét 
érintő közéleti írásokat is. Krónika rova-

tunk tíz évnél idősebb közleményekből is 

újra idéz majd. A folyóirat számai 

(bioKontroll és Ökotoxikológia) a Magyar 

Ökotoxikológiai Társaság honlapjáról le-

tölthetők. A folyóirat elektronikus válto-
zatának terjesztése az Ökotoxikológia 
facebook lapon keresztül történik, amely 

egyidejűleg a fórum szerepét is betölti. 

A benyújtott szakcikkek és rövid közle-
mények kéziratai szakmai lektorálási fá-

zison mennek át, s kéziratonként két-két 

független szakmai lektor és a kijelölt 

szerkesztő pozitív véleménye alapján ke-

rülnek közlésre. A lektorok neveit az évi 

utolsó számok tartalmazzák – a bírált 
közlemények megnevezése nélkül. Kéz-

iratokat az alábbi címre kérjük küldeni: 

mott@bdarvas.hu. A szerzőinknek szóló 

formai utasítások ezen szám utolsó olda-

lán, majd naprakész formája a folyóirat 
nyitólapján is megtalálható. 

 

szerk.  
Címkép:  Rézszulfáttal permetezett 

szőlő - Pierre Huguet/Science Sour-
ce 

http://www.ecotox.hu/biokontroll/
http://www.ecotox.hu/journal/
https://www.facebook.com/ecotoxicology2020
mailto:mott@bdarvas.hu
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/france-s-decade-old-effort-slash-pesticide-use-failed-will-new-attempt-succeed
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Főszerkesztői előszó az Ökotoxikológia szaklaphoz 

Az Ökotoxikológia bírált (peer review process) folyóirat, ami el-
sősorban tudományos cikkeket közöl. Műfajaink eredeti közle-
mény (original article), összefoglaló (review), rövid közlemény 
(short communication), tudományos absztrakt (konferenciához 
tartozó), könyvszemle, krónika, publicisztika és búcsúztató. 
Fontosnak gondolom a magyar nyelvű szakmai híradást, hiszen 
enélkül a szakmai közösség hosszútávú épülése nem történhet 
meg. A szakterületen nevet szerzett idősebb kutatóit összefogla-
lók írására kérjük. A hazai természeti értékeinkről (Balaton, Du-
na, Tisza stb.) szóló híradásoknak való fórum biztosítása célkitű-
zéseink egyike. 

A tudományos cikkek lehetséges tartalma és személytelensége 
elég világos állapot. Formai kötöttségei beláthatók, hiszen egy 
szaklapra jellemző az azonos formájú információkezelés. Ezt ille-
tően a központozási forma az, ami miatt minden szaklap szer-
kesztői aggódnak és a szerzőikkel ezen a területen van a legtöbb 
bajuk. Kérjük szerzőinket, hogy a már megjelent cikkek szakiro-
dalom-kezelési formáit kövessék. 

Évi második számunk a Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) 
Ökotoxikológai Konferenciájának – ez évente, általában novem-
berben a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepi ren-
dezvénysorozatának keretében szervezzük – írásos összefoglalóit 
adja közre. A konferenciához külön programházigazdát és szer-
kesztőbizottságot kérünk fel. A tudományos absztrakt írása sajá-
tos műfaj, ami ötezer karakterben van maximálva és kulcsszó-
jegyzék teszi áttekinthetővé. A MÖTT honlapján az előadások 
diái és poszterei megjelennek. 

Lapunk helyt ad különféle véleményműfajoknak is. Ilyenek a kri-
tikai könyvszemle és a publicisztika. A krónika jelentős korábbi, 
rövid írásokat idéz fel újra. A búcsúztató rovatban elődeinket 
méltatjuk. Kifejezetten fontosnak tartom a tudományterület mo-
rális viszonyaival foglalkozó tartalmat, hiszen a természet- és 
környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság, a környezet-
egészségügy megannyi súlyos etikai problémákat vetnek fel. 
Ezek értő és adatokkal alátámasztott megvitatása nagyon fon-
tos, s ebben a világos megnevezés sem kerülhető el, aminek ko-
rántsem a személyeskedés a fő indítéka, hanem a konkrét té-
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nyek ismertetése, ami nélkül nem születhet eredmény. 

Személy szerint meggyőződésem, hogy az ökotoxikológia a jövő 
egyik kulcstudománya, amely nélkül az emberi civilizáció a je-
lenlegi színvonalon nem tartható fenn. Lapunk örömmel veszi a 
Pannon medence védett élőlényeire vonatkozó írásokat, amihez 
szerzőket, elsősorban vadgazdálkodókat, erdészeket és ökológu-
sokat keresünk. A környezetszennyezéssel kapcsolatos megfo-
gyatkozásuk okainak feltárása folyóiratunkhoz tartozó. 

Lapunk valamennyi műfaja bírálatra kerül, de bírálóink számára 
fontos útmutatás, hogy ilyenhez jelentős előzetes szerzői telje-
sítmény és tudományos minősítés szükségeltetik. A vélemény-
műfajokban a szerző dönt arról, hogy a neve alatt milyen tarta-
lom jelenik meg, mivel a cikket ő írja. Stílusa azonban nem lehet 
a folyóirat számára idegen. A bíráló feladata a kérdezés és a 
ténykorrekció. Minden éves második számunkban megjelenik 
bírálóink névlistája. Előszeretettel a MÖTT tudományos fokoza-
tot szerzett tagjai közül választjuk őket, de eltérhetünk ettől. 

Lapunk célkitűzéseivel összeegyezhetetlen tartalmat elutasítjuk, 
de biztatjuk az országban vagy a határainkon túl dolgozó ökoto-
xikológusokat, hogy tudásukat a lapunkban adják közre. Ez a 
szaknyelv fejlődését is segíti, ami nyelvi/kulturális misszió. 

Szerzőinket kérjük a szerzőknek szóló útmutatás elolvasására és 
a formai követelmények alapján a kézirat elkészítésére. A szer-
kesztőség a területen dolgozó, kiemelkedő munkát végzett kuta-
tókat kézirat írására is kérheti. Célunk, hogy az ökotoxikológiai 
tudományterület műhelyévé váljon ez a folyóirat. 

Végül a folyóirat a közhasznú MÖTT tulajdona és tagságának irá-
nyítása alatt áll, vagyis közgyűlésein a történéseiről a főszer-
kesztő beszámolóköteles. Tag elsősorban PhD-minősítéssel, két 
tag ajánlásával, szavazás után lehet valaki. A lapunkban közölt 

cikkek a szavazás szempontjából pozitív bírálati szempontúak, 
de MÖTT tagság nélkül is lehet hozzánk kéziratot beküldeni. 

A lapban közölt valamennyi ábra és kép jogdíjának tisztázása az 
első vagy a levelező szerző feladata. Ennek közlését, ha nem a 
kézirati szerzők alkotásáról van szó mindig fel kell tüntetni és a 
forrást is megadni. Lapunk csak minőségi ábrákat és professzio-
nális képeket közöl. 

Darvas Béla 
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A Balaton gyógyszerhatóanyag-terhelése öt év vizsgálati 
tapasztalata alapján (esettanulmány) 

Molnár Éva, Maász Gábor és Pirger Zsolt 

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Adaptációs 
Neuroetológiai Kutatócsoport, Tihany -  – molnar.eva@ecolres.hu 

SZAKCIKK 

A természetes felszíni vizekben megjelenő, a biodegradációnak ellenálló és az öko-

szisztémát veszélyeztető emberi eredetű farmakológiailag aktív komponensek (PhAC) 

világ szerte egyre növekvő aggodalomra adnak okot. Ezért komplex kutatásunk célja a 
lehetséges PhAC terhelések felmérése volt a nemzeti értéket képviselő Balatonon és 

annak vízgyűjtő területén. Összehasonlító elemzések során mérési eredményeinket 

nemzetközi viszonylatban is értékeltük. Továbbá, az egyes hatóanyag koncentrációk 

meghatározása után kockázatbecslést végeztünk a környezeti veszély nagyságának 

feltárása érdekében. Mindemellett, a környezetben előforduló PhAC koncentrációk, 

valamint a kockázatbecslési eredmények ismeretében fiziológiai vizsgálatokat végez-

tünk különböző vízi modell szervezeteken, mint például a nagy mocsári csigán 

(Lymnaea stagnalis). 

Pharmaceutical contamination of Lake Balaton based on five years of research 

experience (a case study) 

Éva Molnár, Gábor Maász & Zsolt Pirger 
MTA Centre for Ecological Research, Balaton Limnological Institute, 

Adaptive Neuroethology Research Group, Tihany 

Occurrence of non-biodegradable Pharmaceutical Active Compounds (PhAC) in natu-
ral surface waters have become a matter of concern worldwide. The general aim of 

our research was to assess the load of PhAC in Lake Balaton and its catchment, as 

pilot area. After measurement of several PhAC concentrations, using these data a risk 

assessment was performed to determine the magnitude of potential environmental 

hazard of them in our pilot area. In addition, based on PhAC concentrations of sur-

face waters coming from other countries and our measurements, we carried out a 
comparative analysis to place our data internationally. Furthermore, aware of the en-

vironmental relevant PhAC levels in water samples, we have also conducted physio-

logical examinations on aquatic species, such as pond snail (Lymnaea stagnalis). 

Keywords: Lake Balaton, pharmaceuticals, waterquality, environmental risk, physiological effects 

Az elmúlt évtizedekben a gyógyszertu-
domány jelentős fejlődése, a szinteti-
kus vegyületek robbanásszerű növe-
kedése, a biodegradációnak nagyrészt 
ellenálló hatóanyagformák elterjedése, 
a gyógyszerfogyasztás hazai kultúrája 
és a megközelítőleg sem 100%-os ha-
tékonysággal működő szennyvíztisztí-
tási technológiák együttesen eredmé-
nyezték, hogy mára számos farmako-
lógiailag aktív komponens (PhAC) ki-

mutatható a környezet valamennyi 
mátrixában (felszíni és felszín alatti 
vizek, üledék, bióta). Az életminőség 
javítása érdekében a tablettákban el-
fogyasztott PhAC hatóanyagok (az em-
beri szervezetben zajló normál élettani 
folyamatoknak köszönhetően) meta-
bolitjaikkal együtt a kiválasztás során, 
részben biológiailag aktív formában, a 
szennyvízhálózatba kerülnek, azon-
ban, sajnálatos módon az alkalmazott 

mailto:molnar.eva@ecolres.hu
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szennyvízkezelési technológiák még 
nem alkalmasak valamennyi ható-
anyagforma teljes körű kivonására a 
tisztítási eljárások során [Gros et al., 
2007; Santos et al., 2007]. Továbbá, 
mivel a tisztított szennyvizet jellemző-
en természetes felszíni vizek fogadják 
be, a PhAC-ok megjelennek a pata-
kokban, folyókban, tavakban is, ha-
tást gyakorolva az ott élő ökosziszté-
mára. Mivel a Balaton, mint hazánk 
egyik legnépszerűbb turisztikai cél-
pontja, befogadója számos tisztított 

szennyvíz elfolyónak (közvetett, vagy 
közvetlen módon), fontosnak tartottuk 
a vízminőség kérdésének tisztázását a 
PhAC-ok, mint szerves mikroszennye-
zők esetében is az alapvető vízkémiai 

adatok mellett [Avar et al., 2016a; 

2016b; Maász et al., 2019]. 

Hazai környezetanalitikai eredmé-

nyek 

A felszíni vizek gyógyszermaradvány 
tartalmáról először az Egyesült Álla-
mokban számoltak be az 1970-es 
években [Snyder et al., 2008]. Azon-
ban, hazai viszonylatban a természe-
tes felszíni vizekben történő gyógy-
szerhatóanyag felmérések hiányosak, 
komolyabban csupán az elmúlt tíz év-
ben vették kezdetüket. Elsőként a Du-
na szteroid típusú hatóanyagokkal 
történő szennyezettségéről 2013-ból 
találhatunk nemzetközi szinten publi-
kált adatokat [Andrási et al., 2013]. A 
Balatont és annak vízgyűjtőjét PhAC 
koncentrációk tekintetében először 
intézetünkben vizsgálták. A kutatások 
fókuszpontját 2014. és 2016. közötti 
időszakban a progesztogén és ösztro-
gén típusú szteránvázas hormonok 
jelentették [Avar et al., 2016a; 2016b], 
míg jelenleg a vizsgálatok már 134 kü-

lönböző PhAC felmérésére is kiterjed-
tek az alkalmazott kimutatási mód-
szer függvényében [Maász et al., 
2019]. A tihanyi intézetben jelenleg 
alkalmazott analitikai módszer hasz-

nálatával a detektálható vegyületek 
biológiai hatásuk alapján többek kö-
zött antiepileptikumok, kardiovaszku-
láris szerek, antipszichotikumok és 
hormonmoduláns típusú PhAC-ok vol-
tak. A 2017. júniusától kezdődő és 
2018. augusztusáig tartó felmérés 10 
mintavételi pontot (kettő a Zala-
folyón; egy a Kis-Balatonon, egy a Za-
la torkolatában, 3-3 a Balaton északi 
és déli partözeli régiójában) és hat 
mintavételi időszakot érintett. A teljes 

felmérés során összesen 72 PhAC ki-
mutatására került sor [Maász et al., 
2019; Molnár et al., 2019]. Mérési 
adataink szerint a vizsgált vegyületek 
közül a 10 legnagyobb koncentráció-
val (maximum: 280-2675 ng/L; átlag: 

18-221 ng/L) jelenlévő PhAC-ok közé 
– koncentráció értékek szerinti csök-
kenő sorrendben – a következők tar-

toztak: koffein, lamotrigine, carba-
mazepine, 3,4-metiléndioxi-amfeta-
min, tiapride, diclofenac, perindopril, 
cinolazepam és tramadol. Eredménye-
ink azt mutatták, hogy az említett ve-
gyületek esetében a koncentráció ma-
ximumok az augusztusi hónapokban 
voltak zömében mérhetők, míg azokat, 
a mintavételi helyszínek szempontjá-
ból, a Zala-folyó Zalaegerszeget követő 
szakaszán találtuk. A mérési eredmé-
nyek várakozásainkkal összhangban 
voltak, ugyanis a nyári időszak a tu-
rizmus fellendülését jelenti a térség-
ben, így az embertömeg megjelenése 
jellemezően megnövekedett antropo-
gén környezeti terheléssel is jár. Zala-
egerszeg megközelítőleg hatvanezer 
lakosú város, saját városi szennyvíz-
tisztító teleppel, melynek tisztított 
szennyvize a Zala-folyót is eléri, ez-
úton terhelve azt. 

Ha a legnagyobb mért környezeti kon-
centráció értékek mellett az előfordu-
lási gyakoriság adatait is figyelembe 
vesszük a vizsgálati területen, akkor a 
detektált hatóanyagok közül az epilep-



Ökotoxikológia, 1. évfolyam, 1. szám 

 -8- 

sziaellenes PhAC-ok közé tartozó car-
bamazepine-t (maximum: 805 ng/L; 
átlag: 90 ng/L; előfordulási gyakori-
ság: 93%) és az opioid típusú fájda-
lomcsillapító tramadol-t (maximum: 
280 ng/L; átlag: 18 ng/L; előfordulási 
gyakoriság: 95%) mindenképp ki kell 
emelnünk. A carbamazepine által tör-
ténő szennyezések hátterében a szé-
leskörű felhasználás, a krónikus-
terápiás alkalmazás és a közforgalom-
ban kapható készítmények magas ha-
tóanyag tartalma (200-600 mg/

tabletta miközben a maximális napi 
dózis felnőttek esetében 1200 mg) 
együttesen állhat. Továbbá, nem sza-
bad megfeledkezni arról sem, hogy e 
vegyület ellenáll a biodegradációs fo-
lyamatoknak, illetve, hogy az orvostu-
domány az 1960-as évek óta használ-
ja gyógyászati célokra, elsősorban az 
epilepszia kezelésében [Maász et al., 
2019; Gilbert, 2020]. A cabamazepine
-hez hasonlóan, a tramadol-ról szin-
tén elmondható, hogy magas ható-
anyag tartalmú készítményeket gyár-
tanak belőle (50-150 mg/tabletta, na-
pi maximális dózis felnőttek esetében 
400 mg). A tramadol-t régóta alkal-
mazzák fájdalomcsillapításra, először 
a német gyógyszerpiacon tűnt fel 1977
-ben, azóta használata világszerte el-
terjedt. A biodegradációnak sajnálatos 
módon, szintén jól ellenálló vegyület 

[Bergheim et al., 2012]. 

Megjegyzendő, hogy egy hatóanyag 
környezeti koncentrációjának ismere-
te még nem elégséges feltétel a tényle-
ges ökológiai kockázat megítéléséhez, 
ahhoz mindenképpen szükség van to-
xikológiai és/vagy élettani adatok is-
meretére is. Továbbá, az elmúlt évtize-
dekben jellemző, sokszor eltúlzott µg/
L-es és mg/L-es környzeteileg nem 
releváns PhAC koncentrációk helyett a 
valós állapotok megismerése céljából a 
ng/L-es koncentráció tartományok 
használtata javasolt a laborkísérletek-

ben. Mindemellett, a komplex ökológi-
ai és élettani hatások feltárásához 
szükség van olyan laborkísérletek el-
végzésére is, melyek a lehető legjob-
ban megfelnek a természetes körül-
ményeknek. Így például, indokolt len-
ne környezetileg releváns koncentráci-

ójú és kombinációjú PhAC-ok hatását 
is vizsgálni olyan tesztszervezeteken, 
melyek az adott területen egyébként is 
előforulnak. 

Környezeti kockázatbecslés 

Amennyiben, a maximális környezeti 

koncentrációkra (Maximal Environ-
mental Concentartion – MEC) vonatko-
zó saját mérési eredményeink és a kü-
lönböző toxikológiai végpontok alap-
ján becsült hatástalan koncentrációk 
(Predicted No Effect Concentration – 
PNEC) hányadosát vesszük (Risk 
Quotient – RQ), és ennek értékét kate-
gorizáljuk elhanyagolható (RQ<0,01), 
k ics i  (0,01<RQ<0,1) ,  közepes 
(0,1<RQ<1) és nagy (RQ>1) kockázati 
szintek szerint, akkor a környezeti 
kockázat becslését végezzük el [Hamre 
et al., 2006]. A számításainkhoz fel-
használt toxikológiai adatok egysége-
sen mind az ECOSAR adatbázisból 

származnak [Sanderson et al., 2004]. 

A Balatonra és vízgyűjtő területére vo-
natkozó kockázatelemzési eredmények 
alapján azt találtuk, hogy összesen 
nyolc olyan hatóanyag van a vizsgált 
PhAC-ok között, amelyek vízben mér-
hető koncentrációja alkalmanként, 
illetve helyenként elérte, vagy, eseten-
ként meg is haladta azt a szintet, mely 
a környezetre, illetve a vízi ökosziszté-
mára már közepes kockázatot jelent-

het. Ezért ezekre a PhAC-okra a jövő-
ben nagyobb figyelmet kell fordítani 

(1. táblázat) [Molnár és mtsai, 2019]. 

