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1. BEVEZETÉS

  A  modern  emberi  társadalom  fejlődésével  a  környezetszennyezés,  és  ezen  belül  a  kémiai 
környezetszennyezés -közvetlenül a levegő-, az élővíz- és a talajszennyezés- valamint e közegeken 
keresztül  közvetve  az  élő  szervezeteké-  az emberi  tevékenység következtében  napjainkra  egyre 
aggasztóbb méreteket ölt világ szerte, amelyet nem szabad tényként elfogadnunk. Beavatkozásunk a 
környezetbe  gyakran  irreverzíbilis  változásokat  eredményez;  amely  nemcsak  regionális,  hanem 
globális  problémák  forrása  és  a  földi  élet  alapjait  is  veszélyeztetheti.  A  XX.  század  végére  a 
környezetbe  kibocsátott  szennyező  anyagok  mennyisége,  másrészt  a  természeti  erőforrásokat 
felhasználása ugrásszerűen megnőtt, így szinte minden környezeti elem állapota romlott és ez már 
használatuk egyértelmű korlátozásával is együtt jár. 

  A kémiai környezetszennyezés kérdéskörében egyre nagyobb figyelem fordul a nehézfémekkel 
összefüggő  veszélyek  felé,  hiszen  a  mikroelemek  és  a  toxikus  nehézfémek  felhalmozódása 
meghatározó  humánegészségügyi,  ökológiai,  biológiai  jelentőséggel  bír.  A  mikroelemek  és  a 
nehézfémek  környezeti  kibocsátása  az  ipari  korszak  fejlődésével  többszörösére  emelkedett; 
amelyben a közlekedés és az ipari tevékenység mellett a mezőgazdaság modernizációjával szintén 
potenciális nehézfém-szennyező forrássá vált (CSATHÓ, 1994; KÁDÁR, 1995).

  Magyarország területe 9,3 millió hektár, amelynek kb. 6 millió hektár földterülete (64,5%) van 
szántó-  és gyepterületként  hasznosítva.  A fennmaradó 3,3 millió  hektár  területet  foglalják el  az 
erdők, a művelés  alól  kivont területek,  a települések,  az ipari  és a vonalas létesítmények (KSH 
adatok,  2003.).  A  fent  említett  adatok  is  jól  tükrözik,  hogy  hazánk  legfontosabb,  feltételesen 
megújuló ill. megújítható természeti erőforrása a talaj. Magyarországon ezért a fenntartható fejlődés 
egyik  alapeleme  talajkészleteink  ésszerű  hasznosítása,  védelme,  állagának  megóvása,  sokoldalú 
funkcióképességének fenntartása. Ez környezetvédelmünk és mezőgazdaságunk egyik legfontosabb 
közös  feladata,  amelyből  ki  kell  vennie  részét  az  államnak,  a  földhasználóknak  és 
földtulajdonosoknak egyaránt, továbbá az egész társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet 
igényel  kezelése  és  ennek  kifejezésre  kell  jutnia  átgondolt,  összehangolt  intézkedések 
meghozatalában, betartásában és betartatásában, amint erre több hazai szerző felhívta a figyelmet. 
(STEFANOVITS  et  al.,  1999;  VÁRALLYAY  1997,  2002,  2003,  2004;  VÁRALLYAY  & 
NÉMETH, 1996)

  Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei, valamint a környezet állapotára vonatkozó felmérések 
(monitoring) igazolták, hogy az ipari körzetekben, városokban, közlekedési főútvonalak mentén, és 
sok  esetben  a  szennyvizek,  szennyvíziszapok  mezőgazdasági  területeken  történő  elhelyezésével 
kritikus mértékben megemelkedett  talajaink nehézfém-tartalma.  Magyarország legszennyezettebb 
területei alapvetően az erőteljesen iparosodott régiók. Ezen ipari körzetekben a környezetterhelés 
többszöröse az országos háttérterhelésnek. A felmérések azt mutatják, hogy az ország területének 
csupán  1/10-ed  része  szennyezett,  ugyanakkor  az  ipari  körzetek  és  a  nagyvárosok  magas 
népsűrűsége következtében a lakosság mintegy 40%-a ki van téve a fokozott környezetterhelésnek. 
Magyarország  talajainak  nehézfém  szennyezettségéről  áttekintő  képet  szolgáltatnak  CSATHÓ 
(1994),  FILEP  (1988,  1998),  GYŐRI  (1993),  KOVÁCS  és  CSATHÓ  (2005),  NÉMETH  és 
KÁDÁR (1991), KÁDÁR (1991), KÁDÁR (1995), valamint SZABÓ (1996) adatai.

