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Bevezetés
A városiasodás és az iparosodás eredményeként jelentősen
megnövekszik a légszennyező anyagok kibocsátása. A kibocsátott
szennyező anyagok hatására megváltoznak például a növények
biokémiai paraméterei, növekednek a növényi mintákban a
toxikus fémek koncentrációi.

Anyag és módszer
Vizsgálatunk célja a légszennyezettség mértékének becslése
falevelek biokémiai paraméterei (APTI index), levélen ülepedett
por és fém koncentrációk alapján. A mintagyűjtést 2018. júliusban
és szeptemberben végeztünk, európai hárs (Tilia * europaea) és
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) levelek gyűjtésével Debrecen
három különböző területéről; egy városi, egy ipari és egy
természeteshez közeliállapotú élőhelyről.

Eredmények
Az APTI alapján mindkét növény faj
légszennyezettségre érzékeny kategóriába
sorolható. Az eredmények értékelése során
szignifikánsan nagyobb klorofill tartalmat
tapasztaltunk a természeteshez közeli
állapotú területről gyűjtött levelekben, mint a
városi és ipari területről gyűjtöttekben
(1. ábra). Vizsgálataink során szignifikáns
nagyobb szállópor koncentrációt
tapasztaltunk a városi területekről gyűjtött
faleveleken, mint a természeteshez közeli
állapotú és ipari területek esetében (2. ábra).
A levelek fémtartalmának vizsgálatára
alkalmazott kanonikus diszkriminációs
analízis (CDA) alapján pedig a három
vizsgált terület teljes mértékben elkülönült
egymástól, szignifikánsan nagyobb
koncentrációkat a városi területről gyűjtött
falevelekben tapasztaltunk (3. ábra).
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Diszkusszió
Eredményeink bizonyították a falevelek légszennyezettség
monitorozó vizsgálatokban való alkalmasságát az APTI
értékek alapján. Pormegkötő képességük szintén
alkalmassá teszi a faleveleket a porszennyezés mértékének
becslésére. Összességében a vizsgált biokémiai paraméterek
alapján számolt APTI, a leveleken megülepedett
pormennyiség, valamint a falevelek elemösszetétele
alkalmas a légszennyezettség mértékének becslésére.

1. ábra. Klorofill tartalom változás a mintavételi 
helyek alapján.

2. ábra. Por tartalom változás a mintavételi helyek és hónapok alapján.

3. ábra. Falevelek elemösszetétele (mg/kg) 
kanonikus diszrkiminancia-analízis alapján.