Az eredményekből látható, hogy nem 
feltétlenül a legnagyobb koncentráció-
ban detektálható PhAC-ok jelentik a 
legnagyobb kockázatot a környezetre. 
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A becslési adatok rávilágítottak példá-
ul arra is, hogy a hormon vegyületek 
jelenlétével, jellemzően alacsony kör-
nyezeti átlag koncentrációjuk (E1 és 
bE2 esetén 3 ng/L) ellenére, foglalkoz-
nunk kell, pl. a nem célszervezetekre 
kifejtett hormonmoduláns hatásuk 
elkerülése érdekében is [Maász et al., 
2017; Zrinyi et al., 2017]. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a kockázati ered-
mények vízi élőlényekre vonatkoznak. 
Továbbá indokolt azt is megjegyezni, 
hogy egy adott vizsgálati terület valós 

környezeti kockázatának megállapítá-
sához az adott élőhelyen előforduló 
fajok toxikológiai és/vagy élettani 
(lehetőleg hosszútávú) kísérletes ered-
ményeinek ismeretére lenne szükség, 
azonban számos vegyület esetében 
sajnos információhiány tapasztalható, 
ebből fakadóan az eredmények is 

fenntartással kezelendők. 

Ha a Balaton vízének az emberi egész-
ségre gyakorolt hatására vagyunk kí-
váncsiak, érdemes meghatározni, 
hogy hány liter tóvíz tartalmazza azt a 
PhAC mennyiséget, mely egy tablettá-
ban, vagy a felnőttek számára javasolt 
napi dózisban található. Vegyük pél-
daként a hormonok esetét. Eredmé-
nyeink szerint, mivel a legrosszabb 
esetben (20 ng/L hormontartalom) is 
legalább 1000 liter vizet kellene elfo-
gyasztanunk a Balatonból 1 nap alatt, 
hogy egy fogamzásgátló tabletta (20 µg 
hormon tartalom) hatóanyag tartal-
mát elérjük, humán kockázatról nem 
beszélhetünk. Ezzel ellentétben, a víz-
ben élő, egyébként nem célszervezet 
élőlények folyamatosan kapják a ter-
helést, amely hosszabb távon már 
ökológiai kockázatot is jelenthet. 

1.áblázat.A Balatonon és vízgyűjtő területén a legnagyobb környezeti kocká-

zatot jelentő PhAC-ok [Molnár és mtsai, 2019]   

Hatóanyag csoport Vegyület Kockázati szint  

a vízgyűjtőterüle-

ten 

Kockázati 

szint 

a Balatonon 

ópiátok és morfin származékok tramadol nagy közepes 

hormonok és hormon szárma-
zékok 

E1 (ösztron) közepes kicsi 

bE2 (β-
ösztradiol) 

közepes közepes 

kardiovaszkuláris szerek propranolol közepes nincs 

antipszichotikumok és anti-
depresszánsok 

haloperidol közepes nincs 

alkaloidok koffein közepes közepes 

antiepileptikumok carbamazepine közepes kicsi 

stimulánsok, hallucinogének 
és metabolitjaik 

metiléndioxi-
metamfetamin 

közepes kicsi 

Élettani hatások vízi szervezetek-
ben 

A toxikológiai és élettani vizsgálatok 
elterjedt és elfogadott modellállatai a 
gerinctelenek közül többek között a 
nagy vízibolha (Daphnia magna), a 
nagy mocsári csiga (Lymnaea stagna-

lis), a vándorkagyló (Dreissena poly-
morpha), valamint a gerincesek között 
számos halfaj, mint pl. a zebradánió 
(Danio rerio), vagy a bodorka (Rutilus 
rutilus). A vizsgált PhAC hatóanyag 
csoportok közül talán a hormonokról 
és hormonszármazékokról rendelke-
zünk a legtöbb ismerettel ez idáig. 
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Számos szakirodalmi közlemény és 
adat található a hormonok vízi élőlé-
nyekre kifejtett élettani és toxikológiai 
hatásáról. Például elmondható, hogy 1 
ng/L etinil-ösztradiol (EE2) jelenléte 
már megzavarja  a  tűzcse lék 
(Pimephales promelas) reprodukciójá-
nak sikerességét [Caldwell et al., 
2008]. Megfigyelték azt is, hogy konk-
rétan a spermiumok mozgékonysága, 
megtermékenyítő képessége, valamint 
a kikelő ivadékok túlélési képessége 
már 14 napos kombinált ösztrogén 

kezelés (pl. E2 – 350 ng/L; EE2 – 45 
ng/L) hatására szignifikánsan lecsök-
ken [Gárriz et al., 2017]. Ismert továb-
bá az ösztrogén kontamináció követ-
keztében megerősödő hím nemi jelle-
gek és az ivarváltás jelensége is a ha-
lakban [Kwon et al., 2000]. Krónikus 
(3 hét) 3-10 ng/L koncentrációjú EE2-
kezelés azt eredményezte, hogy a zeb-
radánió és a szivárványos guppi 
(Poecilia reticulata) ingerlékenyebbé és 
feszültebbé vált [Hallgren et al., 2011]. 
Nőstény bodorkákban leírták, hogy a 
vitellogenin (VTG) biomarker molekula 
mennyisége szignifikánsan megemel-
kedik az ösztrogén szennyezés hatásá-

ra [Jobling et al., 2002], míg annak 
expressziója csökken androgén keze-

lésre [Maász et al., 2017]. 

Hím bodorkában a szintetikus pro-
gesztogén levonorgestrel (LNG) 31 ng/
L-es koncentrációban jelentősen befo-
lyásolja a reprodukciós rendszer mű-
ködését [Kroupova et al., 2014]. A ti-
hanyi kutatócsoport kimutatta továb-
bá, hogy bodorkában a 10 ng/L króni-
kus (42 nap) progesztogén keverék 
(LNG, drospirenon – DRO, progeszte-
ron – PRG) hatására jelentős moleku-
láris változások voltak megfigyelhetők 
az agyban, illetve a májban [Maász et 
al., 2017]. A LNG mellett a DRO is 
csökkentette a tűzcsele (Pimephales 
promelas) termékenységét és repro-
dukcióját. A vizsgálat eredményeként 

meghatározott még hatástalan kon-
centrációk (No Observed Effect Con-
centration – NOEC) az LNG esetében 
0,80 ng/L, míg a DRO estében 0,66 
ng/L voltak. Kimutatták továbbá, 

hogy 3,3 ng/L koncentrációjú LNG 
kezelés a nőstény tűzcselékben meg-
erősödő hím nemi jellegeket eredmé-

nyez [Zeilinger et al., 2009]. A felszíni 
vizekben általában mérhető 6,5 ng/L 
LNG már negatív hatást gyakorol a 
hím tüskés pikók (Gasterosteus 
aculeatus) szaporodási képességére és 

sikerességére [Svensson et al., 2014]. 

A gerinctelen szervezetek közül pl. a 
hermafrodita nagy mocsári csiga kivá-
ló reprodukciós modell a progesztogén 
környezeti szennyezések vizsgálatá-

ban [Pirger et al., 2018]. Krónikus (21 
nap) 10 ng/L ekvivalens végkoncent-
rációjú progesztogén keverékkel (PRG, 

LNG, DRO, gestodene) történő kezelés 
során számos végpont megfigyelést 
tett a tihanyi kutatócsoport a nagy 
mocsári csiga reprodukciójában. Már 
a kezelés első hétében az ivarérett csi-
gák peterakásának mennyiségi csök-
kenése és a petezsákok minőségi rom-
lása (pl. poliembriónia) volt tapasztal-
ható. A harmadik hét végére a petera-
kás aktivitása és a középbél-mirigy 

(hepatopancreas) VTG tartalma szigni-
fikánsan megemelkedett a kezelt cso-
port egyedeiben. Ezen állatok által le-
rakott petezsákok megtermékenyített 
petesejtjeiben, a zigótában, illetve az 
embriogenezis korai szakaszában fel-
gyorsult sejtproliferáció volt megfigyel-
hető. Ennek hátterében az állt, hogy a 
kezelt állatok nagyobb mennyiségű 
hexózt biztosítottak a petezsákban az 
utódok számára, ami a felfokozott 
sejtosztódás mellett, az utód életké-
pességének javítását is eredményezte 

[Zrinyi et al., 2017]. 

Általánosan elmondható, hogy a hu-
mán progesztogén szennyezések bio-
akkumulálódó vegyületek a nem cél-
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szervezetekben, mely jelenség megfi-

gyelhető, például a vándorkagylóban 

és a szivárványos pisztrángban 

(Oncorhynchus mykiss) is [Bhandari et 

al., 2015; Huang et al., 2015]. 

A vizsgálati területen kimutatott PhAC
-okon belül a hormonok mellett másik 
jelentős hatóanyagcsoport az antip-
szichotikumok és az antidepresszán-

sok. Például a haloperidol 50 µg/L-es 
koncentrációban 96 órás akut kezelés 
során a tűzcselék társas viselkedését 

befolyásolta, ugyanis fokozta az ag-
resszivitást és a kísérletben részt vett 
hím egyedek dominánsabb viselkedést 
mutattak kontroll társaikhoz képest 
[Villeneuve et al., 2010]. Egyes anti-
depresszánsokról, pszichiátriai gyógy-
szerhatóanyagokról (pl. benzo-
diazepinek) és antihisztaminokról is 
elmondható, hogy megközelítőleg kör-
nyezeti koncentrációban képesek be-
folyásolni a halak viselkedését. A meg-
figyelések szerint, a 7 napig tartó ke-
zelés során az oxazepam 1,8 µg/L-es 
koncentrációban a csapósügér (Perca 
fluviatilis) társas viselkedését, mozgási 
és táplálkozási aktivitását szignifikán-

san megváltoztatta [Brodin et al., 
2013a; 2013b]. 

Mindezek mellett, a nem szteroid 
gyulladáscsökkentő diclofenac-ról, és 
az epilepsziaellenes hatóanyagként 
ismert carbamazepine-ről is találha-
tunk hasonló információkat. A japán 

madeka (Oryzias latipes) 9 napon át 
tartó kezelésének (diclofenac – 1,0 
mg/L, carbamazepine – 6,15 mg/L) 
eredményeként a táplálkozási maga-
tartás jelentős csökkenése volt tapasz-
talható [Nassef et al., 2010]. A tihanyi 
kutatócsoport nagy mocsári csiga 
embriókon végzett kísérleti eredmé-
nyei azt mutatták, hogy a 100 ng/L-es 
tramadol kezelés hatására a 4. napon 
a szívfrekvencia szignifikánsan növe-
kedett a kontroll csoporthoz képest, 

majd a kezelés 7. napjára az embrio-
nális növekedésben is már szignifi-
káns különbségek mutatkoztak. A 
posztembrionális növekedést a kikelés 
utáni 4. és 6. napon követve az lát-
szott, hogy a fejlődés üteme szignifi-
kánsan lecsökkent, majd a kezelt cso-
portban a növekedés megállt, és az 
állatok a fejlődés 10. napjára elpusz-
tultak. A kifejlett állatok 100 ng/L 
végkoncentrációjú injektálással törté-
nő tramadol kezelése után 14 órával 
később a mozgási aktivitás szignifi-

kánsan megnövekedett a kontroll cso-
port megfigyelhető mozgási aktivitásá-
hoz képest. Ezzel szemben, a 100 ng/
L carbamazepine kezelés szignifikán-
san csökkentette a mozgási aktivitást 
hasonló kezelésben. Míg a carba-
mazepine mozgási aktivitást befolyá-
soló hatása 6 nap alatt teljesen eltűnt 
a csigákból, addig a kezelés hatása a 
hosszú távú memória vizsgálatának 
esetében még 21 nap múlva is kimu-
tatható volt. Ez a megfigyelés azt mu-
tatja, hogy feltehetően eltérő jelátviteli 
útvonalakon fejti ki hatását a carba-
mazepine egy nem célszervezet olyan 
különböző viselkedési aktivitásaiban, 
mint a mozgás és az emlékezés. 

Eredményeink alapján elmondható, 
hogy az antropogén eredetű szerves 
mikroszennyezők, a PhAC-ok, vég-
eredményében jelentősen befolyásol-
ják egy vízi ökoszisztéma nem célszer-
vezet egyedeinek táplálkozási, mozgá-
si, és szaporodási viselkedését, növe-
kedési képességeit, valamint moleku-
láris folyamatait, ami hosszú távon 
veszélyes következményeket vonhat 
maga után. 

Balatoni eredmények nemzetközi 

viszonylatban 

A Balatonnak és vízgyűjtő területének 

PhAC vizsgálati eredményei alapján 
kiemelt, és esetlegesen környezeti 
kockázatot jelentő vegyületek nemzet-
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közi viszonylatban való elhelyezése 
alapján azt mondhatjuk, hogy a vízmi-
nőség a szerves mikroszennyezők te-
kintetében az európai átlagnak megfe-
lelő. Hasonló szennyezési koncentráci-
ók és megjelenési gyakoriságok jellem-
zik Európa más országait is. Ez igazá-
ból nem meglepő, hiszen más európai 
országokhoz hasonlóan alapvetően mi 
sem használunk újszerűbb vagy spe-
ciálisabb szennyvízkezelési eljáráso-
kat. Tekintettel arra, hogy a tó vízmi-
nősége jelentősen befolyásolja nemzeti 

kincsünk, a Balaton turisztikai vonze-
rejét, közös érdekünk, hogy a tó vízé-
nek minősége és életközössége fenn-
maradjon a jövőben is. 
Mi lehet a megoldás? 

A végleges megoldást a szennyvízkeze-
lési technológiák gyors ütemben törté-
nő fejlesztése jelenthetné, amely a bio-
technológia és a gyógyszeripar ugrás-
szerű fejlődésével lépést tartva, képes 
lenne a modern hatóanyag molekulá-
kat is eltávolítani a tisztítási eljárá-
sokban. Szükség lenne továbbá a 
szennyvíz és víztisztítási technológiá-
kat is segítő pontosabb és részlete-
sebb PhAC határértékek megadására, 
nemzetközi adatok és a már létező, 
valamint folyamatosan frissülő veszé-
lyes anyag listák alapján. Azonban, 
amíg ez nem történik meg, szükség 
van a jelenlegi állapotok fenntartása 
érdekében egy folyamatosan működő 
vízminőség monitorozási rendszer ki-
építésére és működtetésére, illetve az 

egyes, természetben előforduló PhAC-
ok és azok keverékének ökotoxikológi-
ai és fiziológiai vizsgálatára a kocká-
zatbecslési eredmények pontosításá-
hoz. 
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A talajok fémszennyeződése ellen hatékonyan – 
remediációtól a fitoextrakcióig 

Tőzsér Dávid 

Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék –  tozser.david@science.unideb.hu  

SZAKCIKK 

A talajokat érintő szennyeződések, ezeken belül a fémterhelések környezeti kockáza-

tának csökkentésére különféle ártalmatlanítási, azaz remediációs eljárások kerültek 

kifejlesztésre. Az egyéb környezeti elemekkel, például élő szervezetekkel és víztestek-
kel való érintkezésének és ökológiai funkciói sokrétűségének okán a talajszennyezés 

elhárítása komplex szemléletet kíván. A legmegfelelőbb remediációs eljárás kiválasztá-

sánál a kizárólagos cél nem csupán a negatív hatások megszüntetése, hanem a tala-

jok szennyeződés előtti szerepének és funkcióinak visszaállítása és megőrzése is. Az 

utóbbi időkben ez a megközelítés segítette az olyan, ún. alternatív technológiák meg-

jelenését, mint a fitoremediáció, ezen belül a szennyezők akkumulációját célzó fitoext-
rakció. A módszer gyakorlati alkalmazása mellett számos érv szól, azonban nem me-

hetünk el szó nélkül annak valós hátrányai mellett sem. A hagyományos kármentesí-

tési eljárásokkal szembeni versenyképesség az általánosan nagyfokú költséghaté-

konyság növelésével tovább fokozható, mely a fitoremediáció valós alternatívaként 

történő számbavételét, így szélesebb körű gyakorlati alkalmazását segítené elő. 

Kulcsszavak: fitoremediáció, akkumuláció, transzlokáció, környezetszennyezés, kármentesítés 

Effectively against soil metal pollution – from remediation to phytoextraction 

Dávid Tőzsér 

Department of Ecology, University of Debrecen – tozser.david@science.unideb.hu 

Over the past decades the growing number of soil contaminants (e.g., metals) trig-

gered the development of various remediation methods. When considering soil clean-

up techniques, several factors must be taken into consideration due to the complexity 
of their ecological functions and interactions with other environmental elements, 

such as living organisms and water bodies. By the selection of the most adequate 

method, remediation is aimed not only to mitigate the degree of contamination but 

also to restore and conserve soil condition prior to the adverse impact. This approach 

supported the emergence of certain alternative techniques such as phytoremediation. 
As a generic term for plant-based remediation, phytoremediation offers a broad range 

of tools to cope with contamination. Among these, phytoextraction is the most studied 

approach. Application of phytoextraction offers several benefits, however, in a thor-

ough evaluation, drawbacks should also be lined up. In comparison to conventional 

remediation methods, competitiveness of phytoremediation can be further facilitated 

by the increase in cost-efficiency, which would improve the support of decision mak-
ers, enabling a more extensive practical implementation. 

Keywords: phytoremediation, accumulation, translocation, environmental contamination, remediation 

A környezetünket terhelő szennyező-
dések az utóbbi néhány évszázad so-
rán egyre nagyobb nyomást jelentenek 
az élő és élettelen környezeti alkotók-
ra. A szennyeződések csoportosítása – 
sokféleségükhöz igazodóan – számos 

szempont szerint történhet. A klasszi-
kus felosztások (pl. fizikai és kémia 
anyagi jellemzők) mellett a szakiroda-
lomban gyakran alkalmazzák azon 
besorolást, melyben a szennyeződések 
egyik típusát a természetes, azaz vi-
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szonylagosan bolygatatlan állapotban 
meglévő alkotók (pl. alumínium, cink) 
koncentrációjának növekedése, míg 
másik csoportját az ilyen módon elő 
nem forduló elemek és vegyületek 
megjelenése és feldúsulása jelenti 
[Kabata-Pendias és Mukherjee, 2007]. 

A talajok elszennyeződése, köztük a 
fémek okozta környezeti stressz, több 
szempontból is különösen nagy koc-
kázatot rejt [Yang et al., 2018]. A tala-
jok termőközegei a természetes előfor-
dulásuk révén tenyésző és a mezőgaz-
dasági (élelmezési) célzattal termesz-
tett növényeknek. A szennyezőanya-
gok a táplálék, mint közvetítő anyag 
segítségével bejuthatnak az élő szerve-
zetbe, ahol a különböző biokémiai re-
akciók és anyagcsere-folyamatok ré-
vén a szennyezőanyag típusától és 
koncentrációjától függően reakció-
partnerek lehetnek, illetve átalakulá-
sokon mehetnek keresztül [Wuana és 
Okieimen, 2011]. A hatásmechaniz-
mus eredménye a természetes élettani 
folyamatok fokozása, gátlása vagy 
megszüntetése lehet. Az előbbieken 
túl a talajok a (fém)szennyeződés uni-
verzális érintkezési felületeként is fel-
foghatók, azaz a talajokat a szennye-
ződések transzportjának közbülső- 
vagy végállomásaként is értelmezhet-
jük; a légkörből száraz vagy nedves 
ülepedés útján, a felszín alatti vizek-
kel érintkezve közvetlenül, míg a fel-
színi vizekből szintén közvetlenül vagy 
légköri folyamatok közreműködésével 
jöhet létre az érintkezés. A környezeti 
elemek ezen összekapcsoltsága a 
szennyezőanyagok hatókörét nagyban 
kiszélesíti, mely jelenség komplex gon-
dolkodást igényel a kármentesítés ter-

vezésekor [Khan et al., 2004]. 