  A nehézfémmel  szennyezett  területek  alapvető  környezeti-  és  humán-egészségügyi  problémát 
jelentenek. A talajok hosszú évekig képesek a nehézfémeket toxikus mennyiségben akkumulálni 
anélkül, hogy azok akut mérgező hatása megnyilvánulna, amelyek ha közvetve vagy közvetlenül 
bekerülnek  a  táplálékláncba  -így  az  emberi  szervezetbe  is-  ott  felhalmozódhatnak  és  az  élő 
szervezetek heveny vagy idült károsodását,  végső esetben pusztulását idézhetik elő. Közvetlenül 
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bekerülhetnek a nehézfémek a talajból a táplálékláncba pl. a talajok „lenyelésével”, vagy amikor 
egy bizonyos  terhelési  szint  felett  már  a  talajok szűrőkapacitása  kimerül,  áteresztővé  válnak  és 
szennyező forrásként  szerepelnek.  Ez az ún.  „időzített  kémiai  bomba” (Chemical  Time Bomb), 
ebből  a  szempontból  a  talajok  adszorpciós  kapacitásán  kívül  ismernünk  kell  nehézfémekkel 
kapcsolatos  deszorpciójuk  folyamatát  is  (HORVÁTH  és  SZABÓ,  2004;  VEDY  &  ROBERT, 
1998). Közvetett módon bekerülhetnek a nehézfémek a talajból a táplálékláncba pl. a nehézfémmel 
szennyezett területeken termesztett növények elfogyasztásával, mivel a növények minden károsodás 
nélkül  olyan  mennyiségben  képesek  felvenni  és  akkumulálni  sok  nehézfémet,  amely  már  ezen 
növényeket fogyasztó állatokban és/vagy az emberben kimutatható károsodást okozhatnak.

  A  fentiek  alapján  jogosan  merülhet  fel  a  kérdés,  hogy  hol  van  egy  adott  természetes  vagy 
mesterséges anyag ökoszisztémába kerülése során az a terhelési szint, amely túllépésével toxikus 
hatással számolhatunk mind a vele kontaktusba kerülő élőlényeknél, mind a környezet állapotában. 
A  talajtoxicitás  kérdése  azonban  rendkívül  összetett.  Függ  többek  között  a  szennyezőanyag 
típusától,  koncentrációjától, oxidációs fokától, a vegyület összetételétől,  amelyben a kémiai elem 
megtalálható,  a  rendszerben  lévő  más  elemek  jelenlététől  vagy  hiányától  és  azokkal  való 
kölcsönhatásától, az expozíciós idő hosszától és az élő szervezettel történő érintkezés módjától és a 
bejutás  körülményeitől,  továbbá  alapvető  befolyásoló  tényezőként  a  talajtípustól  és  a  talajok 
tulajdonságaitól függően változik. (KÁDÁR és SZABÓ, 2002) 

  A talajtoxicitás ilyen mérvű függősége a szennyezőanyagtól és a környezeti feltételektől rávilágít a 
határérték-koncentrációk megállapításának nehézségeire, valamint arra a tényre is, hogy ezeket a 
határértékeket  nem lehet  sem globális  szinten,  de még  Európára  általánosítva  sem megadnunk. 
Hazánkban  a  bevezetett  mikroelem-  és  toxikus  nehézfém  határértékek  csak  jórészt  tájékoztató 
jellegűnek tekinthetők,  mivel a talajból savas feltárással  kioldható összes mikroelem- és toxikus 
nehézfém-tartalomra  vonatkoznak  ill.  külföldről  átvett,  főleg  tenyészedényes  kísérletekben 
megállapított  határértékeken alapulnak,  így nem reprezentálják az adott  mikroelemekkel és/vagy 
toxikus  nehézfémekkel  szennyezett  talaj  valódi  hatását  ezen  talajjal  kontaktusba  kerülő  talaj-
növény-állat  táplálékláncra,  a  talaj  multifunkcionalitására  ill.  a  földrajzi  elhelyezkedés 
specifikációira. Magyarországon tehát a helyi talajtani, hidrológiai, éghajlati viszonyokra érvényes 
terhelési határértékek megállapítására van szükség. 

