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Légszennyezettség

• A városi lakosság 80%-a WHO határérték feletti
levegőszennyezettségnek van kitéve.

• A légszennyezettség azonos nagyságrendű egészségügyi kockázati
tényező, mint az aktív dohányzás.

Monitoring

• Nagy regionális különbségek.

• Nem reprezentatív a település egészére.
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A városi növényzet szerepe

• Hőmérséklet, szélsebesség moderálása

• Légszennyezettség csökkentése

• Esztétikai érték

APTI (Air Pollution Tolerance Index)

A növényfaj légszennyezettséggel szembeni toleranciáját fejezi ki.
Kiszámítása:

𝐴𝑃𝑇𝐼 =
𝐴𝐴𝐶 × 𝑇𝐶ℎ𝑙 + 𝑝𝐻 + 𝑅𝑊𝐶
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Célkitűzések

Debrecenben meghatároztuk két gyakori fafaj APTI értékét és a
levélfelszínre ülepedett pormennyiséget.

(i) Célunk volt felfedni az összefüggéseket az APTI (ill.
paraméterei) és a kiülepedett por mennyisége között.

(ii) Célunk volt eredményeink összevetése szakirodalmi
adatokkal ország és mintaterület-típus szinten.
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Tilia sp.

Celtis occidentalis

Mintagyűjtés
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Referencia Ország Területtípus

Liu és Ding 2008 Kína ipari

Molnár et al. 2018 Magyarország városi

Choudhury és Banerjee 2009 India ipari

Gupta et al. 2016 India ipari

Acharya et al. 2017 India útmenti

Rai és Panda 2013 India útmenti

Pathak et al. 2011 India városi

Sulistijorini et al. 2008 Indonézia útmenti

Gholami et al. 2016 Irán városi

Ogunkunle et al. 2015 Nigéria városi

A szakirodalmi összehasonlításhoz használt források
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Az APTI paraméterek és a kiülepedett pormennyiség közötti 

összefüggések



Az APTI országok szerinti összehasonlítása
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Az APTI területtípus szerinti összehasonlítása
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Összegzés

• Mivel a vizsgált biokémiai paraméterek közül csak a klorofill-
tartalom korrelált a kiülepedett porszennyezéssel, az APTI-t és
annak többi paraméterét más szennyezőanyagok erőteljesebben
befolyásolják.

• A nagy népességű, erősen iparosodó országokban (Kína és India)
fokozott szennyezettségére utal a fás növényzet megemelkedett
toleranciaszintje.

• A légszennyezettségre érzékeny fajok számára a városi
környezet a legideálisabb, míg az ipari tevékenységek hatása
megköveteli a nagyobb APTI értékkel rendelkező, toleránsabb
fajok jelenlétét.
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Köszönöm a figyelmet!

A munkát a KH 126481, KH 126477, TNN 123457 és OTKA K 116639 
kódjelű pályázatok támogatták.