Az alábbiakban a környezeti kármen-
tesítés lehetőségeit a talaj fémszeny-
nyezettségének csökkentési lehetősé-
gein keresztül tekintjük át. Ezek közül 
kitüntetett figyelmet szentelünk az 

alternatív technológiák egy sokrétű, az 
utóbbi időkben dinamikusan fejlődő 
csoportjának, a fitoremediációnak, 
azon belül is a fémek akkumulációját 
célzó fitoextrakciónak. A célunk az, 
hogy megismerjük a módszerek főbb 
ismérveit, illetve a megvalósíthatóság 
(esetenként nyitott) kérdéseihez vála-
szokkal szolgáljunk. 

A talajok szennyezettségének csök-
kentése – remediáció 

Kétségtelen, hogy környezeti, társa-
dalmi és gazdasági részről egyaránt az 
lenne az ideális, ha a környezeti ele-
mek elszennyeződésének kialakulását 
meg tudnánk előzni. Azokban az ese-
tekben azonban, amikor erre nincs 
lehetőség vagy törekvés, az érintettek 
kénytelenek a minden szempontból 
körülményesebb és költségesebb kár-
mentesítési eljárások eszköztárából 
meríteni. 

A szennyezőanyagokat célzó, környe-
zeti kockázatot csökkentő technológi-
ák körét összefoglalóan remediációs 
eljárásoknak nevezzük. A terminológia 
a remedium (orvosság) latin kifejezé-
sen alapszik, s magában foglalja 
mindazon technológiákat, melyek a 
terhelt közeg (esetünkben talajok) 
szennyezettségének mértékét a jogsza-
bályok által előírt határértékek alá, 
ökológiailag elfogadható szintre mér-
sékelik. A szennyezett közeg ártalmat-
lanítása történhet helyben (in situ) 
vagy kitermelési/begyűjtési helyétől 

távol (ex situ) [Khalid et al., 2016]. 

A szennyezőanyagok sokasága az el-
múlt évtizedek során számos kármen-
tesítési eljárás kidolgozását tette 
szükségessé, melyek részleteibe menő 
ismertetésére nagy számban állnak 

rendelkezésre publikációk [Mulligan et 
al., 2001; Yeung, 2010]. Ezek alapján 
arra a megállapításra juthatunk, hogy 
a remediációs eljárások bemutatása-
kor az egyes szerzők nagyon eltérő 
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megközelítéseket alkalmaznak. Ugyan 
az osztályozási lehetőségek kategori-
zálása nem tartozik jelen tanulmány 
célkitűzései közé, érdemes kiemelni 
azon főbb eljárásokat, melyeket az 
egyes tanulmányok jelentős hányada 
külön alcsoportként említ. Ezek alap-
ján az alábbi kármentesítési megoldá-
sokról beszélhetünk: (i) izoláció és 
zárványképzés; (ii) mechanikai elvá-
lasztás, (iii) termikus eljárások, (iv) 
kémiai eljárások, (v) permeábilis reak-
tív gát (talajvíz), (vi) elektrokinetikus 

eljárások, (vii) talajmosás, (viii) bioló-
giai/biokémiai eljárások és (ix) fito-
remediáció (Mulligan et al., 2001; 
Kuppusamy et al., 2016). Ez utóbbi 
felosztás mellett közismert az az egy-
szerű csoportosítás is, mely a remedi-
ációs módszereket a környezetkímé-
lőbb megoldások iránti fokozódó igény 
nyomán hagyományos (fizikai és ké-
miai) és alternatív (biológiai) technoló-
giák szerint tagolja. 

Az élő organizmusok szerepe a kár-
mentesítésben – bioremediáció 

Az alternatív remediációs eljárások 
körét jó közelítéssel azonosíthatjuk a 
bioremediáció által felkínált lehetősé-
gek széles spektrumával. A módszer-
együttes során természetesen előfor-
duló vagy mesterségesen bejuttatott 
(inokulált) organizmusok irányított 
alkalmazására kerül sor. Ezek a 
szennyezett közegben (talaj, víz) élette-
vékenységeik, anyagcsere folyamataik 
révén képesek átalakítani, lebontani 
(mineralizálni) a szennyezőket, mely-
nek nyomán az elem/vegyület a kör-
nyezetre kevésbé ártalmas formába 
kerül (detoxifikáció). A folyamatot az 
előbb említett mechanizmusok figye-
lembevételével biodegradációnak is 
nevezik [Ojuederie és Babalola, 2017]. 
Jellegükből adódóan néhány szennye-
zőanyag-csoport (pl. nehézfémek) nem 
alkalmas biodegradáció révén történő 
ártalmatlanításra; az elsődleges célve-

gyületeket a (klórozott) szénhidrogé-
nek és más, a mezőgazdaságban al-
kalmazott vegyszerek jelentik. A 
bioremediáció tárgykörében készített 
tanulmányok a kifejezést általában a 
mikrobiális szervezetek általi remediá-
ciós folyamatokkal azonosítják. Ugyan 
a szennyeződések ártalmatlanításá-
ban a mikroorganizmusok remediáci-
ós szerepe elvitathatatlan, hatékony 
működésükhöz nélkülözhetetlen bizo-
nyos abiotikus (hőmérséklet, pH stb.) 
és biotikus (interakciók, antropogén 

beavatkozás stb.) tényezők optimuma 
is [Megharaj és Naidu, 2017]. 

A remediációs technológiák sokfélesé-
géhez hasonlóan a talaj-bioremediáció 
esetében is a módszeregyüttes számos 
altípusa ismert. A csoportosítás kiin-
duló pontjaként legcélszerűbb az eljá-
rás megvalósításának helyét alapul 
venni (1. ábra). 

A módszerek megnevezésére a nem-
zetközi szakirodalomban tömör és 
egyértelmű terminológia alakult ki, 
melyek a hazai szaknyelvi szóhaszná-
latba az 1. ábrán látható kifejezések 
meghonosításával kerültek. A szeny-

nyeződés helyétől távol (ex situ) törté-
nő kármentesítés egyik módja a 
szennyezett talaj felhalmozása, kiegé-
szítve a szennyezőanyag biokémiai át-
alakulásának/lebontásának oxigén- 
és tápanyag-bejuttatás általi serkenté-
sével (biohalmozás). Az előbbi eljárás 
esetében további hatásfok-javulás ér-
hető el a kezelendő talaj rendszeres 
átforgatásával, ezáltal többlet oxigént 
biztosítva (rendforgatás). A szennye-
zők ártalmatlanítása a technológiai 
igényekhez igazodó méretű ún. reak-
torterekben is megvalósítható, mely-
ben az átalakulást befolyásoló szinte 
valamennyi tényező szabályozható 
(bioreaktor). A szennyeződés helyétől 
távol és helyben (in situ) végezve egy-
aránt bevett gyakorlat a szennyezett 
talajon mezőgazdasági művelési mód-
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szerek (szántás, öntözés, tápanyag-
utánpótlás) alkalmazása, a biodegra-
dációs folyamatok fenntartása érdeké-
ben (agrotechnika) [Azubuike et al., 
2016]. 

A helyben történő remediáció során 
hagyatkozhatunk egyrészt a természe-
tes (kontrollálatlan) folyamatok lezaj-
lására (természetes szennyezőanyag-
csökkenés), másrészt elősegíthetjük a 
bioremediációt kontrollált-intenzifikált 
körülmények kialakításával (gyorsított 
szennyezőanyag-csökkentés). Utóbbi 
esetben hatékony módszer a mikrobi-
ális aktivitás fokozása a telítetlen zóna 
oxigénnel való dúsítása által 
(bioventilláció), szükség esetén társít-
va a talajnedvesség eltávolításával 
(vákuumozás). Az oxigén telített zóná-
ba juttatásával a szennyezőanyagok 
vertikális mozgása is elősegíthető, 
mely illékony szerves szennyezők ese-
tén gyorsítja a detoxifikációt (levegő-

bekeverés). Egy további, a remediációs 
technológiáknál már említett megol-
dás lehet szennyezett talajvíz ártal-
matlanítására permeábilis reaktív gát 
telepítése, melynek hatásfoka mikro-
organizmusok reaktív felületre jutta-
tásával  j e lentősen fokozható 

[Azubuike et al., 2016; Liu et al., 
2018]. 

Mint láttuk, a bioremediáció ismerte-
tésekor nem elegendő csupán a mik-
roorganizmusok élettevékenységeinek 
sajátosságait figyelembe vennünk, 
sokkal inkább érdemes egy olyan 
komplex megközelítést alkalmaznunk, 
mely mérlegeli a befolyásoló abiotikus 
és biotikus tényezők működését, kie-
gészülve egyes esetekben a hagyomá-
nyos remediációs technológiák, vagy 
akár további, biológiai vonatkozású 
(növényi) eljárások bevonásával [Perei 
és mtsai, 2013]. 

1.ábra: A talajok bioremediációjának főbb lehetőségei [Azubuike et al., 2016 

nyomán]   
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A szennyezőanyagok növényi akku-
mulációja – fitoextrakció 

A növényekben rejlő remediációs po-
tenciál kiaknázása kísérleti és üzemi 
alkalmazási jelleggel elsősorban a 
fitoextrakció révén valósul meg. Ennek 
során a növények gyökereiken, a táp-
anyagok felvételére szolgáló csatorná-
kon keresztül veszik fel a szennyező-

anyagokat, melyek talajok esetében 
leggyakrabban (nehéz)fémek [Dickin-

son et al., 2009]. A felvételt követően a 
szennyezők a növényen belül áthelye-
ződhetnek (transzlokáció), s az egyes 
növényi szervekben eltérő koncentrá-
ciókban felhalmozódhatnak. A szeny-
nyezők felvételének külső (ember álta-
li) befolyásoltsága szerint a fitoextrak-

A növényekre alapozott környezet-
helyreállítás – fitoremediáció 

A környezet szennyezettségének csök-
kentése érdekében, a potenciálisan 
alkalmazható technológiák között egy-
re gyakrabban kerül mérlegelésre a 
fitoremediáció [Máthéné Gáspár és 
Anton, 2004]. A módszercsoport létjo-
gosultságát az a megfigyelés adja, 
hogy a magasabb rendű növények ter-
mészetes élettevékenységeik révén, – 
fajonként és a befolyásoló tényezők 
függvényében jelentősen eltérő mér-

tékben –, képesek csökkenteni az 
adott szennyezőanyag(ok) környezeti 

kockázatát [Marques et al., 2009]. Az 
erre a növényi képességre épülő reme-
diációs megoldások igen változatosak 
lehetnek. A növényélettani folyama-
tok, illetve a szennyezőanyagok továb-
bi sorsa alapján lehetőség nyílik a 
fitoremediáció altechnológiák szerinti 
felosztására (1. táblázat). Az alábbi-
akban részletesebben a fitoremediáció 
szakirodalomban leggyakrabban tár-
gyalt altípusát, a fitoextrakciót vizs-

gáljuk. 

Altípus 
Fő 

folyamat(ok) 
Kezelhető 
közeg(ek) 

Szennyező-anyag 
típusa 

Szennyező-

anyag és szár-

mazékainak 
lokalizációja a 

folyamat vé-

gén 

Fitoextrakció 
akkumuláció, 
transzlokáció 

talaj (üledék), 
felszíni víz, 

felszín alatti 
víz, 

szennyvíz 

szerves anyagok, 
szervetlen anyagok 

növényi szervek 

Fitostabilizáció 

akkumuláció, 
adszorpció, 
abszorpció, 
stabilizáció 

talaj (üledék), 
felszín alatti 

víz 

szerves anyagok, 
szervetlen anyagok 

talaj, 
gyökerek 

Fitovolatizáció 

akkumuláció, 
transzlokáció, 

volatizáció 

talaj (üledék), 
felszín alatti 

víz 

arzén, 
higany, 
szelén, 

szerves anyagok 

légkör 

Fitodegradáció 
akkumuláció, 

degradáció 

talaj (üledék), 
felszíni víz, 

felszín alatti 
víz, 

szennyvíz 

szerves anyagok, 
peszticidek 

víz, 
talaj, 

légkör, 
növényi szervek 

Fito(rizo)
filtráció 

immobilizáció; 
adszorpció, 

abszorpció, 
kicsapódás 

felszíni víz, 
felszín alatti 

víz, 
szennyvíz 

szervetlen anyagok gyökerek 

1.táblázat:  A fitoremediáció eszköztára [Cunningham és Ow, 1996 és Simon, 2004]  
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ció lehet (a) folyamatos vagy (b) indu-
kált [Simon, 2004; Bosiacki et al., 
2014]: 

(a) Folyamatos fitoextrakció – Annak 
függvényében, hogy az adott növény 
faji sajátosságai alapján milyen mérté-
kű fémakkumulációra és transzlokáci-
óra képes, eltérő növényi stratégiákat 
különböztetünk meg; beszélhetünk 
kizáró, indikátor és hiperakkumulátor 
fajokról. A kizáró növényfajok a szeny-
nyezők kis mértékű felvételére képe-
sek, s ezen anyagokat elsősorban gyö-
kerükben koncentrálják, a transzloká-
ció intenzitása csekély (Cnövény<Ctalaj). 
Az indikátor fajok a szennyezők nagy 
mértékű felvételére képesek, melynek 
nyomán a talaj és a növényi szervek 
szennyezőanyag-koncentrációja nagy-
ságrendileg megegyezővé válik 
(Cnövény≈Ctalaj). A hiperakkumulátor ki-
fejezés azon fajokra alkalmazható, 
melyek szerveiben a szennyezőanyag 
koncentrációja egy vagy több nagyság-
renddel meghaladja a talajokban meg-
f i g y e l h e t ő  k o n c e n t r á c i ó t 
(Cnövény>>Ctalaj). A szárazanyagra vo-
natkoztatott növényi koncentráció, 
azaz a hiperakkumuláció küszöbérté-
ke fémenként változó; mangán (Mn) és 
cink (Zn) >1% (>10.000 mg/kg), króm 
(Cr), réz (Cu), nikkel (Ni) és ólom (Pb) 
>0,1% (>1.000 mg/kg), kadmium (Cd) 
>0,01% (>100 mg/kg). Erősen szeny-
nyezett talajok fémkoncentrációjának 
folyamatos, kontrollált körülmények 
közötti hiperakkumulációját, majd a 
felhalmozott fémek visszanyerését a 
szakirodalom fi tobányászatnak 

(phytomining) nevezi [Erdei, 2015; Re-

eves et al., 2018]. 

(b) Indukált fitoextrakció – Bizonyos 
esetekben a nagyfokú akkumulációs 
képességű növényfajok alkalmazása 
sem garancia arra, hogy a szennyezett 
közeg fitoextrakció révén hatékonyan 
ártalmatlanítható. A legfőbb limitáló 
tényező az lehet, ha a fémek a növé-

nyek által nehezen vagy nem hozzáfér-
hető formában vannak jelen a talaj-
ban, azaz immobilisak. Egyre nő azon 
kísérletek száma, melyekben a talaj-
ban felhalmozódott immobilis, de po-
tenciálisan kockázatot jelentő fémek 
mozgékonyságát, azaz növényi felve-

hetőségét kívánják fokozni [Chaney et 
al., 1997; Meers et al., 2008]. Ezek 
eredményeként olyan, ún. kelátképző 
adalékanyagok kerülnek alkalmazás-
ra, melyek a növény biomassza-
hozamának maximumakor kijuttatva 

intenzív fémakkumulációt idéznek elő. 
Az ilyen célra legáltalánosabban kijut-

tatott vegyületek az EDTA (etilén-
diamin-tetraecetsav) és a NTA (nitrilo-
triecetsav), melyek egyaránt hatéko-
nyak többek között a Cd, Cu és Zn 
mobilizálására és felvételének 
elősegítésére [Bian et al., 2018]. A 
szeny-nyezők akkumulációja az em-
lítettek mellett számos egyéb univer-
zális vagy fémspecifikus adalékanyag-
gal ser-kenthető [Arsenov et al., 
2017]. A talaj mobilis fázisában, il-
letve a növényi szervekben jelentősen 
megnövekedő fémkoncentráció 
hatására a növények kondíciója le-
romlik, ezért betakarításuk röviddel 
az adalékanyagok alkalmazása után 
szükségessé válik. 

A folyamatos és indukált fitoextrakció 
szempontjából ígéretes növényfajok 
alaptulajdonságaiban több eltérés is 
megfigyelhető, azonban néhány tulaj-
donság mindkét csoport tagjai köré-
ben általános. A jó fitoextrakciós ké-
pességű növényfajok nagyfokú fémto-
leranciával és magas fémakkumuláci-
ós potenciállal rendelkeznek, melyhez 
ideális esetben jelentős mértékű 
transzlokációs képesség is társul 
[Bosiacki et al., 2014; Tőzsér et al., 
2018]. A különbséget a folyamatos és 
indukált fitoextrakció növényei között 
elsősorban méretbeli eltérésük adja. 
Míg az előbbi csoportba tartozó fajok 
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jellemzően kis méretűek, addig az 
utóbbi célra alkalmazott fajok nagy 
biomassza-hozamúak, melynek kö-
szönhetően a növényi szerveket a 
nagy fémkoncentráció mellett kiemel-
kedő akkumulált fémmennyiség is jel-
lemez. 

Fitoextrakció pro és kontra 

A fitoremediáció technológiájának al-
kalmazása csakúgy, mint az egyéb 
környezet-helyreállítási megoldások, 
jól behatárolható előnyökkel és hátrá-
nyokkal jellemezhető, melyeket a ha-
gyományos remediációs eljárásokkal 
összevetve lehet a legjobban érzékel-
tetni. Az érveket és ellenérveket a fent 
bemutatott fitoextrakció példáján so-
roljuk fel. Gyakorlati szempontból a 
fitoextrakciónak az alábbi főbb előnyei 
vannak: 

(i) Költséghatékony – A hagyományos 
remediációs eljárásokhoz (lásd koráb-
ban) képest a fémek koncentrációjá-
nak növények általi csökkentése egy, 
de akár több nagyságrenddel is kisebb 
anyagi ráfordítást igényel [Dickinson 
et al., 2009]. A technológia költségol-
dali vonatkozásait a következő alfeje-
zetben részletesebben is tárgyaljuk. 

(ii) Környezetkímélő – A fitoextrakció-
ban rejlő lehetőségek kiaknázása so-
rán lényeges szempont, hogy a talaj, 
illetve annak környezete csupán mini-
mális mértékű bolygatást szenved. Ez 
annak köszönhető, hogy a növények 
telepítése és fejlődése a szennyeződés 
helyén, in situ történik, ennél fogva 
nincs szükség a talaj kitermelésére, 
szállítására, valamint ex situ deponá-
lására és kezelésére. Ezáltal elkerül-
hető, hogy a talaj szerkezete és ökoló-
giai funkciói károsodjanak vagy meg-
szűnjenek, így a termőképesség hosz-
szú távon biztosítható [Azubuike et 

al., 2016]. 