  Az  alapvető  közegek  közül  a  talaj  nehézfém-szennyezettségének  jellemzésére  általánosan 
használatos,  közvetlen  analitikai  elemzések  is  gyakran  igen  költségesek  és  eredményeikkel 
önmagukban  még  nem  tükrözi  kellően  az  adott  talajnak  az  élővilág  rendszertanilag  fejlettebb 
szervezeteire gyakorolt hatást. A téma jelentőségére való tekintettel, a jelenlegi, humán kockázat 
alapú  talaj-határértékekrendszer,  valamint  a  hazánkban  érvényben  lévő,  összehangolt 
határértékrendszer  EU-n  belüli  érdekképviseletének   hiányosságai  Irodalmi  Áttekintésemben 
részletesen bemutatásra kerülnek.

  A  felsorolt  problémák  megoldására  ezért  a  környezettoxikológia  vizsgálati  módszereit  kell 
segítségül  hívnunk,  amelyek  a  környezetbe  kerülő  vegyi  anyagoknak  az  ökoszisztéma  tagjaira 
gyakorolt hatását vizsgálják (GRUIZ et al.,  2001). Az ökotoxikológiai-, toxikológiai- és bioteszt 
vizsgálati  módszererek  sokszor  egyszerűbb  és  célravezetőbb  megoldások  lehetnének  a 
nehézfémekkel terhelt talajok fenti szempontokat kielégítő vizsgálatára is, hiszen alkalmasak pl. a 
hulladékokból kioldódó nehézfém komponenseknek az ökoszisztéma élőlényeire kifejtett hatásának 
vizsgálatára,  vagy  lehetővé  teszik  olyan  elemek  mozgásának  és  felhalmozódásának  nyomon 
követését, amelyeket a mai analitikai módszerekkel alig vagy egyáltalán nem tudunk meghatározni. 
Talajok esetében ez a talaj-növény-ember, talaj-növény-állat-ember, talaj-víz-ember és talaj-levegő-
ember láncok nyomon követésével történhet. 
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  Végig  tekintve  a  talajok  mikroelem-  és  toxikus  nehézfémtartalom elemzésére  elterjedt,  ilyen 
irányú módszereken és hatásukat tanulmányozó kutatásokon megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatok 
igen rövid múltra tekintenek vissza. Az eddigi adatok általánosak, meglehetősen bizonytalanok és 
hiányosak.  Hazánkban  például  az  eddig  elfogadott  és  alkalmazott  ökotoxikológiai  vizsgálati 
módszerek  között  csak  jórészt  alsóbbrendű  élőlényekre  (bakteriológiai  toxikológiai-,  alga-, 
Daphnia-, hal-, fonálféreg-, csíranövény teszt) kidolgozott teszt módszereket találunk, amelyeket a 
Pseudomonas fluorescens teszt (MSZ 21470-88:1993.) kivételével csupán a veszélyes hulladékok 
vizsgálatára,  minősítésére  szabványosított  tesztmódszerek  és  alkalmazásuk  a  környezetvédelmi 
talajvizsgálatokban csak néhány év óta vált egyre inkább használatossá. 

  A magasabbrendű növényekre alapozott gyors bioteszt módszerek eddig elsősorban a növények 
tápanyag-felvételének  elemzésére  koncentrálódtak  (NOOMAN  és  FÜLEKY,  1989).  A  toxikus 
nehézfémek  hatását  vizsgáló,  magasabbrendű  növényekre  adaptált  vizsgálati  módszerek 
kifejlesztése  kezdeti  kutatási  stádiumban  vannak  és  elsősorban  szabadföldi  kisparcellás  tartam-
kísérletekre  koncentrálódik.  A  növények  ilyen  irányú,  nehézfém-terhelésre  adott  válaszreakciót 
ráadásul  túlnyomórészt  a  növények  földfeletti  hajtásaiban  vizsgálták,  figyelmen  kívül  hagyva  a 
különbözõ növényfajok eltérő mennyiségű nehézfém-felhalmozását a gyökérrendszereikben is.

  Hazánkban  a  fent  részletezett  hiányosságok  pótlására  munkahelyem,  az  Országos 
Környezetegészségügyi Intézet és a Szent István Egyetem gödöllői Mezőgazdaságtudományi Kara 
1996-ban „Biológiai gyorsteszt alkalmazhatóságának vizsgálata nehézfémmel szennyezett talajok és 
hulladékok jellemzésére” címmel közös kutatási témát indított,  amelybe az Intézet megbízásából 
témavezetőként kapcsolódtam be. 

