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Bevezetés

A nagyvárosokban az egyik legjelentősebb légszennyező anyagot a szilárd szennyező

részecskék, vagyis a por jelenti (0,1–1 µm-es szemcseméret között a lebegő, 10–1000 µm

között az ülepedő frakció). A fő antropogén források közé sorolható a közlekedés, a lakossági

fűtés, a különböző beruházások és felújítások, valamint a települést övező térségeken folytatott

mezőgazdasági tevékenységek. A fás zöldfelületek hatékonyan képesek csökkenteni a

légszennyező anyagok mennyiségét, és ezzel párhuzamosan a fák leveleire ülepedett por

használata indikátorként egyszerű és költséghatékony alternatívát jelent a levegőminőség

vizsgálatakor. A por mellett további elterjedt indikátor a klorofilltartalom is, melynek

mennyiségét egyes légszennyező anyagok – faji adottságoktól függően – befolyásolni képesek.

Kutatásunk célja a gépjárműforgalom hatásának felderítése kapcsán a levélfelszínre

ülepedett por- és a klorofilltartalom párhuzamos elemzése volt egy kiválasztott útvonal

mentén, Debrecen városában.

Anyag és módszer

A levélmintagyűjtést a Honvédtemető utca 400 m-es szakaszán végeztük el, amely

szakasz egy forgalmas kereszteződést és egy kertvárosi, kevésbé zavart területet köt össze

(1. ábra). 2022 júliusában és szeptemberében 50 m-enként vettünk háromszoros ismétlésben

levélmintát a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) egyedeiről. A levelekről a megkötődött port

vizes közegben történő kevertetéssel nyertük ki. A kapott szuszpenziót ismert tömegű, 5–8

µm-es pórusméretű szűrőpapíron szűrtük át, majd a visszamért portömeget a levélfelszín cm2-

ére vonatkoztatva adtuk meg. A klorofillt etanolos extrakcióval nyertük ki a levélszövetből, és

koncentrációját spektrofotometrikus módszerrel (BOECO S-220) határoztuk meg a levél friss

tömegére vonatkoztatva.

A statisztikai értékelést SPSS Statistics 21 (IBM) szoftverkörnyezetben végeztük el. A

klorofill és a por mennyisége közötti kapcsolatot a kettő közti lineáris korreláció számításával

jellemeztük. A klorofill, illetve a por mennyiségének kapcsolatát a kereszteződéstől való

távolsággal mindkét hónapban regresszióanalízissel, a súlyozott legkisebb négyzetek módszere

alapján vizsgáltuk meg.

Eredmények

A klorofill- és portartalom között szignifikáns, közepes mértékű pozitív

korrelációt állapítottunk meg júliusban (r = 0,684, p < 0,001) (2. ábra). A

klorofilltartalom növekedése a kiülepedett porral párhuzamosan egyfajta védekezés a

fotoszintetikus folyamatok fenntartása érdekében, ami nem szokatlan a köztudottan

ellenálló C. occidentalis esetén. Regresszióanalízis alapján a júliusi időpontban a

kereszteződéstől való távolsággal szignifikáns mértékben csökkent a por- (R2 = 0,720,

p < 0,01) és a klorofilltartalom is (R2 = 0,870, p < 0,001) (3. és 4. ábra). Eredményünk

jól szemlélteti a közlekedés által kibocsátott, illetve az útfelszínről felkavart por

folyamatos hígulását és kiülepedését a fák levelein a forgalomtól távolodva. A

szeptemberi időpontban nem volt szignifikáns kapcsolat sem a por, sem a klorofill

mennyisége és a forgalomtól való távolság között, azonban a pormennyiség általánosan

kevesebb volt a korábbi, júliusi időponthoz képest. A szeptemberben végzett mintázás

előtti napokban esős és szeles időszak kezdődött, amely feltételezhetően a

levélfelszínen megkötődött por mennyiségének csökkenését, lemosódását

eredményezte.

Összefoglalás

Összességében megállapítottuk, hogy a gépjármű-forgalom intenzitását és

közelségét a faleveleken kiülepedett pormennyiség jól képes indikálni, habár adott

időjárási viszonyok (csapadék, szél) megbolygathatják a hosszabb idő alatt kialakult

mintázatokat. Javasoljuk tehát a mintavételi időpont kiválasztásakor és a kapott

eredmények értékelésekor ezen hatások mérlegelését is hasonló jellegű kutatások

során.
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