(iii) Hasznosítható biomassza – A 

fémakkumulációs céllal termesztett 
növények – különösen az indukált 
fitoextrakció során alkalmazott nö-
vényfajok –, nagy biomassza-
hozamuknak köszönhetően különféle 
hasznosítást tesznek lehetővé. Ennek 
irányát nagy mértékben megszabja 
maga a növényfaj, illetve ebből követ-
kezően az egyes növényi szervek folya-
mat végén jellemző fémkoncentrációja. 
A kis fémkoncentrációjú biomassza 
egyes fémek esetén a mezőgazdasági 
felhasználást (pl. réztrágyázás), míg a 

nagy fémkoncentrációjú biomassza 
elsősorban a termikus hasznosítást 
(pl. lakossági célú hőszolgáltatás) te-
heti lehetővé. A nemfémes elemek nö-
vényi akkumulációjának vizsgálatakor 
példaként említhetjük a szelént (Se), 
mely az azt koncentráló biomassza 
közvetítésével trágyázásra és takar-
mányként szelénpótlásra nyújt lehető-
séget [Abhilash és Yunus, 2011]. 

(iv) Gazdaságos fémkinyerés – Aho-
gyan korábban láthattuk, hiperakku-
mulációra alkalmas, illetve indukált 
fitoextrakció során telepített növények 
esetében technológiai igény a nagy 
fémkoncentráció. Munkájukban kuta-
tók több fém, például a Ni kapcsán 
alátámasztották, hogy az akkumuláci-
ós célból termesztett növények bio-
masszájának elégetése során keletke-
ző hamu fémkoncentrációja jelentősen 
nagyobb lehet, mint a hagyományos 
bányászati eljárások során kitermelt 
érc esetén [Barbaroux et al., 2012]. Az 
ilyen formán kinyerhető fémek körét 
és a gazdaságos fémkinyerés koncent-
rációküszöbét a mindenkori gazdasági 
viszonyok szabják meg. 

(v) Tájesztétika – A fitoextrakció alkal-
mazásával, – ahogyan a fitoremediáció 
egyéb típusai esetében is –, határozott 
cél a hagyományos fizikai-kémiai 
módszerek kiegészítése, segítése és 
optimális esetben kiváltása. Szennye-
zett talajok ártalmatlanításkor ez azt 
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jellemzően kis méretűek, addig az 
utóbbi célra alkalmazott fajok nagy 
biomassza-hozamúak, melynek kö-
szönhetően a növényi szerveket a 
nagy fémkoncentráció mellett kiemel-
kedő akkumulált fémmennyiség is jel-
lemzi. 

Fitoextrakció pro és kontra 

A fitoremediáció technológiájának al-
kalmazása csakúgy, mint az egyéb 
környezet-helyreállítási megoldások, 
jól behatárolható előnyökkel és hátrá-
nyokkal jellemezhető, melyeket a ha-
gyományos remediációs eljárásokkal 
összevetve lehet a legjobban érzékel-
tetni. Az érveket és ellenérveket a fent 
bemutatott fitoextrakció példáján so-
roljuk fel. Gyakorlati szempontból a 
fitoextrakciónak az alábbi főbb előnyei 
vannak: 

(i) Költséghatékony – A hagyományos 
remediációs eljárásokhoz (lásd koráb-
ban) képest a fémek koncentrációjá-
nak növények általi csökkentése egy, 
de akár több nagyságrenddel is kisebb 
anyagi ráfordítást igényel [Dickinson 
et al., 2009]. A technológia költségol-
dali vonatkozásait a következő alfeje-
zetben részletesebben is tárgyaljuk. 

(ii) Környezetkímélő – A fitoextrakció-
ban rejlő lehetőségek kiaknázása so-
rán lényeges szempont, hogy a talaj, 
illetve annak környezete csupán mini-
mális mértékű bolygatást szenved. Ez 
annak köszönhető, hogy a növények 
telepítése és fejlődése a szennyeződés 
helyén, in situ történik, ennél fogva 
nincs szükség a talaj kitermelésére, 
szállítására, valamint ex situ deponá-
lására és kezelésére. Ezáltal elkerül-
hető, hogy a talaj szerkezete és ökoló-
giai funkciói károsodjanak vagy meg-
szűnjenek, így a termőképesség hosz-
szú távon biztosítható [Azubuike et 

al., 2016]. 

(iii) Hasznosítható biomassza – A 
fémakkumulációs céllal termesztett 

növények – különösen az indukált 
fitoextrakció során alkalmazott nö-
vényfajok –, nagy biomassza-
hozamuknak köszönhetően különféle 
hasznosítást tesznek lehetővé. Ennek 
irányát nagy mértékben megszabja 
maga a növényfaj, illetve ebből követ-
kezően az egyes növényi szervek folya-
mat végén jellemző fémkoncentrációja. 
A kis fémkoncentrációjú biomassza 
egyes fémek esetén a mezőgazdasági 
felhasználást (pl. réztrágyázás), míg a 
nagy fémkoncentrációjú biomassza 

elsősorban a termikus hasznosítást 
(pl. lakossági célú hőszolgáltatás) te-
heti lehetővé. A nemfémes elemek nö-
vényi akkumulációjának vizsgálatakor 
példaként említhetjük a szelént (Se), 
mely az azt koncentráló biomassza 
közvetítésével trágyázásra és takar-
mányként szelénpótlásra nyújt lehető-
séget [Abhilash és Yunus, 2011]. 

(iv) Gazdaságos fémkinyerés – Aho-
gyan korábban láthattuk, hiperakku-
mulációra alkalmas, illetve indukált 
fitoextrakció során telepített növények 
esetében technológiai igény a nagy 
fémkoncentráció. Munkájukban kuta-
tók több fém, például a Ni kapcsán 
alátámasztották, hogy az akkumuláci-
ós célból termesztett növények bio-
masszájának elégetése során keletke-
ző hamu fémkoncentrációja jelentősen 
nagyobb lehet, mint a hagyományos 
bányászati eljárások során kitermelt 
érc esetén [Barbaroux et al., 2012]. Az 
ilyen formán kinyerhető fémek körét 
és a gazdaságos fémkinyerés koncent-
rációküszöbét a mindenkori gazdasági 
viszonyok szabják meg. 

(v) Tájesztétika – A fitoextrakció alkal-
mazásával, – ahogyan a fitoremediáció 
egyéb típusai esetében is –, határozott 
cél a hagyományos fizikai-kémiai 
módszerek kiegészítése, segítése és 
optimális esetben kiváltása. Szennye-
zett talajok ártalmatlanításkor ez azt 
eredményezi, hogy az érintett terüle-
ten közép- (1–10 év) és hosszútávú 

eredményezi, hogy az érintett terüle-
ten közép- (1–10 év) és hosszútávú 
(>10 év) növényborítás jön létre, mely 
a talajszerkezet megőrzése és az ültet-
vény biomassza-produkciója mellett a 
zöldfelület gyarapodása révén egyéb, 
járulékos előnyöket is biztosít (élő-
hely-, zaj- és levegőtisztaság-védelem 
stb.). A gazdasági szempontokon és 
területhasznosítási igények figyelem-
bevételén túl az előbb felsorolt jellem-
zők segíthetik a társadalmi elfogadott-
ság és támogatottság mértékének nö-

vekedését [Sleegers, 2010]. 

A fitoextrakció alkalmazását megelő-
zően az előbbiekben felsorolt előnyök 
mellett az alábbi hátrányokat, korláto-
kat is mérlegelni kell: 

(A) Időigényes folyamat – A fitoextrak-
ció megvalósítása során a leggyakrab-
ban hangsúlyozott negatívum a reme-
diációs cél eléréséhez szükséges idő-
tartam. Ezt elsősorban a talaj szeny-
nyezettségének mértéke, az elérni kí-
vánt szennyezőanyag-koncentráció és 
a kiválasztott növényfaj(ok) élettani 
tu la jdonságai ,  többek közöt t 
fémakkumulációs képessége határoz-
zák meg [Pulford és Watson, 2003]. 
Egyes esetekben az időjárási körülmé-
nyek változása is jelentősen befolyá-
solja (hátráltathatja) a növények élet-
tevékenységeit, azaz közvetve az ak-
kumuláció hatékonyságát. A lehetsé-
ges változók sokféleségéből követke-
zik, hogy a fitoextrakció időtartamát 
illetően nem jelölhető ki garantált ér-
vényű időtáv. Általános megállapítás 
azonban, hogy hiperakkumulátor fa-
jok esetén a technológia időigénye ide-
ális esetben hónapokban-években, 
míg kisebb akkumulációs potenciállal 
rendelkező fajok esetén években-
évtizedekben mérhető [Koptsik, 2014]. 
Kádár [2012] kutatása során rámuta-
tott, hogy extrém mértékű talajszeny-
nyezettség mellett a remediáció elmé-
leti időtartama akár több száz vagy 

több ezer év is lehet, mely jelentősen 
behatárolja a technológia alkalmazási 
körét. 

(B) Szennyezőanyag-koncentrációtól 
függő hatékonyság – A hagyományos 
remediációs eljárásokkal szemben, 
melyek teljesítménye nem, vagy csak 
elenyésző mértékben függ a szennye-
zőanyag koncentrációjától, a fitoreme-
diációs módszerek hatásfoka súlyos 
szennyeződés mellett igen korlátozott; 
a technológia optimumát a kis- és kö-
zepes mértékben szennyezett közegek 
jelentik [Ali et al., 2013]. A szennye-
zett talaj növényi remediációjának si-
kerét a növényfaj adott fémre vonat-
kozó toleranciaküszöb-koncentrációja 
alapjaiban meghatározza. A közeg 
nagymértékű szennyezettsége jelentő-
sen képes csökkenteni a növények fo-
toszintetikus-, fejlődési- és reproduk-
ciós képességét. Az ezekhez kapcsoló-
dó tápanyag- és fémakkumulációs za-
varok, illetve gátolt növekedés 
(biomassza-produkció) pedig lassítják, 
esetenként akadályozzák a fémek ki-
vonásának ütemét. A szennyezőanyag
-tolerancia fokozása a napjainkban 
egyre nagyobb figyelmet kapó génse-
bészeti eljárások útján valósítható 
meg, elsősorban a fémtoleranciáért 
felelős gének túlexpresszáltatása ré-
vén [Erdei, 2015]. 

(C) Folyamatos monitoringigény – A 
szabadföldi és üzemszerűen alkalma-
zott fitoextrakció növényei a környeze-
ti tényezőknek akár évtizedekig is ki 
lehetnek szolgáltatva, így remediációs 
teljesítményüket számos faktor jelen-
tősen befolyásolja [Koptsik, 2014]. Er-
re alapozva nélkülözhetetlen, hogy a 
potenciálisan változóképes paraméte-
rek folyamatos nyomon követése és a 
tervezett remediáció ütemszerű lebo-
nyolítása biztosítva legyen. Ennek ér-
dekében el kell végezni a megfelelő 
időközönként, szabványos módszerek-
kel történő talaj- és növényi mintavé-
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telezést, a sérült vagy életképtelen 
egyedek felderítését, begyűjtését és 
pótlását, illetve a nem célfajok egyede-
inek visszaszorítását és eltávolítását. 
A fitoextrakció széleskörű értelmezése 
azonban nem korlátozódik a növények 
terepi fejlődésének nyomon követésé-
re. A kívánt fémkoncentráció elérése 
után rendszerint előírás és elvárás a 
terület meghatározott időtartamú 
(akár évtizedes léptékű) utógondozása, 
melyet jellemzően hosszú élettartamú 
fás szárú fajok telepítésével és idősza-

kos mintavételezéssel valósítanak meg 
[Tőzsér et al., 2017]. Az említett lépé-
sek kivitelezése időigényes, míg költ-
ség- és humán erőforrás-igénye hosz-
szú távú biztosítást igényel. 

(D) Szennyezett biomassza miatti koc-
kázat – A szennyezett környezetben 
fejlődő növények biomasszája amel-
lett, hogy megfelelő technológiák ré-
vén hasznosítható, a növények fejlő-
dése, majd azok betakarítása után 
egyaránt környezeti kockázatot jelent. 
Amint a növények valamilyen szaporí-
tóanyag (magvak, dugványok stb.) for-
májában kihelyezésre kerülnek, a táp-
anyagfelvételi csatornákon keresztül 
történő fémakkumuláció fémekkel ter-
helt növényi biomasszát eredményez 
[French et al., 2006]. Az egyes növényi 
részekkel táplálkozó élőlények szerve-
zetében ezek elfogyasztásával bioak-
kumuláció, a tápláléklánc további 
szintjeit érintve pedig biomagnifikáció 
valósul meg. A növények környezetébe 
kikerülő szennyeződés egy további jel-
lemző formája, amikor a vegetációs 
periódus végéhez közeledve a jó 
transzlokációs képességgel rendelkező 
fásszárú, lombhullató fajok egyedei-
nek levelei lehullanak, s a bennük ak-
kumulált fémek a bomlási folyamatok 
révén visszajutnak a talajba. Ekkor a 
lelassult növényi anyagcsere miatt az 
újbóli akkumuláció intenzitása csök-
ken, míg a talajalkotókon történő ad-

szorpció és a szennyezőanyag-
migráció jelentősége nő [Scheid et al., 
2009]. A betakarítást követően a fé-
mekben gazdag biomassza veszélyes 
hulladéknak megfelelő kezelést igé-
nyel, azaz további hasznosítása kizá-
rólag szabályozott keretek között tör-
ténhet [Kovács és Szemmelveisz, 
2016]. A nem körültekintő kezelés 
egyik velejárója lehet, hogy a termikus 
hasznosításra kerülő biomassza szi-
lárd és gáz halmazállapotú égéstermé-
kei megfelelő leválasztó/hasznosító 

berendezés hiányában a környezetbe 
jutnak, s a lokális léptéken túlmutató 
légköri eredetű szennyeződést okoz-
nak. 

A fitoextrakció anyagi vonzata – 
költséghatékonysági körkép 

A korábbiakban láthattuk, hogy a 
fitoextrakció bizonyos feltételek mel-
lett megfelelő alternatívája lehet a ha-
gyományos remediációs módszerek-
nek. A hagyományos kármentesítési 
eljárásokkal összevetve a technológia 
legfőbb előnyét annak egységnyi költ-
ségvonzata jelenti. Cunningham és 
Ow [1996] tanulmányukban egy 4,9 
hektáros, nehézfémekkel terhelt terü-
leten több, köztük néhány hiperakku-
mulációra képes növényfaj fémfelvételi 
képességét vizsgálták. A költségbecs-
lési folyamat során a kutatók megálla-
pították, hogy a kivitelezési és fenn-
tartási munkák összköltsége, melyet a 
szennyezett talaj lefedése (555.000 
US$) és a talajmosás (5.833.000 US$) 
jelentene, fitoextrakció alkalmazásával 
jelentősen csekélyebb (185.000 US$). 
Összehasonlító jellegű tanulmányá-
ban Schnoor [1997] a fémek talajból 
történő eltávolítására különböző re-
mediációs módszereket vizsgált. En-
nek során a szerző megállapította, 
hogy míg 1m3 szennyezett talajra szá-
mítva a kitermelés-lerakás költsége 
100-400 US$, a talajmosásé 250-500 
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US$, addig a vonatkozó talaj fitoext-
rakcióra számított anyagi vonzata 
mindössze 15-40 US$. Marques és 
munkatársai [2009] ugyancsak a költ-
séghatékonyságot tartják a fitoremedi-
áció egyik fő előnyének. A szerzők ál-
talánosságban a hagyományos reme-
diációs eljárásokhoz képest a fitoext-
rakciót egy nagyságrenddel olcsóbb 
megoldásként említik. 

A fentiek alapján nyilvánvalónak tű-
nik, hogy a fitoextrakció akár évtize-
dekben is mérhető időtávja során a 
környezeti tényezők változékonysága a 
technológia hatékonyságát, így ráfor-
dításigényét is befolyásolja. Emiatt 
előfordulhat, hogy az előzetesen terve-
zett költségek időközben megnőnek, 
mellyel a fitoextrakció többi remediá-
ciós alternatívához viszonyított ver-
senyképessége csökken [Chen és 
Chiou, 2008]. Az előbb említett, a 
technológia viszonylagos kiszolgálta-
tottságából eredő bizonytalanságok 
hatása éppen a fitoextrakció sajátos-
ságai miatt jelentősen enyhíthető. 
Wan és munkatársai [2016] részletes 
elemzéseik nyomán megállapították, 
hogy a költséghatékonyság nagy mér-
tékben fokozható, amennyiben a fo-
lyamat során alkalmazott növények a 
betakarítás után értékesíthetőek. A 
kutatók számításai szerint cukornád 
és eperfa termesztésével és értékesíté-
sével a második év végére a remediá-
ció éves szinten jövedelmezővé válik, 
míg a befektetett teljes összeg megté-
rülése a hetedik év végétől várható. 

Amennyiben tehát a szennyezőanya-
gok terjedéséből és expozíciójából fa-
kadó kockázat, illetve egyéb tényezők 
nem indokolják a szennyeződés né-
hány héten vagy hónapon belül törté-
nő felszámolását, úgy a fitoextrakció 
mellett szóló érvek, köztük az anyagi 
előnyökkel, a technológiát különösen 
versenyképessé tehetik. 
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SZAKCIKK 

A RASFF veszélyes kategóriájú szermaradék-csoportjaiban a találatok 20-26%-a 2-5 

összetevőből álló hatóanyag-keverékekre vonatkozik. 2018-ban a növényvédőszer-

probléma sorban a harmadik leggyakoribb előfordulású volt az élelmiszerek patogén- 

és mikotoxin-tartalma után. A vizsgált hat évben Törökország szerzett igen rossz meg-
ítélést az EU importpiacán. Az általa szállított chili, paprika, paradicsom, citrom és 

gránátalma igen gyakran akad fenn a vizsgálatok során. Egyiptom, Thaiföld, Vietnam, 

Dominikai Köztársaságés Nigéria is gyakori mulasztó. Kiemelést érdemel két EU tag-

ország, Lengyelország és Spanyolország is. A paprika- és babfélék után nem meglepő, 

hogy kiemelkedő a szőlő növényvédőszer-maradék tartalma. A padlizsán- és citromté-
telek kifogásolása is gyakori. 

Tizenkét rovarölő hatóanyagot találunk a leggyakrabban előforduló szermaradékok 

között: acephate, acetamiprid, carbofuran, chlorpyrifos, dichlorvos, dimethoate, forme-
tanate, methamidophos, methomyl, omethoate, oxamyl és triazophos. Három gombaölő 
szer van a gyakoriak között: carbendazim, imazalil és prochloraz. Egy érésszabályzó 

(plant growth regulator), az ethephon is gyakori előfordulású. Az EU tagországainak 

kereskedelme a nála betiltott vegyületekkel az EU-n kívüli országokba etikátlan gya-

korlat, ráadásul az exportált anyagokat szermaradék formájában vásárlunk vissza 

ezekből a fejlődő országokból. 