  Disszertációm témájául választottam az OKI-SzIE fent említett kutatási témájának tapasztalataiból 
kiindulva,  nehézfémmel  szennyezett  talajok  jellemzésére  alkalmas  növényi  bioteszt  módszer 
alapjainak  kidolgozását,  amely során laboratóriumi  körülmények  között  kadmiummal,  ólommal, 
valamint  rézzel  szennyezett  talajokon  állítottunk  be  több  tesztnövény  felhasználásával  egy 
kísérletsorozatot  a  felszín  alatti  vizek  és  a  földtani  közeg  minőségi  védelméhez  szükséges 
határértékekről  szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes  miniszteri  rendeletben 
talajokra előírt „B” szennyezettségi határértékek figyelembevételével.  

Kutatómunkánk  során  az  alábbi  elméleti  és  gyakorlati  szempontból  egyaránt  fontos  kérdések 
megválaszolását tűztük ki célul a nehézfémmel szennyezett talajok jellemzésére alkalmas növényi 
bioteszt metodikai alapjainak kidolgozásához:

1.  Mely  tesztnövényfaj(ok),  és  azok  mely  növényélettani  paraméterei  a  legalkalmasabbak 
kadmiummal, ólommal, ill. rézzel szennyezett talajok akut toxikus hatásainak jellemzésére gyors 
növényi biotesztmódszerünk segítségével?

2. A nehézfémmel terhelt talajok környezettoxikológiai tesztelése során milyen időtartamú legyen a 
tesztnövény(ek) nehézfém terhelési periódusának időtartama, amely végére a vizsgálati eredmények 
kellőképpen differenciálódtak? 

3. Milyen értékelési szempontok a legmegfelelőbbek a növekvő nehézfém-terhelés által kiváltott 
növényélettani válaszreakcióik eredményeinek feldolgozása során?

4. A jelenleg már használatos környezettoxikológiai tesztek közül kiválasztott  Azotobacter agile-, a 
Pseudomonas  fluorescens-,  valamint  Kísérletes  mikorrhiza-teszt  tesztszervezeteinek  nehézfém-
terheléssel szembeni érzékenysége mennyiben különbözik az általunk alkalmazott növényi bioteszt 
tesztnövényeinek érzékenységétől?
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Nehézfémek környezettoxikológiai jellemzése

  A  nehézfémek  a  földkéreg  természetes  alkotóelemei.  Mennyiségük  a  Föld  teljes  tömegéhez 
viszonyítva elenyészően kicsi (RANKAMA és SAHAMA, 1968; NYILASI, 1980). 
 Megtalálhatók  a  talajban,  vizekben és a  légkörben egyaránt.  A nehézfémek a talajból  növényi 
felvétellel, továbbá más élőlények szervezetébe táplálékfogyasztás, vízfogyasztás, valamint légzés 
útján  kerülnek  be.  Az  élet  kifejlődése  idején  a  talajoldatban  lévő  nehézfémionok  alacsony 
koncentrációban  voltak  jelen,  ezért  a  természetes  szintet  kismértékben  meghaladó  koncentráció 
felett  toxikussá  válhatnak,  így  lokális  feldúsulásuk  a  környezetben  az  egyik  legjelentősebb 
kockázati tényező (PAPP és KÜMMEL, 1992). 

  A nehézfémek  kémiai  értelemben azok a  fémek,  amelyek  sűrűsége  meghaladja  az 5  g/cm3-t, 
rendszámuk pedig 20-nál nagyobb (NEUMÜLLER, 1983;  LÁNG, 1993), azonban napjainkban a 
„nehézfémek”  fogalma  összekapcsolódott  a  toxikus  fémek  heterogén  anyagcsoportjába  tartozó 
elemek gyűjtőnevével, annak ellenére, hogy nem minden kémiai értelembe vett nehézfém toxikus. 
A leggyakrabban előforduló, és veszélyességük miatt vizsgált toxikus fémek a következők: As, Cd, 
Cu, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn. (SIMON, 1998).

  A  környezetszennyező  toxikus  vegyi  anyagok  -mint  a  nehézfémek  is-  bekerülve  az 
ökoszisztémába, ott nehezen becsülhető változásokat idézhetnek elő. Toxicitásuk tágabb értelemben 
a biológiai szervezetekre és/vagy természetes alapközegekre -köztük a talajra- kifejtett, különböző 
mértékű  károsító  hatásukban  nyilvánul  meg.  A  toxicitás  alapvető  kritériuma,  hogy  a  vegyület 
könnyen  oldható  és  felvehető  formában  legyen  jelen.  A  toxicitási  küszöbérték  meghatározása 
nehéz, hiszen függ az élőlény fejlettségi- és egészségügyi állapotától, fajától, fajtájátó, valamint a 
toxikus  elem  koncentrációjától,  kémiai  formájától  és  más  elemek  jelenlététől  is  (GRUIZ és 
HORVÁTH, 1997).

  FILEP (1998) szerint az említett károsító hatás mértéke leginkább az alábbi tényezőktől függ: 
- a toxikus anyag kémiai tulajdonságai, oldhatósága, mozgékonysága, felvehetősége,
- a káros hatást növelő vagy csökkentő más anyagok jelenléte, mennyisége, ill. hiánya,
- a hatás tartama és az élő szervezetbe jutott toxikus anyag koncentrációja,
- az élő szervezet állapota (kora, fejlettsége, tápláltsága), alkalmazkodóképessége.

  MACNICOL és BECKETT (1985) alapján a nehézfém toxicitás többféle folyamat eredményeként 
jöhet létre:
- A legtöbb fém toxikus mennyiségben enzimgátló tulajdonságú. A Cu és Hg könnyen az enzimek 
aktív helyeire juthat, majd szerves molekulákkal kelátοt képezve átjutnak a sejtmembránokon.
-  A Hg, Pb,  Cu,  Be,  Cd  és Ag a foszfatáz,  a kataláz,  a xantin-oxidáz  és  ribonukleáz  enzimek 
működését gátolja.
- Az Al, Ba és Fe-hoz hasonló nehézfémek a PO4

3- vagy SO4
2- anionokkal csapadékot képeznek, 

ill .  kelátοt alkotnak bizonyos metabolitokkal, így akadályozva további metabolizmusukat.
-  A  nehézfémek  katalizálhatják  az  esszenciális  metabolitok  lebomlását.  Pl.  lantán  jelenlétében 
meggyorsul az ATP lebomlása.
-  Egyes  nehézfémek,  pl.  Au,  Cd,  Cu  és  Fe(ΙΙ)  reakcióba  léphetnek  a  sejtmembránokkal, 
megváltoztathatják áteresztő képességüket, vagy akár át is szakíthatják azokat.
- Néhány toxikus fém más esszenciális fémekkel versenyezve helyettesítheti azokat, funkciójukat 
teljesen átveheti. Pl. a lítium a nátriumot, a bárium a kalciumot helyettesítheti, emiatt bekövetkezhet 
feldúsulásuk,  ami  az  élőlények  megbetegedését  is  okozhatja.  Többnyire  a  toxikus  nehézfémek 
agresszívebbek, így az esszenciális fémeket kiszorítják a kötésekből.
- Bizonyos fémionok, mint antimetabolitok léphetnek fel (pl. szelenát, arzenát) és elfoglalhatják a 
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szulfátok, foszfátok és nitrátok által betöltött helyeket.
Közismert  tény  továbbá,  hogy  több  nehézfém  -mint  a  réz,  a  vas,  a  kobalt  vagy  a  molibdén- 
esszenciális  elem,  vagyis  az  élőszervezetek  zavartalan  működéséhez  kis  mennyiségben 
nélkülözhetetlen.  Egyes  nehézfémek  enzimalkotók,  illetve  enzimreakciók  katalizátorai. 
Mennyiségük, eloszlásuk normális esetben a szövetekben és a sejtekben állandó. (NYILASI, 1980).

  Az esszenciális nehézfémeket KÁDÁR (1991) az alábbiak szerint csoportosítja:
- A magasabbrendű növények számára esszenciális: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo.
- A nitrogénkötő baktériumok és algák számra esszenciális: Co, részben Se, V is.
- Az állatok számára esszenciális: As, Co, Cr, Cu, F, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, V, Zn.

  PAIS (1997) alapján, hogy egy adott nehézfém milyen mértékben esszenciális vagy toxikus az 
ökoszisztéma  élőlényeire  nagymértékben  függhet  többek között  oxidációs  fokától  (Pl.  a  Cr(III) 
kimutathatóan esszenciális, míg a Cr(VI) kifejezetten toxikus forma), valamint hogy szerves vagy 
szervetlen  kötésformában  van-e  jelen.  Pl.  A higany metil-  vagy etil-kapcsolódásban jelentősen, 
viszont Hg2Cl2 formában kevésbé mérgező.