Kulcsszavak: Törökország, paprika, chili, bab, szőlő, chlorpyrifos, carbofuran, dimethoate, carbendazim 

Pesticide residues in food imported into the European Union (2013-2018) 

Béla Darvas 
Hungarian Society of Ecotoxicology, Budapest – bdarvas@bdarvas.hu 

Within the hazardous residue groups of RASFF, 20-26% of the hits indicate mixtures 

of 2-5 active ingredients. In 2018, the pesticide problem was the third leading inci-

dence after the pathogene and mycotoxin contamination cases in food. In the six 

years examined, Turkey gained an unfavorable reputation on the EU market. Its ship-

ments of chilly, pepper, tomatoes lemon and pomegranate are very often caught by 

the residue inspection. Egypt, Thailand, Vietnam, Dominica, and Nigeria are also fre-

quent defaulters. Two EU member states, Poland and Spain also deserve special at-
tention in this respect. As for pesticide residue content it is not surprising that grape 

is an outstanding commodity after peppers and beans. Notifications regarding egg-

plant and lemon items are also common. 

Twelve insecticides are found among the most common residues: acephate, acetam-

iprid, carbofuran, chlorpyrifos, dichlorvos, dimethoate, formetanate, methamidophos, 

methomyl, omethoate, oxamyl and triazophos. Three fungicides are most frequently 

found: carbendazim, imazalil and prochloraz. A plant growth regulator, ethephon also 

often occurs. Trade of pesticides banned in the EU to non-EU countries is an unethi-

cal practice, moreover, these exported substances are re-imported from these third 
countries in form of their residues as contaminants. 

Keywords: Turkey, peppers, chili, beans, grapes, chlorpyrifos, carbofuran, dimethoate, carbendazim 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
mailto:bdarvas@bdarvas.hu
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Az Európai Unió Élelmiszer- és Takar-
mánybiztonsági Gyorsriasztási Rend-

szere – RASFF (Rapid Alert System for 
Food and Feed) – célja a takarmány- 
és élelmiszerbiztonság ellenőrzése. A 
növényvédőszer-maradékokat vizsgáló 
legaktívabb laboratóriumokat 2000-
től Olaszországban, az Egyesült Ki-
rályságban, Németországban, Spa-
nyolországban, Lengyelországban, 
Hollandiában és Franciaországban 
találtuk [Darvas, 2016a; Klátyik et al., 
2017]. A szermaradék-mérésekhez 

2012-ben járult kockázatanalízis, de 
egész évesre csak 2013-ra bővült. A 
szermaradékmérés után az adatok ve-
szélyes, veszélytelen és nem meghatá-
rozható kategóriába kerültek. Ez a be-
sorolás 2013-2015 között még bizony-
talanabbul folyt (lásd a besorolatlanok 
nagy aránya), de 2016-ban már jelen-

tős változás következett be. Jelen 
elemzés csak a veszélyesnek minősí-
tett szermaradék-problémákat tárgy-
alja. A megértéshez komoly növényvé-
dőszer-kémiai ismeretek szükségesek, 
s erre Darvas és Székács [2006] köny-
vét ajánljuk. 

A vizsgálók köre folyamatosan válto-
zik. Az általunk vizsgált periódusban 
Bulgária vezető szerepe mutatkozott 
meg (1. ábra), de Hollandia, Belgium, 
Németország szermaradék-laborató-
riumai is jelentős munkát végeztek. 
Az Európai Unión kívüli tagországon 
közül Svájc és Norvégia, valamint 
2017-től a kiválást (Brexit) elkezdő 
Egyesült Királyság említhető még. Az 
EU-ban ezen a területen legtöbb prob-
lémás esetet produkáló Törökország 
termékeinek vizsgálatában Bulgária 
szerepe kiemelkedő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ábra: 2013-2018 között pozitív vizsgálati eredményeket közlő kiemelkedő országok laborató-

riumai (a pirossal kiemelt országok nem tagjai az EU-nak)  
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A vizsgált hat évben 2016-ban után 
jelentős vizsgálatikapacitás-csökkenés 
feltételezhető, hiszen a 400-450-es 
intézkedési arány 250-350-re csök-
kent, miközben a veszélyesnek mutat-
kozó szennyeződések aránya 25-41%-

ról 51-72%-ra nőtt (2. ábra). Súlyos-
bítja a bajt, hogy a veszélyes kategóri-
ájú szermaradék-csoportokban a talá-
lat 20-26%-a több hatóanyagra is ki-
terjedt. Gyakori a 2-5 hatóanyag keve-
rékre vonatkozó találat, de ennél több 
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is előfordulhat. 2013-ban egy indiai 
mintában  f rancia  kémikusok 

acetamiprid (0,1 mg/kg), lambda-
cyhalothrin (0,1 mg/kg), indoxacarb 
(0,021 mg/kg), carbofuran* (0,1 mg/
kg), methamidophos* (0,72 mg/kg), 
acephate* (0,63 mg/kg), profenofos* 
(0,098 mg/kg), ethion * (0,56), 
triazophos* (0,11 mg/kg) rovarirtó-, 
valamint thiophanate-M (0,016 mg/kg) 
és hexaconazole* (0,01 mg/kg) gomba-
ölő-szermaradékot mértek chili papri-
kában. A szermaradékok kifogás alá 
kerülésének három alapesete van: (i) 
nincs az EU pozitív listáján* (a kimu-
tathatóság már elégséges az elutasí-
táshoz); (ii) az adott kultúrában nem 
használható (a kimutathatóság már 
elégséges az elutasításhoz); (iii) a 
szermaradék meghaladja a hivatalos 
határértéket (Maximum Residue Level, 
MRL). A chili és termékei igen gyakori 
probléma forrásai, és az ázsiai élelmi-
szerekre a többes hatóanyag-
szennyezés talán jellemző is, amelyek-
ben az idegméreg hatású rovarirtók 
előfordulása súlypontos. 

Hazánk vizsgálati kapacitása a RASFF 

számára igen szerény, csak ritkán je-
lenünk meg a vizsgálók között. A 

RASFF rendszerében évente négyezer 
körüli élelmiszermintát vizsgálnak 
meg (ez az adat nem nyilvános), és in-
tézkedés esetén, az interneten elhelye-
zett adatbázisban a termelő, a forgal-
mazó és a termék adatait is nyilvános-
ságra hozzák. Az adatbázis szabadon 
kutatható és különféle adatkezelési 
trükkökkel az adatok meglehetősen 
sok munkával kinyerhetők és elemez-
hetők. Ebben a cikkben erre látunk 

példát. 

2018-ban 3699 mintából 1118 riasz-
tásra került sor, vagyis 30% körüli 
érték ez az importtermék esetében. 
Valamilyen kifogás alá eső termék 
azonban 2305 volt. Ezek közül a nö-
vényvédőszer-maradék csak az egyik a 
29 vizsgált szempont közül. 2018-ban 
például a növényvédőszer-probléma a 
harmadik riasztási ok volt az élelmi-
szerek patogén- (főként Salmonella 
fa jok )  és  mikotoxin - tarta lma 
(kiemelkedően aflatoxinok) után 
[Darvas 2016b; 2017a]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra: A RASFF kockázati besorolása növényvédőszer-maradékokra 2013-2018 között  

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

eset

veszélytelen nem meghatározott veszélyes

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2013.0634
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2013.0634
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2018_infograph.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2018_infograph.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2018_infograph.pdf
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Növényvédőszer-maradékok orszá-
gok szerint 

A kémiai növényvédelmi gyakorlat 
szermaradék-profil szerint a terméken 
hagyja a nyomát. Az Európai Unió fő-
ként skandináv kezdeményezésre má-
ra a legszigorúbb engedélyezési rend-
szert mutatja fel az EFSA (European 
Food Safety Authority) égisze alatt, 
amelyben a környezet-egészségügyi 
szempontok igen erőteljesen érvénye-
sülnek. Szigorúbb, mint az EPA (US 
Environmental Protection Agency), FDA 
(US Food and Drug Administration) és 
USDA (US Department of Agriculture) 
nevével fémjelzett Egyesült Államok-
beli élelmiszerbiztonsági rendszer. 
Mindez hosszú távon a két kontinens 
közötti élelmiszerforgalom akadályává 
is válhat. Az EU gondolkodásának kö-
zéppontjában tehát a fogyasztót talál-
juk. Nem így hazánkban, ahol a kémi-

ai biztonság területén sem az állami 
környezetvédelem, sem az egészség-
ügy nem áll a helyzet magaslatán. Ho-
vatovább hazánkban a mezőgazdasági 
tárca irányítása mellett, a NÉBIH se-
gédkezésével a nagyüzemi termelők 
állnak a kedvezményezettség közép-
pontjában, vagyis a környezet és a fo-
gyasztók védelme alárendelt szerepet 
játszik. Hazánk a neonikotinoid rovar-
irtók (a megporzó rovarokat pusztítja) 
[Mörtl et al., 2016; 2017; 2018; 
Woodcock et al., 2017] és a glypho-
sate gyomirtó (az IARC – World Health 
Organization, International Agency for 
Research on Cancer – non-Hodgkin 
limfóma okozással vádolja) [Székács 
és Darvas, 2012; 2018; Mörtl et al. 
2013; IARC, 2017] európai vitájánál is 
bemutatta már, hogy mennyire a 
gyártók és kereskedők pártján áll, és 
ignorálja a kutatás eredményeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ábra: Az EU importpiacán kiemelkedően szermaradékos termékkel jelentkező országok  
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Az Európai Unió importpiacán koráb-
ban Kína és India beszállított termé-
keivel volt a legtöbb probléma. A ke-
reskedelem igen lassan fordul más 
beszerzési irányba, hiszen legfőkép-
pen trópusi, szubtrópusi eredetű élel-

miszerféleségekről van szó. A vizsgált 
hat évben Törökország szerzett igen 
rossz megítélést az EU piacán (3. áb-

ra). Az általa szállított chili, paprika, 
paradicsom, citrom és gránátalma 
igen gyakran akad fenn a vizsgálatok 

http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6097
http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6097
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során. Olyan gyakran, hogy számunk-
ra kérdéses, hogy az EU kereskedői 
miért nem keresnek más beszállítót, 
hiszen itt a növényvédő szerek hasz-
nálatával gondok vannak. Ráadásul 
Törökország esetében egy társult ál-
lammal van dolgunk, amelynek nö-
vényvédelme jelenleg nem eurokom-
fort.  

Egyiptom (földieper szállítmányai fo-
lyamatosan megbuknak a vizsgálato-
kon), Thaiföld, Vietnam (multi-
szermaradékos élelmiszerekkel hívta 
fel magára a figyelmet), Dominikai 
Köztársaság és Nigéria (különféle bab-
szállítmányai akadnak fenn a vizsgá-
latokon). Kiemelést érdemel két EU 
tagország Lengyelország és Spanyolor-
szág, amelyek ebben a tekintetben 
alulteljesítenek. A lengyel almaszállít-
mányok gyakran kifogás alá esnek. 

A kiemelkedően érintett növények 

A népességmozgásokkal együtt jár, 
hogy Európa-szerte olyan speciális 
üzletek jöttek létre, ami a letelepedők 
sajátos igényeinek kielégítését szolgál-
ja. Így van ez nálunk, például Buda-
pesten is a kínai-vietnami üzletek 
megnyitásával (főként a kőbányai pia-
con, amelyben igen sok termék – kö-
zöttük zöldség és gyümölcs) ázsiai 
élelmiszerek kerülnek be hozzánk is. 
Ugyancsak jelentős számú muszlim 
(török, pakisztáni, arab) üzlet nyílt, 
például a Népszínház utcában, vala-
mint indiai az Wesselényi utcában, 
amelyek ezeknek a közösségeknek kí-
nálnak árut. A szermaradékprofil a 
termelő országot jellemzi, s a felhasz-
nált hatóanyagok közül számos több 
évtizedes elmaradást tükröz az EU 
szigorához képest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ábra: A legtöbb szermaradékot számláló növények az EU importpiacán  
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Elöljáróban fontos azt tisztáznunk, 
hogy a megnevezett növények sokszor 
gyűjtőnevek, vagyis nem csak azokra 
a növényfajokra kell gondolnunk, ami 
nálunk megszokott. A paprika szá-
munkra a Capsicum annuum fajt je-
lenti, amelynek fehér változata ha-

zánkban igen gyakori. A magyar fű-
szerpaprika, alma- és cseresznyepap-
rika történelmi fajtáink, de a paradi-
csompaprika is. Ehhez a fajhoz tarto-
zik a kápia, a kaliforniai paprika, pe-
peroncino, jalapeno vagy a pimiento 
paprika is. Ez a fajta étkezési édes-
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paprika is érkezik az országba, s fő-
ként üvegházi körülmények közül, 
ahol a szermaradék előfordulása gya-
koribb, hiszen a kemizálás itt a legin-
tenzívebb. A habanero-típusú papri-
kák (Capsicum chinense) mellett a chi-
lipaprika (Capsicum frutescens) gyako-
ri (idetartozó a tabasco és a piri-piri 
is). Ezek keresztezései sem ritkák. A 
paprikák címszó alatt valamennyi faj 
előfordul a RASFF-adatbázisban, de 
legtöbb probléma a meleg égöv alatt 
termesztett chilivel és készítményeivel 

(beleértve a száraz és nedves formái-
kat) van. 

A veteménybab (Phaseolus vulgaris) is 
számtalan rokonával jelenik meg a 
nyilvántartásban. Így a spárgabab 
(Vigna sesquipedalis), ami Dominika, 
Sri Lanka és Malajzia felől érkezik, a 

homoki tehénbab (Vigna unguiculata; 
black-eyed pea), aminek Törökország, 
míg változatának az oloyin édesbab-
nak Nigéria, valamint a mungóbab 
(Vigna radiata), amelynek Kína a szál-
lítója. Számtalan oloyin édesbab akadt 
fenn 2014-ben nigériai eredettel és 

dichlorvos*-tartalommal. Az indiai ba-
bot (Dolichos lablab vagy Lablab pur-
pureus) Bangladesh és Malajzia szál-
lít, de koránt sincs itt vége ennek a 
csoportnak. 

A paprika- és babfélék után nem meg-
lepő, hogy kiemelkedő a szőlő növény-
védőszer-maradék tartalma (4. ábra), 
az adatok közé számítva az abból ké-
szült mazsolát is. A padlizsán megjele-
nése ezen a listán számomra meglepe-
tés, de számtalan alfaja közül a törpe 
változatok Thaiföld, Malajzia és Domi-
nikai Köztársaság felől érkeznek és 

dimethoate/omethoate szermaradék-
tartalmuk jelentős lehet. A citromhé-
jában – mint más citrusféléknél is – az 

imazalil nevű gombaölő előfordulása 
gyakori. Indiai származású okra szer-
maradék nélkül talán nem is vehető 
nálunk, ráadásul többszörösen szer-
maradékos szállítmányok. Spanyol és 
kínai (ezek nagy része eltér a nálunk 
forgalmazott változatoktól) eredetű 
brokkoli szermaradék-tartalma sem 
ritkaság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ábra: A leggyakoribb kifogás alá eső hatóanyagok 2013-2018 között  
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Nem került a kimutatásba hazánkban 
néhány ritkábban fogyasztott fűszer-
növény, így a hosszúlevelű koriander 
(Eryngium foetidum), amellyel 2014-
ben Kambodzsa bukott több tételt és 

az indiai curry. Mindkettőre jellemző 
volt a többes szermaradék-tartalom. 
Curry-ben bifenthrin* (3,2 mg/kg), 
tebuconazole (1,99 mg/kg), carbofu-
ran* (0,5 mg/kg), profenofos* (11,5 
mg/kg), carbendazim* (2,64 mg/kg), 
ethion* (0,37 mg/kg) és triazophos* 
(1,37 mg/kg) szermaradékot mértek 
2015-ben svájci vegyészek. Bár létezik 
több növény is, amit curry néven ne-
veznek meg, valójában a curry-por ko-
riandermag, római kömény, fekete 
bors, chili, görögszéna és kurkuma 
(esetenként gyömbér, lencsepor, fahéj, 
szegfűszeg, kardamom) pirított és por-
rá őrölt keveréke. Szomorú példa a 
gyógynövényként elkönyvelt keserű 
uborka vagy balzsamkörte (Momordica 
charantia) gyakorta szermaradékos 
előfordulása, amelyet India, Sri Lan-
ka, Vietnam, Suriname és Dominikai 
Köztársaság szállított. 

Nálunk nem termeszthető növények-
nél érthető a vásárlás (itt is indokolt a 
mértékletesség), de a többiek esetében 
a hazai termesztésből, hazai fajok fo-
gyasztása javasolható. Ellenkező eset-
ben olyan szermaradékokkal találkoz-
hatunk, amelyek készítményeit már 
nem használják nálunk, mert valami-
lyen komoly környezet-egészségügyi 
ok miatt tiltásra került. 

Problémás hatóanyagok az import-

piacon 

Mielőtt a leggyakoribb hatóanyagokra 
térnénk ki, néhány figyelmeztető pél-
dára hívjuk fel a figyelmet, s ez a kló-
rozott szénhidrogének területe, ame-
l y e k  m e g m a r a d ó - k é p e s s é g e 
(perzisztenciája) a környezetünkben 
igen hosszú. 2014-ben India DDT-t 
(3,11 mg/kg) tartalmazó lótakarmányt 

próbált elhelyezni az EU piacán, amit 
ciprusi vegyészek hiúsítottak meg. 
Ugyanebben az évben Albánia bébi-
sárgarépa-szállítmánya dieldrin*-
tartalom miatt bukott meg. Török 

paprikában 2015-ben találtak aldrin*-
tartalmat, míg Dominikai Köztársasá-
ból származó padlizsánban endosul-
fan* volt mérhető carbofuran* mellett. 
Nem is kevés meglepetést okozott né-
met vegyészeknek az izraeli menta, 
amelynek szermaradék-tartalma így 
nézett ki: formetanate (0,12 mg/kg), 

imidacloprid (25 mg/kg), carbofuran* 
(11,43 mg/kg), endosulfan* (0,17 mg/

kg) és chlorfluazuron* (2,6 mg/kg). 

Növényvédőszer-maradék állati erede-
tű termékekben ritkaság, de vannak 
kivételek. 2016-ban máltai tonhalban 
(Thunnus thynnus) DDT*-tartalmat 
mértek. A DDT üledékbe merülve alig 
bomlik. Korábban a Duna üledékéből 
is mérték. Ugyancsak itt említhetem 
meg a fipronil*-szennyezés okozta, 
Hollandiából kiinduló 2017-es európai 
tojásbotrányt, amely a veszélyes anya-
gok engedélyezésének többféle fonák-
ságára hívta fel a figyelmet [Klátyik et 

al., 2017; Darvas, 2017b]. 

Néhány ország bioterméke csúfosan 
bukott meg a RASFF-ellenőrzés során, 
így Ukrajna 2013-ban carbofuran*-

tartalmú repcemagot, Izrael 2015-ben 
dieldrin*-tartalmú sárgarépát kínált, 
Bulgária 2017-ben DDT*-tartalmú boj-
torjángyökeret próbált elhelyezni az 
EU piacán, amelyet a tradicionális 
gyógyászat vizelethajtásra és vértisztí-
tásra használ. 2018-ban Kenya bio-

avokádót szállított be carbofuran* 
szermaradékkal. A DDT*- és dieldrin*-
maradék egyértelműen származhatott 
korai kezelésekből, amely a bioterület 
mélyebb rétegeiben lebomlatlan ma-
radt. Ezért lenne nagyon fontos, ha az 
EU a biogazdaságok minősítésénél a 
talaj alkalmasságát minősítené elő-
ször. Elszennyezett talaj ugyanis erre 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2015.0404
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2015.0382
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a termelési módra alkalmatlan. Ez sú-
lyos hiánya a mai ökológiai gazdálko-
dásnak, amit többször tettünk már 
szóvá. 