  A dózis és a toxicitás közötti összefüggést jól reprezentálja, hogy túlzott felvétel esetén még az 
esszenciális  nehézfémek is  károssá vagy mérgezővé válnak az élőlények  számára.  Ugyanakkor, 
nagyon kis mennyiségben,  a közismerten toxikus fémek (Pb, Cd, Hg) sem gátolják a növények 
fejlődését, vagy az emberi szervezetben sem okoznak kimutatható károsodást. (FÖRSTNER, 1993) 

  A rövid idő alatt nagy mennyiségben felvett toxikus vegyületek akut megbetegedést idéznek elő, 
vagy az egyed pusztulását okozhatják. A rendszeres és tartós hatás azonban a toxikus anyag kis 
koncentrációja esetén is káros lehet (FÖRSTNER, 1993).

  FERGUSSON  (1991)  rámutatott  arra,  hogy  az  akut  toxikusság  mellett  kiemelten  fontos  a 
környezetszennyező  toxikus  anyagoknak a  természetes  lebontással  szembeni  ellenállóképessége, 
úgynevezett perzisztenciája is. Minél perzisztensebb egy vegyület, annál nagyobb a veszélye annak, 
hogy  felhalmozódik  a  környezetben  és  bekerül  az  élő  szervezetekbe.  Különösen  igaz  ez  a 
nehézfémekre,  mint  ásványi  szennyeződésekre,  amelyek  egyáltalán  nem  degradálódnak.  Az 
élőlények sem kémiai, sem biológiai úton nem képesek a nehézfémeket semlegesíteni, elbontani és 
csak kiválasztással, kiürüléssel távozhatnak a szervezetükből.

2.2. A talajok nehézfém tartalma

A  talajok  nehézfém  tartalma  két  forrásból  ered.  Egyrészt  természetes  nehézfém  tartalmukból, 
másrészt az emberi tevékenység eredményeként bekövetkező talajszennyezésből. 

2.2.1. A nehézfémek természetes előfordulása a talajban

  A nehézfémek átlagos koncentrációja a talajban lényegesen kisebb, mint a földköpenyt  alkotó 
nemfémes  elemeké,  átmeneti  fémeké,  vagy akár  az alkáli  fémeké,  eloszlásuk pedig egyenetlen. 
(NYILASI, 1980)
A  természetes  állapotú,  nem  szennyezett  talajokban  a  toxikus  fémek  döntő  hányada  általában  a 
talajképző kőzetekből származik, azaz „geokémiai szennyezőanyagok” (CSATHÓ, 1994).
A  természetes  anyagforgalom  hatására  alakul  ki  a  földkéregre  jellemző  alap,  másképpen  a 
háttérszennyezésként  is  megfigyelhető  nehézfémterhelés.  Ez  helyileg  eltérő  lehet,  de  a  Föld 
fejlődéstörténete során a természetes eredetű anyag felhalmozás eredménye (KÁDÁR, 1995). 
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  Irodalmi  áttekintésem  következő  fejezeteiben  utalok  munkahelyem,  az  Országos 
Környezetegészségügyi  Intézet  -továbbiakban OKI- hazai tevékenységére is a talajok nehézfém-
szennyezettségének  feltérképezésében;  a  talajok  nehézfém-tartalmának  jellemzésére  alkalmas, 
szabványosított  módszerek  kidolgozásában;  valamint  a  talajhigiénés  határértékek  és  ehhez 
kapcsolódó rendeletek megalkotásában betöltött szerepére.

2.2.2. A talajok szennyeződése nehézfémekkel

  A nehézfémek előző fejezetben részletezett, környezettoxikológiai veszélyei kiemelik a talaj, mint 
multifunkcionális közeg szerepét, hiszen a terjedési modellek, a kockázatbecslés és a tapasztalat is 
azt mutatja, hogy mind a szervetlen, mind a szerves szennyezők végállomása a talaj. A nehézfémek 
okozta szennyeződést ugyanakkor a talaj öntisztulóképessége nem tudja ártalmatlanítani.

2.2.2.1. A talajszennyezés

  Α talaj  szennyezése folyamat,  amelynek során a talajra olyan anyagok kerülnek,  amelyek ott 
korábban ilyen mennyiségben nem, vagy egyáltalán nem fordultak elő, és jelenlétük valamilyen 
szempontból  káros.  Ebből  következik,  hogy  a  szennyezettség  fogalma,  megítélése  eltérhet 
környezetvédelmi, mezőgazdasági stb. szempontból.