A leggyakrabban szermaradékként 
megjelenő chlorprifos megjelenése az 
élelmiszereinkben régóta ismert. Sőt, 
az utóbbi három évben a vele kapcso-
latos esetek száma meg is nőtt (5. áb-

ra). Méhveszélyessége is kiemelkedő 
[Darvas et al., 2015], de ez csak a 
problémák egyike (1. táblázat). Ezen 
túlmenően a csecsemőkorban érkező 
chlorpyrifos-terhelés idegrendszer-
fejlődési és egész életre szóló ideg-
rendszeri károsodást okozhat [Rauh et 
al., 2012; Silver et al., 2017]. Ennek 
ellenére az EU-ban még mindig enge-
délyezett hatóanyag. 

Tizenkét rovarölő hatóanyagot talá-
lunk a leggyakoribban előforduló szer-
maradékok között: acephate*, 
acetamiprid, carbofuran*, chlorpyrifos, 
dichlorvos*, dimethoate*, formetanate, 
methamidophos*, methomyl*, omethoa-
te*, oxamyl és triazophos*. Nyolc ezek 
közül nincs az EU pozitív listáján, míg 
négy ma is használható [Kardos és 
Darvas, 2014]. Három gombaölő szer 
található a gyakoriak között: carben-
dazim*, imazalil és prochloraz. Egy til-
tott, míg kettő használható [Nechay és 
Darvas, 2015]. Egy érésszabályzó 

(PGR, plant growth regulator), az 
ethephon is gyakori előfordulású, ami 
az EU-ban is alkalmazható. 

A szermaradék-előfordulást segíti, ha 
egy hatóanyag nehezen bomlik, vagyis 
a környezetben változatlan formában 
vagy aktív metabolitként előfordulhat. 

Az aldrin/dieldrin carbosulfan/
carbofuran vagy a dimethoate/
omethoate konverzió jól ismert. Az it-
teni példák közül a legtöbb hatóanyag 
szisztémikus hatású, vagyis a növé-
nyek felveszik, így mosással és hámo-
zással nem távolítható el a szermara-

dék. Az 1. táblázatban foglaltuk ösz-
sze azokat a jellemző környezetélet-
tani/-toxikológiai ismereteket, ame-
lyek a növényvédő-szermaradékokkal 
kapcsolatban felmerültek. 

A toxikológiai ismereteink szerint nem 
csak a már betiltott (értsd pozitív lis-
tára nem vett) vegyületek környezet-
élettani hatásai jelentősek, hanem az 
EU-ban használatban lévők is. Az 
imazalil (enilconazole) és prochloraz 
azol-gombaölők mellett a tebuconazo-
le, flusilazole és egyéb -conazole-ok is 
jelentős előfordulásúak, ami erre, a 

többnyire homonmoduláns (EED, 
environmental endocrine disruptors) 
hatású csoportra külön is felhívja a 
figyelmet. 

Következtetések 

Darvas és Székács [2006] egy bő évti-
zeddel ezelőtt foglalták össze az élel-
miszerekben mért szermaradékok 
eredményeit. Ebben főként az Egye-
sült Államok 1995-1999 közötti ta-
pasztalatai igen figyelemreméltóak, 
amennyiben a chlorpyrifos már akkor 
jelentős problémát okozott, és a gyere-
kek táplálékaiban is előfordult. A cik-
künkben emlegetett hatóanyagok kö-
zül a dimethoate* és omethoate* is elő-
fordult. Európát illetően a metha-
midophos* előfordulása a kínai zöld-
ségfélékben is gyakori volt. Már akkor 
ismertté vált a chili, paprika és szőlő 
kockázatos volta. Talán csak a teák 

területén beszélhetünk lényeges javu-
lásról. Egy évtized alatt is változtak a 
hatóanyagok, ahogy ez a jövőt illetően 
is megjósolható. A pórul járt importő-
rök új hatóanyagokkal próbálkoznak. 
A hazai statisztikáink az üvegházi ter-
melés területén nem fényesek, de az 
importpiacon hazánk kitűnően telje-
sít, a legigényesebb piacok elvárásai-
nak is megfelel. 

A fejlődő országokból érkező elavult 
hatóanyagok szermaradékai figyel-

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
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Hatóanyag Sziszt Perz. Vízsz. Akut WHO Mutag. IARC EPA Repr Hor. 

acephate* 
*     E, I   *   C   * 

acetamiprid *     E,G   *         

carbendazim* 
* *   E,F,D,G   *   C * * 

carbofuran* 
*   * E,F,D,I * *     * * 

chlorpyrifos   * * E,M,H,D,I   *     * * 

dichlorvos* 
    * E,M,D,I * * 2B Sc   * 

dimethoate* 
*     E,I   *   C * * 

ethephon *     E   *     *   

formetanate       E,M,D,I   *         

imazalil * *   E   *   Lb * * 

methamidophos* 
*     E,M,I * *     *   

methomyl* 
*   * E,M,D,I * *   C * * 

omethoate* 
*     E,M,D,I   *       * 

oxamyl *     E,M,I * *       * 

prochloraz   *       *   C * * 

triazophos*       E,M,H,D   *         

meztetnek arra, hogy a gyártók keres-
kedelmi stratégiája aligha ismeri az 
etika szót. Így toxikológiailag felkészü-
letlen országok számára árusítunk 
olyan termékeket, amelyeket az EU 
már tilalmaz. Hazánkban a Chinoin-
ból kivált Agro-Chemie Kft. (a KITE 
tulajdona) is idetartozik, s hosszú ide-
ig árusított olyan hatóanyagokat 
(carbofuran*, benomyl*, carbendazim*), 
amelyek használata hazánkban már 
tiltott volt. A probléma az EU-n kívüli 

területeken történő károkon túl akkor 
keletkezik, amikor ezeket főként tró-
pusi gyümölcsökben és zöldségfélék-
ben visszavásároljuk. Ez a mentalitás 
ökotoxikológia oldaláról minősíthetet-
len, hiszen az ilyen kereskedelem nem 
támaszkodik korunk környezet-
egészségügyi tudományos eredménye-
ire, és az EU ebbéli rendelkezéseit is 
haszonszerzési okból megkerüli, és az 
adminisztrációs kiskapukat kihasz-
nálja. 

1.táblázat: 2013-2018 között a RASFF adatbázisában a legtöbb problémát okozó hatóanya-
gok legjellemzőbb környezet-egészségügyi hatásai [Darvas és Székács, 2006; Darvas 2017c; 

2017d és a linkekkel jelzett adatbázisok] 
Megjegyzések: Sziszt – szisztémikus; Perz. – perzisztens; Vízsz. – élővizek gyakori szennyezője; 
Akut – akut hatás, itt hosszabb kitettségek alapján (E – emlős, M – madár, F – hal, D – vízi-
bolha, I – méhek, G – giliszták); WHO – balesetveszélyes anyagok; Mutag. – mutagén; IARC – 
karcinogén az IARC szerint (2B – possibly carcinogenic to humans); EPA – karcinogén a US 

EPA szerint (C – possible human carcinogen, Sc – suggestive evidence of carcinogenic potential, 
Lb – likely to be carcinogenic to humans); Repr – reprodukciós toxicitás; Hor – hormonmo-
duláns hatás; sárgával az EU-ban már nem használható hatóanyagok vannak kiemelve. 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htmű
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htmű
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
http://www.agrochemie.hu/_data/VFS_65d81e5e8d80167a000f98e4fed2022d.pdf
https://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/
https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/evaluating-pesticides-carcinogenic-potential
https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/evaluating-pesticides-carcinogenic-potential
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A zebradánió egyes szerveire gyakorolt toxikus hatás 
felderítése génexpressziós vizsgálattal víztisztítási 

melléktermék vizsgálata során 

Balogh Erna, Bock Illés, Csenki-Bakos Katalin, Urbányi Béla és 

Csenki-Bakos Zsolt 

Szent István Egyetem MKK, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő 

A zebradánió-embriókat gyakran 
használják alternatív modellként a 
toxikológiában, hiszen nyomon követ-
hetővé válik a vizsgált anyag hatása 
az ivadékok fejlődésére. Bizonyos 
szervek (idegrendszer, érrendszer, máj 
és vese) esetében azonban a vizuális 
vizsgálat nehezen végezhető el, illetve 
egyes tünetek rejtve maradhatnak az 
akut embriótesztek során. Ezekben az 
esetekben nyújthat nagy segítséget az 
adott célszervben zajló folyamatokról 
pontos képet adó gének expressziójá-
nak vizsgálata. 

Kísérletünkben a vad genotípusú 
embriókban nehezen megfigyelhető 
szervek (pl. vese) működését jól jel-
lemző szervspecifikus gének kiválasz-
tása volt a célunk, amelyek kvantita-

tív RT-PCR alkalmazásával kellő mér-
tékben előre jelzik a célszerv toxikus 
érintettségét, még azelőtt, mielőtt a 
vizsgált vegyület hatása fenotípusosan 
megjelenne. Munkánk során két 

anyagot a 2,3,7,8’-tetraklór-dibenzo-p
-dioxint (TCDD) és a 3-amino-9-etil-
karbazolt (3A9EC) használtuk fel, me-
lyek károsító hatásukat a vesében, a 
májban, az idegrendszerben, valamint 

a szív- és érrendszerben fejtik ki. 

A vizsgálatok során LC10 alatti dózi-
sokkal kezeltünk a zebradánió-
embriókat, majd ezt követően génexp-
ressziós vizsgálatokat végeztünk a ke-
zelt lárvákon qRT-PCR módszer segít-
ségével. Irodalmi adatok és saját vizs-
gálatok alapján olyan géneket válasz-
tottunk,1-2 amelyek fontos szerep töl-
tenek be az idegrendszer, a vese, az 
érrendszer és a máj megfelelő fejlődé-
se során. Az idegrendszer esetében a 
vizsgált gének a α1T, gap43, ngn1, 
gfap, elavl3, syn2a, mbp, az érrend-
szer esetében a Fli-1, HIF1a, notch1a, 
A2a.1, A2a.2, A2b a máj esetében a 
gpx4b, got2a, mknk2b, scd, a vese te-
kintetében pedig a wt1b voltak. Az 
eredményeket referenciagénhez viszo-
nyítva az expressziós szinteket relatív 
értékben kaptuk meg. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a 
vizsgált anyagok hatására az összes 
gén esetében megfigyelhető volt a 
génexpressziós szintváltozása a kont-
rollcsoporthoz viszonyítva. A 3A9EC 
esetében minden vizsgált szerv káro-
sodása megfigyelhető volt a génexp-
ressziós vizsgálat során (idegrendszer: 

1Fan et al. (2010) Neurotoxicol. Teratol. 32 (1), 91-98. 
2Dhanasiri et al. (2013) PLoS One. 10, 8 (6): e65028 

http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2018/motkonf2018.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19460430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anusha+K.+S.+Dhanasiri%2C+Jorge+M.+O.+Fernandes%2C+Viswanath+Kiron+(2013)%3A+Liver+Transcriptome+Changes+in+Zebrafish+during+Acclimation+to+Transport-Associated+Stress
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a 7 vizsgált gén expressziószint-
változást mutatott, érrendszer: mind a 
6 vizsgált gén kifejeződése eltérő volt, 
máj: mind a 4 gén expressziószintje 
eltérő volt, vese: a vizsgált gén exp-
ressziószintje alacsonyabb volt a kont-
rollegyedekhez viszonyítva). A TCDD 
esetében csak a vese károsodása nem 
volt kimutatható (idegrendszer: 7 vizs-
gált génből 4 esetében történt válto-
zás, érrendszer: mind a 6 vizsgált gén 
expresszószintje eltérő volt, máj: mind 
a 4 gén expressziószintje magasabb 

volt a kontrollegyedekhez viszonyítva). 
Azonban a változás mértéke nem min-

den esetben volt elég ahhoz, hogy 
megfelelően reprezentálja az adott 
szervben bekövetkező toxikus hatáso-
kat. 

Összességében megállapítható, hogy 
az általunk vizsgált gének alkalmasak 
lehetnek az adott szerv működésében 
bekövetkező változások felderítésére, 
elősegítve ezzel a vizsgált anyag hatá-
sainak feltérképezését. A génexpresz-
sziós vizsgálatok emellett segítséget 
nyújthatnak az akut tesztek eredmé-
nyein alapuló félkrónikus és krónikus 
tesztek dózisainak megtervezésénél is. 

A növénytermesztési célú genomszerkesztésről – európai 
nézőpont 

Darvas Bélaa és Székács Andrásb 

aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-környezettudományi 

Kutatóintézet, Budapest 

A géntechnológia ma már a GMO 
(genetically modified organism – ide-
gen gén jelenik meg) megnevezésen 
kívül, GEO (genetically engineered or-
ganism – itt: allélcsere) és GSO 
(genetically silenced organism – saját 
gén csendesítése) kategóriákat is fel-
mutat. Ezek eltérő jogi szabályozása 
indokolt lenne, de ezzel jelenleg még 
az európai jog nem szolgálhat.3 A Eu-
rópai Unió Bírósága (Curia) ugyanak-
kor az FDA (US Food & Drug Administ-
ration) döntését követően azzal ellen-
kező értelmű döntést hozott, melyben 
a genomszerkesztéssel készült fajta-
csoportokat is GMO-kra vonatkozó 
jogszabályok alá tartozónak minősítet-
te.4 Segíthette ebben a független kuta-

tókat tömörítő ENSSER állásfoglalása. 

A genomszerkesztési eljárásokra (ZFN, 
TALEN, CRISPR/Cas9, ODM, RNSi 
stb.) az FDA döntése nyomán jelenleg 

semmilyen nyomon követés nem tör-
ténik. Ennek konkrét esetei a CRIS-
PR/Cas9 (CC) technológiával készített, 
papírgyártáshoz alkalmas CC-viaszos 
kukorica (DuPont/Pioneer), a nem 

b a r n u l ó  C C - c s i p e r k e g o m b a 
(Pennsylvania State Univ.), valamint 
az oligonukleotid-irányított mutagene-

zissel (ODM) előállított SU-canola 
(szulfonil-karbamid típusú gyomirtó-
nak ellenálló repce – Cibus). A CC-
csiperkegomba megjelenhet európai 
piacokon, miközben a korát megálla-
pítani nehéz: a sérüléssel összefüggő 
barnulást nem mutatja [a polifenol-
oxidáz (ppo) enzimet kódoló gének kö-
zül párat elcsendesítettek] a fehérjék 
bomlásának ütemét, ami így egészség-
ügyi gondokat okozhat. 

Ígér a genomszerkesztés kutatása 
sokféle módosított fajtát, amelyek már 
érintik az emberi táplálékláncot.5 

3Fontaine & Pagrotsky (2001) Off. J. Eur. Comm. 106, 1-38. 
4EUB (2018) 111/18. számú sajtóközlemény  
5Jung et al. (2018) Plant Breeding 137 (1), 1-9. 

http://gmo.kormany.hu/europai-unios-jogszabalyok
https://ensser.org/publications/ngmt-statement/
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Questions%20%26%20Answers_CRISPR_Mushroom.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Questions%20%26%20Answers_CRISPR_Mushroom.pdf
https://www.nature.com/news/gene-edited-crispr-mushroom-escapes-us-regulation-1.19754
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Így a búzával kapcsolatban, amelyet 
eddig a nemzetközi cégek ebbéli tevé-

kenysége nem érintett. Most CC és 
TALEN technológiával előállított liszt-
harmatrezisztens búza (TaMLO), mel-
le t t  baktér iumrezisztens r izs 
(OsSWEET14), valamint vírusrezisz-
tens uborka (eIF4E) is az ígéretek közé 
tartozik. Előkerül ismételten a száraz-
ságtűrő kukorica (ARGOS8) és a bel-
tartalmában módosított burgonya 

(VInv) is. 

Éppen az Innate burgonyák módosítá-

sának, pl. a ppo csendesítésének 
(RNSi technológia) a kritikájáról jelen-
tetett meg könyvet Caius Rommens a 
Simplot burgonyák innovátora, és írta 
le kétségeit, ami miatt a céget is el-
hagyta.6 A barnulás elmaradása csak 
a látvány, amely nem reprezentálja a 
mögöttes biokémiai folyamatokat, 
ahol a melaninképződés elmaradása 
miatt toxikus közti termékek halmo-
zódnak fel. A géncsendesítés napja-
inkban igen népszerű termékei mögé 
is kérdőjel került. Nehéz a GMO és a 

genomszerkesztés (GEO, GSO) szétvá-
lasztása, és ezen belül is csak az eset-
ről esetre eltérő bírálat tanácsolható. 
A Curia elővigyázatossági elven alapu-
ló döntése helyes és iránymutató jogi 
megoldás volt. 

A genomszerkesztés fontos jogi kérdé-
se, hogyan alakul a jogvédelem gya-
korlata. Miközben a TALEN és ZNF 
technológiák már alapszabadalommal 
védettek, a CC kapcsán ez még vita 
tárgya. A TALEN esetében a joggya-
korlat meglehetősen egyszerű: a jelen-
legi szabadalmas cégek (Cellectis, 
Thermo-Fisher és Two Blades Found.) 
gyakorlatilag minden fejlesztőnek 
megadják a jogot, de a termékből jog-
díjat igényelnek. Hasonló a helyzet a 

ZFN esetén, ahol két fő szabadalmast 
(Sangamo és Sigma-Aldrich) találunk. 
A CC kapcsán a jogállás sokkal össze-
tettebb, hiszen nagyszámú általános 
és konkrét alkalmazási eljárásra szü-
letett már szabadalom, így vita tárgya, 
ki az alapszabadalmas. 

 Húszhetes glyphosate-expozíció hatása a zebradánió 
ivardeterminációjára 

Gyurcsó Gergő,a Baska Ferenc,b Mörtl Mária,a Simon László,a 

Pasaréti Gyula,a Cséffán Tamás,a Székács Andrása és Darvas Bélac 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bÁllatorvos-tudományi 
Egyetem, Exotikus- és Vadállat-egészségügyi Tanszék, Budapest; cMagyar 

Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

Némely halfajról ismert, hogy külső 
hormonális terhelés (ösztrogének, 
androgének és agonistáik/antago-
nistáik) befolyásolja a hallárvák 
ivarát. Eszerint élővizeink szennye-
zettsége hormonmodulánsokkal (EDC) 
katasztrofális hatású lehet az ivar-
arány alakulására. A hallárvákban 
egységesen hermafrodita (petefészekre 

emlékeztető) ivari képletet találunk, és 
zebradániónál (Danio rerio) a 43-71 
nap közötti fejlődési kapunál a külső 
és belső hormonális viszonyok döntik 
el, hogy hímivar felé fejlődnek-e to-

vább a példányok. Külső EDC-
kezelésre a petefészekszigeteket 
(ovotestis) tartalmazó here sem ritka-
ság halaknál. Az akvarisztikában – a 

6Rommens (2018) Pandora’s Potatoes. Yimagine (Amazon)  
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műanyagalkatrészek gyarapodásával – 
ivari magatartásformákat nem mutató 

hímek és nőstények előfordulása gya-
kori. Munkahipotézisünk Maack és 
Segner cikkén alapult,7 akik 3-10 ng/
L etinil-ösztradiol alkalmazásakor a 
71. napon csak nőstény zebradánió-
kat találtak, ami revezibilis volt, a ke-
zelés elhagyásával a 190. napon 
mindkét ivart észlelték ismét. 