  Tisztának nevezhetjük azt a talajt, amely mennyiségben és minőségben csak olyan anyagokat és 
élő szervezeteket tartalmaz, amelyek a talaj biοlógiai egyensúlyát nem károsítják, a talaj használatát 
tartósan  nem korlátozzák,  sem közvetlenül,  sem közvetve egészségkárosodást  nem idéznek elő. 
Szennyezett, ennek megfelelően az a talaj, amely a fenti kritériumokat nem elégíti ki. 
 Az  emberi  tevékenység  közvetlen  (mezőgazdasági  termelés,  ipari  tevékenység,  urbanizáció, 
közlekedés)  és  közvetett  (pl.  savasa  esők)  módon  egyaránt  rányomja  bélyegét  a  talajok 
nehézfémekkel történő elszennyezésében. (HORVÁTH, 2004)

  Összességében  a  talajok  mikroelem  mérlege  pozitív  a  növekvő  ipari-  és  mezőgazdasági 
tevékenység  eredményeképpen.  Különösen  gyors  a  nehézfémek  akkumulációja  a  nagyvárosok 
talajaiban. Bizonyos nehézfémek a városi porban koncentrálódnak. Így pl. Tokióban a becslések 
szerint évente 0,05 ppm Cd, valamint 0,5 ppm Pb és Mn akkumulációt eredményez a szennyezett 
válosi por. (KÁDÁR, 1991)

  A hazai talajok nehézfém szennyezettségéről az 1990-es évek elejétől több szerző közölt adatokat 
(pl.  BOLDIS  (Cit.:  CSATHÓ 1994);  FILEP,1998;  KÁDÁR,1993;  GYŐRI,1997;  KÁDÁR és 
NÉMETH,1998), azonban a legfrissebb adatokkal FÜGEDI et al. (2006) szolgáltak e tekintetben 
hazánkat  geokémiai  nagytájak  (ÓDOR et  al.,  1998)  szerint  taglalva,  amelyet  az  1.  sz.  táblázat 
tartalmaz.

 FÜGEDI et al. (2006) értékelése alapján az ország legnagyobb részén (1. nagytáj) nincs specifikus 
elemcsoport;  gyakorlatilag  valamennyi,  vizsgált  komponens  együtt,  a  lokális  üledékföldtani-
talajtani  és  mezőgazdasági  tényezők  függvényében  halmozódik  fel,  illetve  mosódik  ki.  Mivel 
síkvidéki területeink zömét művelik, a nehézfémek (főleg a réz, a kadmium és az ólom) mozgékony 
mennyiségének  nagyobb  része  nem  a  lepusztulási  területről  származik,  hanem  a  különféle 
kemikáliákkal kerül a talajba, majd zömmel a terménnyel távozik. A nyugati határszél törmelékes 
üledékeiben (a 2. nagytájon) jóval több a Cr, a Co és a Ni (ÓDOR és  HORVÁTH, 2003), ami 
elsősorban a kelet-alpi bázisos és ultrabázikus magmatitok lepusztulására vezethető vissza. Hazánk 
középső  részén,  a  Keszthely–Győr–Cserhátsurány  vonaltól  Hercegszántó–Szegedig  húzódó  3. 
nagytáj  legfőbb  jellegzetessége  a  talajok  erőteljes  meszesedése,  aminek  eredményeként  itt  a 
felszínkőzeti  üledékekben  a  Ca,  Mg  és  Sr  karbonátjai  (alárendelten  szulfátjai  és  foszfátjai) 
halmozódnak  fel.  A 4.  nagytáj  geokémiai  arculata  az  Ag–Au–Cd–Hg–Ρb–(Cu–Zn) elemcsoport 
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dúsulásával  jellemezhető,  több  mint  60  cm vastag  felszíni  szennyezés  határozza  meg,  mivel  a 
Körösöket és a Szamost a kétezer éves erdélyi ércbányászat szennyezi, a Hernádot a kassai, a Sajót 
a kazincbarcikai, a Zagyvát pedig a salgótarjáni nehézipar (és a mátrai ércbányászat). 
Fentiekből  adódik,  hogy Magyarországon a  geokémiai  háttér  nem egységes:  a  3.  nagytájon 
szinte  minden  toxikus  elemből  kevesebb,  a  4.  nagytájon  pedig  jóval  több van  az 1. és a 2. 
nagytájon szokásosnál (1.sz. táblázat).