Vizsgálatainkat 2016-2017-ben végez-
tük, amikor a víz- és levegőrendszer-
ben műanyagot nem tartalmazó, spe-
ciális akváriumsorozatot készítettünk. 
Az egyes akváriumok azonos hőfokon 
és megvilágítás mellett, hasonlóan 
táplálva végeztük el a szubletális ke-
zeléseket gyomirtószer-hatóanyaggal 
(glyphosate), annak formázott készít-
ményével (Roundup Classic) és formá-
zó szerével (polietoxilált faggyúamin, 
POEA). Az induló koncentrációt előkí-
sérlet alapján döntöttünk el. A heten-
te egyharmaddal, az eredeti kezeléssel 
frissített vízben a glyphosate-
tartalmat HPLC-UV módszerrel moni-
toroztuk. 2016-ban az akváriumok-

ban (3 sorozat) 50-85 ng/L glyphosate
-ot és növekvő koncentrációjú bomlás-
termékét (AMPA) jegyeztük fel. A 140. 
napon az állatokat elaltattuk, mértük 
egyedi tömegeiket, és az ivarukat bon-
colással állapítottuk meg. A 2016-os 
kísérletsorozatban, amelyet összesen 
60-60 kéthetes állattal kezdtünk, a 

kezelések glyphosate (GL, 100 µg/L), 
POEA (PO, 37 µg/L) és etinil-

ösztradiol (EE, 5 ng/L) vegyületekkel 
történtek. Mortalitás nem fordult elő, 
és a kísérletzáráskori tömegek sem 
tértek el egymástól szignifikánsan. A 
hímek átlagos aránya ~50% volt a GL- 
és a kezeletlen kontrollban, míg ~40% 

a PO- és EE-kezelésekben. 

A 2017-ben emelt koncentrációkkal 
dolgoztunk, amelyben 80-80 kéthetes 

állattal kezdtük a kezeléseket glypho-
sate (GL, 500 és 2500 µg/L – előfor-
dulhatnak a kiemelkedően szennye-

zett élővizekben)8, POEA (PO, 187 és 
935 µg/L – készítmény-ekvivalens 
koncentráció), Roundup Classic (RC, 
500 és 2500 µg/L), etinil-ösztradiol 
(EE , 30 ng/L) és 17α-metil-
tesztoszteron (MT, 100 ng/L) anyagok-
kal. Az EE-kezelésben ~70%-os morta-
litás fordult elő, de ebben a toxikus 
dózisban sem akadályozta meg a 
~50% hímarányt. Inkább a fejlődés-
ben való visszamaradás volt jellemző. 

Az EE- és MT-kezelésekben a hímek és 
nőstények tömege is szignifikánsan 
csökkent. Az MT-kezelés 83%-ra emel-
te a hímarányt. Mindkét GL- és a ma-
gasabb RC-koncentrációban ~30%-ra 
csökkent a hímek előfordulása. 

Eredményeink nem erősítik meg azt, 
hogy etinil-ösztradiollal a nőstények 

száma emelhető (a glyphosate maga-
sabb koncentrációi erre utalók), de a 
hímek (lásd AquAdvantage GM-lazac) 
száma tesztoszteronagonistákkal nö-
velhető. További méréseink folyamat-
ban vannak. 

7Maack & Segner (2004) Comp. Biochem. Physiol. C 139, 47-55.  
8Székács & Darvas (2018) Front. Environ. Sci. 6, 78.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/novel-food-information-aquadvantage-salmon.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
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  A lineáris alkil-benzol-szulfonátok toxicitása és 
lebomlása felszíni vizekben önmagukban és 

neonikotinoidok jelenlétében 

Klátyik Szandra, Mörtl Mária, Takács Eszter és Székács András 

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

A lineáris alkil-benzol-szulfonátok 
(LAS) a világon legnagyobb mennyi-
ségben előállított anionos detergens-
csoport, amelyeket növényvédőszer-
készítményekben nagy mennyiségben 
használnak fel adjuvánsként. A neoni-
kotinoid-készítmények összetevői fizi-
kai és kémiai tulajdonságaik és a nem 
megfelelő növényvédelmi technológiák 
következtében bekerülhetnek a felszí-
ni vizekbe, ahol káros hatást fejthet-
nek ki a vízi szervezetekre.9-10 A nö-
vényvédőszer-készítmények adalék-
anyagait (pl. detergensek)11 sokáig in-
aktívnak minősítették, azonban a 
vizsgálatok számos esetben igazolták 
az aktív hatóanyag(ok) és adalékanya-
gok együttes antagonista, szinergens 
vagy additív hatását, illetve a formázó 
anyag önálló toxicitását.12 A felületak-
tív anyagok az aktív hatóanyagok kör-
nyezeti sorsát is befolyásolhatják.13 

A LAS egyedi, illetve a neonikotinoid 
típusú acetamiprid (ACE) hatóanyag-
gal kombinált akut toxicitását Daph-
nia magna tesztszervezeten az OECD 
202 irányelvek alapján határoztuk 
meg. A LAS és ACE együttes hatását 
egy ACE hatóanyag-tartalmú és for-
mázó anyagként LAS-t tartalmazó ké-
szítmény, a Mospilan 20 SG, illetve a 
készítmény összetételének megfelelően 
elkészített tiszta hatóanyag és LAS-
keverék formájában vizsgáltuk. A 
kombinált hatások értékelése során a 
meghatározott EC50-értékeket a ható-

anyag- illetve LAS-tartalomra korrigál-
tuk. A LAS lebomlását tiszta deter-
genskeverék, illetve szintén a formu-
lált készítmény formájában 9 napon 
keresztül vizsgáltuk desztillált vízben, 
illetve dunai felszíni vízben. Kísérlete-
ink során a LAS lebomlási kinetikáját 
különböző neonikotinoid hatóanyagok 
jelenlétében is vizsgáltuk 14 napon 
keresztül. A vizsgált vízminták LAS-
tartalmát HPLC-UV technikával, illetve 

ELISA módszerrel határoztuk meg. 

A LAS egyedi toxicitása (EC50= 13±3 
mg/L) szignifikáns mértékben megha-
ladta a vizsgált hatóanyag toxicitását, 
mely utóbbi 200 mg/L koncentráció-
nál sem gyakorolt megfigyelhető káros 
hatást a vizsgált egyedekre. Az együt-

tes toxicitás vizsgálata során a LAS és 
ACE vegyületek keverékének, illetve a 
formázott készítmény is nagyobb toxi-
citást mutatott a tiszta hatóanyagnál. 

 A legerősebb szinergens hatást a LAS 
és ACE Mospilan 20 SG összetételé-
ben feltüntetett koncentrációkkal ek-
vivalens mennyiségben történő együt-
tes vizsgálata során tapasztaltuk. A 
hatóanyag-  és formázóanyag -

tartalomra korrigált EC50-értékek a 
LAS és az ACE esetében 0,3±0,2 és 
2±1 mg/l. Jelentős különbség volt 

megfigyelhető a LAS két vizsgált víztí-
pusban tapasztalt lebomlása között.  

A tiszta detergens keverék formájában 
a LAS lebomlási üteme jóval megha-

9Vehovszky et al. (2015) Aquat. Toxicol. 167, 172-179. 
10Takács et al. (2017) Int. J. Environ. Anal. Chem. 97, 885-900. 
11Klátyik et al. (2017) Front. Vet. Sci. 4, 146. 
12Székács et al. (2014) J. Biol. Vet. Agric. Food Engineer. 8, 213-218. 
13Klátyik et al. (2017) Int. J. Environ. Anal. Chem. 97, 901-921. 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-202-daphnia-sp-acute-immobilisation-test_9789264069947-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-202-daphnia-sp-acute-immobilisation-test_9789264069947-en
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A szterigmatocisztin (STC) az Aspergil-
lus nemzettségbe tartozó penészek ál-
tal szintetizált poliketid-mikotoxin, 
ami az aflatoxin B1 (AFB1) szinté-
zisútjának közti terméke. Legjelentő-

sebb termelője az Aspergillus versico-
lor. A genotoxicitása miatt veszélyes 
szterigmatocisztinről érdekes módon 
igen kevés publikáció érhető el napja-
inkig. A rendelkezésre álló adatok 
alapján elmondható, hogy a toxin ala-
csony szinten jelen van európai gabo-
namintákban. A vizsgálatba vont eu-
rópai gabonatételek között eddig nem 
volt magyar eredetű minta.14 

Az STC-termelő penészek után kutat-
va az elmúlt három évben több mint 

hatvan, az Aspergillus nemzettségbe 
tartozó penészizolátumot gyűjtöttünk 
hazai gabonatermő területekről és 
malmokból. Az izolátumok ITS és kal-
modulin szekvenciaanalízisen alapuló 
molekuláris taxonómiai identifikálása 
során eddig öt A. versicolor-törzset 

azonosítottunk. A szterigmatocisztin-
termelést vékonyréteg-kromatográfiás 

és HPLC-analitikai módszerekkel iga-
zoltuk. Méréseink szerint a legna-
gyobb mértékű STC-termelésre az A. 
versicolor 2663 törzs volt képes. Rizs-
szubsztráton, 27 oC-on történő inku-
bálás mellett a végső toxinszint meg-
haladta a 80 mg/kg értéket. 

Az SOS-Chromoteszt az AFB1 és a 
szterigmatocisztin genotoxicitása kö-
zött nem mutatott ki szignifikáns kü-
lönbséget, ami lényegesen különbözik 
az Ames-teszten alapuló publikációk-
ban közölt, az AFB1-hez képest tized-
nyi mutagenicitási értéktől.15 Az STC 
toxicitását kéthetes brojlercsirke-
etetési tesztben vizsgáltuk. A vizsgált 
paraméterek, a testtömeg és a takar-
mányhasznosítás mellett, a lipidper-
oxidáxiós markerek változásának kö-
vetése, a redukált glutation szintjének 
a glutation-peroxidáz aktivitásának a 
meghatározása voltak.  

Szterigmatocisztintermelő penészek izolálása, az általuk 
termelt mikotoxin biológiai hatásának és biodegradációs 

lehetőségeinek elemzése 

Kukolya József,a Vidács Ildikó,a Inotai Katalin,a Kosztik Judit,a 

Sárkány Dorottya,a Szekeres András,b Kocsubé Sándor,b Tóth 
Beáta,c Balogh Krisztián,d Risa Anitae és Dobolyi Csabaae 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bSzTE TTK, Mikrobiológiai 

Tanszék, Szeged; cNAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály, Szeged; dSzIE 

MKK Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő; eSzIE MKK Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő 

ladta a Mospilan 20 SG formájában 
tapasztalt lebomlás mértékét. A felszí-
ni vízmintákban jelentősen befolyásol-
ta a DT50-értékek alakulását a külön-
böző neonikotinoid hatóanyagok jelen-
léte. A legjelentősebb mértékben a 

thiacloprid gyakorolt hatást a LAS fe-
lezési idejére, míg a clothianidin és a 
thiamethoxam nem befolyásolta lénye-
gesen a LAS felszíni vizekben történő 
disszipációját. 

14Mol et al. (2015) EFSA supporting publication 2015: EN-774, 56 pp. 
15McCann et al. (1975) PNAS 72, 5135-5139. 
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A kísérlet végén a kontrollhoz képest 
az STC-vel kezelt állatoknál szignifi-
kánsan kisebb máj- és testtömegérté-
keket kaptunk. és míg a lipidperoxi-
dációs markerek szintje megemelke-
dett, a glutation-peroxidáz aktivitásá-
ban nem volt szignifikáns különbség. 

A szterigmatocisztin biodegradációjá-
nak vizsgálatakor meglepő eredmény 

volt a Rhodococcus nemzetség rendkí-
vül jó aflatoxinbontó törzseinek teljes 
inaktivitása az STC-szubsztráton. A 
vizsgált több mint száz baktérium-
törzs közül négy mutatott 80%-feletti 

bontást: a Micrococcoides histrixii 
TSL3, Fontibacillus aquaticus M176, 
Micrococcus terreus KJ13 és Cellvibrio 
sp. Ka43 valamennyien a Gram-
pozitív baktériumok közé tartoznak. 

Ólom- és kadmiumsók fitotoxicitása angolperjére 
komposzttal kezelt homoktalajon 

Mónok Dávida és Strbik Dorinab 

aSzIE KERTK, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest; bSzIE MKK, 
Környezettudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő 

Az ólom és a kadmium jelenléte a ta-
lajban környezeti és humánegészség-
ügyi kockázatokkal jár. A növények 
nagy mennyiségben akkumulálhatják 
az említett két nehézfémet, ami külö-
nösen a savas kémhatású, alacsony 
humusztartalmú talajokon okozhat 
jelentős problémát.16 A növényi szer-
vezetben nagy mennyiségben akku-
mulált ólom és kadmium gátolja a nö-
vények fotoszintézisét, sejtosztódását, 
vízfelvételét és gyökérképződését.17 A 
zöldkomposztok jelentős mértékben 
képesek megkötni a talajban lévő ne-
hézfémeket, így csökkentve azok mo-
bilitását és fitotoxicitását.18 Ennek 
oka, hogy alkalmazásuk esetén javul a 
talaj szerkezete és vízháztartása, to-
vábbá nő a talajok humusztartal-
ma.19-20 Korábbi vizsgálatok alapján, 
az angolperje (Lolium perenne) növeke-
dési paramétereire gyakorolt károsító 
hatás érzékeny mutatója a nehézfé-
mek fitotoxicitásának. 

Kísérletünk során a Cd(NO3)2*4H2O 

(0; 0,75; 1,5; 3 mg/kg) és az Pb(NO3)2 
(0; 75; 150; 300 mg/kg) növekvő 
adagjainak hatását vizsgáltuk az an-
golperje növekedési paramétereire há-
rom különböző talaj–komposzt-arányú 
(0%; 5%; és 10% zöldhulladékból 
származó komposztot tartalmazó talaj) 
keverékben. A zöldkomposzt a Zöld 
Híd Régió Kft-től származott, legfonto-
sabb paraméterei a következők voltak: 
pHKCL: 7,29; CaCO3 %; 1,24; Humusz 
%: 10,17; N: 1,07 %; AL-P2O5 132 
mg/kg; AL-K2O 1795 mg/kg. A kísér-
letben felhasznált teszttalaj Nyíregy-
házáról származó homoktalaj volt (Ka: 
22; pHKCL: 4,9; humusz %: 3,09; 
CaCO3 %: <0,01). A növények hajtás- 
és gyökérhosszát (cm), a hajtások friss
- és száraztömegét (g), valamint a haj-
tások nehézfém-koncentrációit (AAS 
módszerrel, sósavas hidrolízist követő-
en) 14-napos terhelés után határoz-
tuk meg. Az adatok értékelését 
Graphpad Prism programmal végez-
tük, az értékeléshez kéttényezős ANO-

16Mónok és Füleky (2017) Agrokémia és Talajtan 66 (2), 333-347. 
17Nagajyoti et al. (2010) Environ. Chemistry Lett. 8 (3), 199-216. 
18Elfoughi et al. (2011) Agrokémia és Talajtan 60 (1), 195-202. 
19Singh & Kalamdhad (2013) Ecol. Engin. 52, 59-69. 
20Karami et al. (2011) J. Hazard. Mater. 191 (1-3), 41-48. 
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VA és Tukey-tesztet alkalmaztunk. 

A növekvő nehézfémadagok szignifi-
kánsan (p<0,05) csökkentették a vizs-
gált növekedési paraméterek értékeit 
a kontrollhoz képest mind a három 
talaj–komposzt-keverék esetén. Már 
75 mg/kg-os (talajszennyezettségi ha-
tárérték alatti) ólomkezelés hatására 
is 10%-os csökkenés volt tapasztalha-
tó a növények hajtáshosszában és 
friss tömegében a komposztot nem 
tartalmazó talaj esetében. A 300 mg/
kg-os ólomkezelés hatására mind a 
három talaj–komposzt-keverék esetén 
több mint 20%-kal csökkent a növé-
nyek friss és száraz tömege, valamint 
több mint 15%-kal a hajtás és a gyö-
kér hossza. Kadmium esetében a 
szennyezettségi határérték alatti keze-
lés (0,75 mg/kg) nem okozott jelentős 
káros hatást, azonban a legnagyobb 

kezelés (3 mg/kg) már közel 20%-kal 
csökkentette a vizsgált növekedési pa-
ramétereket minden talaj–komposzt-
keverék esetében. 

A zöldkomposzt hatására szignifikán-
san nőtt az angolperje hajtásának 
hossza (p=0,002), valamint a friss tö-
mege (p=0,021), azonban a komposzt 
arányának növekedése a talajban nem 
befolyásolta egyértelműen a vizsgált 
nehézfémek fitotoxicitását. 

Eredményeink alapján az általunk al-
kalmazott angolperje-bioteszt alkal-
mas az ólom és a kadmium fitotoxici-
tásának vizsgálatára. A korábbi vizs-
gálatok során a zöldkomposzt csök-
kentette a nehézfémek fitotoxicitását, 
azonban az általunk alkalmazott sa-
vanyú homoktalajon, adott kísérleti 
körülmények mellett, nem tapasztal-
tunk szignifikáns hatást. 

A domolykó (Squalius cephalus) bioakkumulációs 
vizsgálata a Sajó vízgyűjtőjén 

Nyeste Krisztián,a Rózsa János,a Abonyi Tamás,a Somogyi Dóra,a 

Tóth Csilla Noémi,b Harangi Sándor,b,c Baranyai Edina,b Simon 

Edina,c Nagy Sándor Alexa és Antal Lászlóa 

aDebreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék; bDebreceni Egyetem, Szervetlen és 

Analitikai Kémiai Tanszék, Atomspektroszkópiai Partner Laboratórim; cDebreceni 

Egyetem, Ökológiai Tanszék 

A Sajó a XX. század során Európa 
egyik legszennyezettebb vízfolyása 
volt. Mostanra ez az állapot sokat ja-
vult, melyet a folyó értékes halközös-
sége is indikál, de folyamatos szeny-
nyezések mai napig érik a teljes víz-
gyűjtőt. A vizeinket érő szennyező-
anyagok közül kiemelkedő szereppel 
bírnak a nehézfémek. Ezek felderíté-
sében különböző élőlények nyújtanak 
értékelhető információt, ugyanis ezek 
a szervezetek az élettartamuk alatti 
terhelések többségét integrálják a 
szervezetükben, így átfogó képet nyúj-
tanak vizeink hosszú távú terheltségé-

ről. Közülük is a magasabb trofikus 
szinten elhelyezkedő halak fontos sze-
reppel bírnak, melyek a bioakkumulá-
ciós folyamatok tanulmányozásában 
is kiemelt fontosságúak. Emellett álta-
lánosságban elmondható, hogy a ha-
lak nehézfémtartalmára irányuló vizs-
gálatok nemcsak ökotoxikológiai, ha-
nem humánélelmezési szempontból is 
kiemelkedő fontosságúak. 

A domolykó (Squalius cephalus) Euró-
pa-szerte széles körben elterjedt 
áramláskedvelő halfaj. Emellett a tro-
fikus hálózatokban betöltött jelentős 
szerepe, valamint a szennyezésekkel 
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szembeni magasabb tűrőképessége 
alapján egész Európában a vízfolyások 
fémszennyezettségének vizsgálatában 
a legtöbbet használt modellszervezet. 

Munkánk során domolykó egyedeket 
gyűjtöttünk be a Sajóból, a Hernád-
ból, a Bódvából, valamint a Sajó tor-
kolata alatti és feletti Tisza-
szakaszokról. A begyűjtött egyedek 
izom-, kopoltyú- és májszövetének 
fémtartalmát vizsgáltuk induktív csa-
tolású plazma-atomemissziós spektro-
metria (ICP-OES) módszerrel, mely so-
rán meghatároztuk a bárium (Ba), a 
kadmium (Cd), a kobalt (Co), a réz 
(Cu), a vas (Fe), a mangán (Mn), a nik-
kel (Ni), az ólom (Pb), a stroncium (Sr) 
és a cink (Zn) szövetenkénti koncent-
rációit. Megvizsgáltuk, hogy a domoly-
kó mely szövettípusa a legmegfelelőbb 
indikátora az egyes fémszennyezések-
nek, továbbá ezek alapján milyen a 
Sajó vízgyűjtőjének fémszennyezettsé-
gi állapota. Ezen túl kerestük a vá-
laszt, hogy a domolykó fémtartalom-
mintázata alapján a Sajó vízgyűjtője 
hogyan módosítja a Tisza fémtartal-
mát, valamint a vizsgált helyszíneken 
élő domolykó, mint kedvelt horgászhal 
fogyasztása a fémtartalom tekinteté-
ben jár-e egészségügyi kockázattal az 
egészségügyi határértékek és ajánlá-

sok alapján. 

Az izomban az Al, Ba, Cd, Co, Cr, Mn, 
Ni, Pb, Zn; a kopoltyúnál Cd, Co, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn; a májban pedig Al, Ba, 
Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, Zn esetén 
mértünk szignifikánsan nagyobb kon-
centrációkat a Hernádból származó 
domolykókban. A Hernádból származó 
minták esetén ezek közül is kiemelke-
dő volt a Cd, Cr és a Ni, melyek izom-
ban mért mennyisége az egészségügyi 
határértéket is meghaladta. Az emlí-
tett fémek jelentős terhelést jelenthet-
nek a Hernádon keresztül, ugyanis a 
Sajó alsó szakaszán, valamint a torko-
lat alatti Tisza szakaszon is egész-
égügyi határétéket meghaladó kon-
centrációkat mértünk az ott élő do-
molykók izomszövetéből. Az elemek 
bioakkumulációs sajátosságai alapján 
megállapítottuk, hogy a nehézfémek 
zöme (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) a 
fő méregtelenítő szervben, a májban 
dúsul fel leginkább, de néhány elem a 
kopoltyúban volt a legnagyobb meny-
nyiségben (Al, Ba, Mn). Eredményeink 
szerint  a vízgyűjtőt elsősorban a Her-
nádon keresztül érik jelentős szennye-
zések, melyek a befogadó Tiszában élő 
domolykók esetén is szignifikánsan 
megnövelték az akkumulált fémek 
koncentrációját. 

Domolykó az ukrán Galíciában (forrás) 

http://galicica.org.mk/en/gallery/chub-squalius-cephalus/
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Nehézfémmel szennyezett talaj hatása néhány egyszikű 
haszonnövény növekedésére 

Simon Edina,a Tőzsér Dávid,a Simon László,b Magura Tibora és 

Orlóci Lászlóc 

aDebreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék; 
bNyíregyházi Egyetem, Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszék; 

cPannon Breeding Program, Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. 

A talajokban található szennyező 
anyagok komoly kockázatot jelentenek 
az élőlények számára. Ennek megaka-
dályozására számos módszer ismert, 
melyek közül kiemelt jelentőségű a 
fitoremediáció.21 A fásszárúak mellett 
a lágyszárú növényzet fitoremediációs 
technológiákban betöltött szerepét ta-
nulmányozni szükséges. 

Vizsgálataink célja nehézfémmel 
szennyezett talajok toxicitásának 
megállapítása lágyszárú fajok érzé-
kenysége alapján. Toxikológiai vizsgá-
latainkhoz a Debrecen délnyugati ha-
tárában elhelyezkedő, nehézfémmel 
szennyezett, a már rekultivált, de ko-
rábban cinkkel, krómmal és rézzel 
erősen szennyezett Lovász-zugi utó-
ülepítő tórendszer területéről gyűjtöt-
tünk talaj- és szennyvíziszap-
mintákat.22 Vizsgálatainkat a talaj- és 
iszapmintákon kívül szennyvíziszap-
ból készült komposztból készített ki-
vonatokkal is elvégeztük. Valamennyi 
mintából (talaj, iszap, komposzt) 3 kü-
lönböző koncentrációjú kivonatot ké-
szítettünk (1, 3 és 5 g/kg). A toxikoló-
giai tesztekhez a következő lágyszárú-
ak 2-2 fajtájának magjait használtuk: 
tönkölybúza (GK fehér fajta és GK fe-
hér DH vonal), cukorcirok (Róna 1 és 
GK Balázs) és szudánifű (Akklimat és 
DK Csaba). A toxicitás mértékének 
megállapításához a gyökérhosszon 
alapuló Németh-féle módszert hasz-

náltuk. 

A tönkölybúza GK fehér DH vonal faj-
tája mutatott nagyobb érzékenységet, 
mivel a kontrollhoz képest (talaj) a 
komposzt kissé mérgező hatású volt a 
Németh-féle toxicitási mérték alapján. 
A cukorcirok mindkét fajtája toleráns-
nak mutatkozott, mivel sem a komp-
oszt, sem az iszap nem volt gátló ha-
tással a növények növekedésére. A 
szudánifű esetében a DK Csaba fajta 
volt érzékenyebb, mivel mind a komp-
oszt, mind az iszap kissé mérgező ha-
tású volt. A tönkölybúza GK fehér DH 
vonalának gyökérhossza alapján a 
komposztból és iszapból készített kü-
lönböző koncentrációjú oldatok között 
szignifikáns különbséget mértünk, 
illetve a szudánifű DK Csaba fajtája 
esetében a talajból készített különbö-
ző koncentrációjú oldatok között ta-
pasztaltunk különbséget. A cukorci-
rok fajtái esetében sem a koncentráci-
ók alapján, sem a mintatípusok között 
nem találtunk különbséget. A fajta-
összehasonlítások során szignifikán-
san nagyobb gyökérhosszt mértünk a 
GK fehér fajta esetében, mint a GK 
fehér DH vonalnál. A szudánifű eseté-
ben szignifikánsan nagyobb gyökér-
hosszt tapasztaltunk a DK Csaba vo-
nalnál, mint az Akklimat esetében. A 
cukorcirok vizsgálatánál azt tapasztal-
tuk, hogy szignifikánsan nagyobb gyö-
kérhossz volt jellemző a GK Balázs 

21Zhivotovsky et al. (2010) Int. J. Phytoremediat. 13, 75-94. 
22Tőzsér et al.(2018) Environ. Sci. Pollut. R. 25, 3275-3290. 
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és szudánifű (Akklimat és DK Csaba). 
A toxicitás mértékének megállapításá-
hoz a gyökérhosszon alapuló Németh-
féle módszert használtuk. 

A tönkölybúza GK fehér DH vonal faj-
tája mutatott nagyobb érzékenységet, 
mivel a kontrollhoz képest (talaj) a 
komposzt kissé mérgező hatású volt a 
Németh-féle toxicitási mérték alapján. 
A cukorcirok mindkét fajtája toleráns-
nak mutatkozott, mivel sem a komp-
oszt, sem az iszap nem volt gátló ha-
tással a növények növekedésére. A 
szudánifű esetében a DK Csaba fajta 
volt érzékenyebb, mivel mind a komp-
oszt, mind az iszap kissé mérgező ha-
tású volt. A tönkölybúza GK fehér DH 
vonalának gyökérhossza alapján a 
komposztból és iszapból készített kü-
lönböző koncentrációjú oldatok között 
szignifikáns különbséget mértünk, 
illetve a szudánifű DK Csaba fajtája 
esetében a talajból készített különbö-
ző koncentrációjú oldatok között ta-
pasztaltunk különbséget. A cukorci-
rok fajtái esetében sem a koncentráci-

ók alapján, sem a mintatípusok között 
nem találtunk különbséget. A fajta-
összehasonlítások során szignifikán-
san nagyobb gyökérhosszt mértünk a 
GK fehér fajta esetében, mint a GK 
fehér DH vonalnál. A szudánifű eseté-
ben szignifikánsan nagyobb gyökér-
hosszt tapasztaltunk a DK Csaba vo-
nalnál, mint az Akklimat esetében. A 
cukorcirok vizsgálatánál azt tapasztal-
tuk, hogy szignifikánsan nagyobb gyö-
kérhossz volt jellemző a GK Balázs 
fajtára, mint a Róna 1-re. 

Eredményeink bizonyították a külön-
böző lágyszárú fajok különböző fajtái-
nak eltérő érzékenységét a szennye-
zett közeggel szemben. Eredményeink 
felhasználásával lágyszárúak talajba 
történő visszaforgatására alapozott, 
majd fásszárúak telepítésén alapuló 
fitoremediációs célú szabadföldi kísér-
letek megtervezésére és kivitelezésre 
van lehetőség, hozzájárulva ezzel a 
remediációs technológiák fejlesztésé-
hez. 

Felszíni vizek mikroműanyag-szennyezése 

Takács Anita,a Almeshal Waelb és Záray Gyulaa,c 

aMTA Ökológiai Kutatóközpont, Duna-Kutató Intézet, Budapest; bELTE TTK, 

Környezettudományi Doktori Iskola, Budapest; cELTE TTK, Kémiai Intézet, Budapest 

Napjainkban növekvő számú tudomá-
nyos közlemény foglalkozik a mik-

roműanyagok (MP) víztestekben való 
előfordulásával, mintavételével, elvá-
lasztásával és kémiai azonosításával. 
Már az 1960-as években beszámoltak 
a madarak emésztőrendszerében fel-
lelt apró műanyagrészecskékről, majd 
1970-ben planktonok mintázása so-
rán igazolták azok jelenlétét. 

Browne 2007-ben írta le az MP-
szennyezők első osztályozási szem-

pontrendszerét.23 Egyes szerzők a 
könnyebb megkülönböztetés és beso-
rolás érdekében külön definiálják az 
elsődleges és másodlagos MP-
szennyezőket. Elsődlegesek, azok, me-
lyeket a felhasználási cél érdekében 
eleve kis méretben állítanak elő kü-
lönböző gyártástechnológiákkal (pl. 
kozmetikai ipari termékek), másodla-
gosak pedig a nagyméretű műanyag-

hulladékok (pl. PET palackok) UV-
degradációja vagy fizikai abráziója ré-
vén keletkeznek. Méret szerinti beso-

23Bergmann et al. (2015) Marine Anthropogenic Litter. Springer Open, 9, 229-244.  
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rolásuk alapján két csoportot különí-
tünk el, az LMP (large microplastics): 1
–5 mm és a SMP (small microplastics): 
1 µm – 1 mm. 

Komoly kihívást jelent a víztestekből 
történő megbízható mintavétel és az 
azt követő analitikai tevékenység. A 
publikációk többségénél a NOAA 
(National Oceanic & Atmospheric Ad-
ministration) Marine Debris Program 
módszertanát alkalmazzák,24 amely 
olyan minta-előkészítési lépéseket tar-
talmaz, mint az 5 mm-nél kisebb ré-
szecskék nedves szitálás útján történő 
elválasztása, majd ezen szemcseméret
-frakció szárazanyag-tartalmának 
meghatározása, ezt követi nedves per-

oxidos feltárás (WPO), amely a ré-
szecskéket borító biofilmek és plank-
tonok eltávolítását biztosítja, és végül 
a sűrűség szerinti elválasztás (pl. 
NaCl, NaI, ZnCl2 tömény oldataival 
vagy enzimek segítségével). A minőségi 
analízishez, azaz a műanyagszemcsék 
azonosításhoz25 több műszeres anali-

tikai eljárás alkalmazható, például 
Raman-26 vagy ATR-FT-IR spektro-
szkópia, Py-GC/MS, TDS-GC/MS, 
SEM/EDAX. Az európai folyók felületi 
rétegében (10-20 cm) végzett vizsgála-
tok adatai szerint a Rajnában 15-20, 
a Duna ausztriai szakaszán átlagosan 
0,9 és a Tiszában 10-20 részecske/m3 
koncentrációt mértek. 

Az első feltáró jellegű és az elsődleges 
MP-szennyezők vizsgálatát célzó vizs-
gálatainkhoz Horiba LabRAM HR 
Raman-spektrométert és optikai mik-
roszkópot alkalmaztunk; ennek során 
például bőrradírokból 400-500 µm át-
mérőjű LDPE-t (nagy sűrűségű polieti-
lén) és egy a kozmetikai iparban igen 
kedvelt pigmenttípust, ólom(II)-
ftalocianint azonosítottunk. Terveink 
szerint követni szeretnénk az elsődle-
ges MP-részecskék sorsát a szennyvíz-
tisztítási technológia egyes fokozatai-
ban, a befogadó felszíni vizek folya-
dékfázisában és az üledékekben, vala-
mint a bióta vonatkozásában. 

24Masura et al. (2015) NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-48, 1-31.  
25Hidalgo-Ruz et al. (2012) Environ. Sci. Technol. 46, 3060-3075. 
26Käppler et al. (2016) Anal. Bioanal. Chem. 408, 8377-8391. 

Mikroműanyag-előfordulás ásványvizekben - sötét körben az egy literben mért maximális ré-
szecskeszám; a palack alján a lehetséges évi fogyasztásunk (forrás) 

https://mikromuanyag.hu
https://www.feast-magazine.co.uk/hospitality/food-drink/bottled-water-users-to-consume-640000-microplastics-in-one-year-20136
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A félévenként megjelenő, évi 80-120 B5-ös 

oldal terjedelmű ingyenesen elérhető 
(online/open access) Ökotoxikológia szak-

lap a környezettudomány szakterületéről 

tudományos igényű magyar nyelvű cikke-

ket – eredeti közleményt és összefoglalót 

(review) közöl. A cikk terjedelme nem ha-

ladhatja meg a bruttó 35 ezer karaktert 

(szóközökkel együtt értendő mindenhol) és 
a hat ábrát/képet/táblázatot. Táblázatok 

helyet ábrák készítését javasoljuk. A szak-

irodalmi jegyzék nem haladhatja meg a 40 

egységet. Ez nem tartalmazhat kézirati 

hivatkozásokat. Napilapokból származó 
információk hiperlinken idézhetők. 

A szaklap az élelmiszer- és környezet-

biztonság, környezet-kémia, ökotoxikoló-

gia, alkalmazott ökológia és környezet-
egészségügy területéről vár kéziratokat. 

Szakcikkhez magyar és angolnyelvű ösz-

szefoglalót kérünk (~1500 karakter), és 

~10 kulcsszó megadása szükséges, amely 

tartalmának a két nyelven megegyezőnek 
kell lenni. Ez esetben a magyar címet 

(~200 karakter), a szerzők neveit és mun-

kahelyét is fordítani kell. A levelező szerző 

e-mail címének megadása kötelező. Öröm-

mel veszünk informatív rövid közleményt 

is, de ehhez nem kérünk összefoglalót. 
Ennek terjedelme ~15 ezer karakter lehet 

és 1-3 ábra vagy kép lehet hozzá. Ebben a 

műfajban ~15 alapcikk idézhető. A cikk-

ben lévő idegen szavakat kurziválni kell. 

A szövegekben lévő ábrák csak magyar 

nyelvűek lehetnek. A cikkbe szánt ábrát 

külön png-ben, míg a képet jpg-ben kér-

jük (120x80-90 cm, 150 pixel). A cikkben 

lévő kép forrását a címben, ha nem erede-

tiről van szó a jogi helyzet tisztázása után 
hiperlinken kérjük jelölni. Csak professzi-

onális minőséget tudunk elfogadni. 

A hivatkozások a szövegben szerzőnév és 

megjelenési év szerinti hivatkozással, 
megjelenési idő szerint rendezve, szögletes 

zárójelben [Váradi, 2018; Brown & White, 

2020] szerepeljenek. Kettőnél több szerző-

jű cikket angol nyelvű cikk esetén „et al.”, 
magyar nyelvű cikk esetén „és mtsai” 

megjelöléssel kérjük hivatkozni. A kézira-

tokat elektronikus (docx) formában kérjük 

a szerkesztőség címére elküldeni 
(mott@bdarvas.hu). 

Folyóiratcikk hivatkozás, amelyben a köz-

pontozási forma kötelező: 

- Székács, A., Darvas, B. (2018): Re-registration 
challenges of glyphosate in the European Union. 

Front. Environ. Sci. 

Könyv vagy könyvfejezet hivatkozás: 

- Venetianer P. (2010): Génmódosított növények Mire 

jók? Tipotex Kiadó. ISBN: 978 963 2791 53 1. 

- Székács, A., Darvas, B. (2012): Chapter 10. Com-
parative aspects of Cry toxin usage in insect control. 
Pages 195-230. In. Ishaaya, I., Palli, S.R. & Horo-

witz, A.R. (Eds) Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests. Springer Science+Business Media 

Dordrecht. 

További példák a megjelent cikkekben 

találhatók. Az aktív linkek megadása, 

csak teljes anyagra vonatkozik. Kézirati és 
nem tudományos írások hivatkozása csak 

szövegközi hiperlinken lehetséges. 

Az Ökotoxikológia publicisztikai írásokat, 

könyvrecenziókat, interjúkat, konferencia-
anyagokat is közöl. Krónika rovatunk ál-

talában egy évtizednél régebben megjelent 

közleményeket elevenít fel. Véleményírá-

sok ~20 ezer leütést tartalmazhatnak. 

Hosszabb terjedelemnél a részekre tago-
lást javasoljuk. 

A benyújtott cikkek bírálatra kerülnek 

(peer review), ennek alapján történik a 

kézirat befogadása vagy elutasítása. Elté-
rő bírálói vélemények esetén a főszerkesz-

tő dönt, amihez a szerkesztőség vélemé-

nyét kikérheti. A szerkesztő joga a szöveg 

kezelése, formai és helyesírási javítása, 

melyben az érvényes magyar helyesírási 

szabályok a mérvadók. A hatóanyagok 
(növényvédő szerek és gyógyszerek) írásá-

ban szigorúan az ISO előírásokat alkal-

mazzuk. A megvalósításra példákat a már 

megjelent számokban lehet találni. Tájé-

kozódás céljából bármelyik szerkesztő fel-

kereshető. 

A megjelent útmutató folyamatosan frissí-

tésre kerül és a folyóirat nyitólapja tartal-

mazza az érvényes változatot. 

SZERZŐI ÚTMUTATÓ 

http://www.ecotox.hu/journal/
mailto:mott@bdarvas.hu
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
http://bdarvas.hu/download/pdf/Bt2012.pdf