1.sz. táblázat. Környezeti szempontból fontos elemek menynyisége (mg/kg) a talajban 
Magyarország geokémiai nagytájain FÜGEDI et al. (2006) alapján

Elem 1. nagytáj 2. nagytáj 3. nagytáj 4. nagytáj
As A < 2,5-19 < 2,5-57 5,8-13 5,4-22

B 7,3 6,3 8 12
Ba A 53-158 22-158 87-190 88-160

B 95 68 135 113
Cd A < 0,5-1,5 < 0,5-3,4 < 0,5 < 0,5-10,4

B < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0
Co A 4,9-13 1,7-10 10-15 9,4-14

B 9 5,7 12,8 11,1
Cr A 8-39 4-32 25-39 27-92

B 21 14,5 36 36
Cu A 8,5-42 5,5-33 18-32 21-103

B 19 15 24 40
Hg A 0,04-0,2 0,03-0,37 0,06-0,12 0,08-0,75

B 0,08 0,08 0,09 0,14
Ni A 11-36 7-30 25-37 25-41

B 22 16 32 29
Pb A 10-34 5,3-23 16-26 32-90

B 17 13 18 46
Zn A 32-150 14-180 69-96 100-600

B 65 46 82 132
A = jellemző értéktartomány, B =várható érték

2.2.2.2. A talajszennyező források

A talajszennyezés forrásait több szempont szerint csoportosíthatjuk:

 FILEP (1998) szerint a különösen veszélyes talajszennyezők a következők:
1. Mikroszennyezők: természetes vagy antropogén eredetű molekulák, melyek már nagyon alacsony 

koncentrációban is mérgezőek.
1. 1. Szervetlen mikroszennyezők: toxikus és potenciálisan toxikus nehézfémek (Pb, Cd, Ni, Hg, 
Cu, Zn, stb.).
1. 2. Szerves mikroszennyezők: (pl. peszticidek) 

2. Makroszennyezők:
2. 1. Szervetlen anyagok (nitrogén műtrágyák)
2. 2. Szerves anyagok (ásványolaj és ásványolaj termékek)

 SZABÓ(2004) a külföldön és hazánkban is leggyakrabban előforduló szennyező anyagcsoportokat 
az alábbiak alapján ismerteti:
-Szénhidrogének 
-Illó- és nem illó halogénezett szerves vegyületek
-Nehézfémek, félfémek és vegyületeik (Ag, As, B, Be, Cd, Co, Cr, CrVl, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, 
Sb, Pb, Zn). Elemi formában ritkán, főleg vegyületeikkel okoznak talaj- vagy talajvízszennyezést. 
- Mérgező és komplex cianidok
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  VERMES (1994) szerint a talajszennyezés természetes úton, illetve emberi (antropogén) hatásokra 
következhet  be,  melyek  kiterjedésüket  tekintve  pontszerűek és  nem pontszerűek lehetnek  (2.sz.  
táblázat).  Az  antropogén  hatások  rendszerint  gyorsan  és  drasztikusan  változtatják  meg  a  talaj 
összetételét, tulajdonságait és módosítják funkcióit. 

2.sz. táblázat A talajszennyeződés legfontosabb forrásai Magyarországon (VERMES, 1994)

Pontszerű Nem pontszerű
Természetes eredetű

-ásványi lelőhelyek

-geológiai formációk

-természetes (pl. vulkáni) eredetű nedves és 
száraz kiülepedés a légkörből
-árvizek, elöntések, nagy esők
-erős szelek
-természetes radioaktív sugárzások

Emberi (antropogén) eredetű
-szennyvizek
-szennyvíziszapok
-hígtrágya
-hulladékok
-folyékony
-szilárd
-nem toxikus
-toxikus
-termelési (ipari) emissziók

-légszennyezésből  eredő  száraz  és  nedves 
kiülepedés
-mezőgazdasági vegyszerek:
- műtrágyák
- peszticidek
-közlekedés
-atomrobbantások

2.2.3. A mezőgazdasági termelés szerepe a talajok nehézfém szennyezésében

  A  mezőgazdasági  termelés  során  a  különböző  termésnövelő  anyagok  (műtrágyák,  talajjavító 
anyagok, szerves trágyák, komposztok) és a peszticidek felhasználásával, valamint a szennyvizek és 
szennyvíziszapok termőföldre történő kihelyezésével, továbbá szennyezett öntözővízzel kerülhetnek 
nehézfémek  a  termőtalajokba.  A  mezőgazdasági  felhasználású  anyagok  nehézfém-tartalmáról 
ADRIANO (1986) valamint  KABATA-PENDIAS és  KABATA (1995) nyomán a  3. sz. táblázat 
tájékoztat.

3. sz. táblázat. A talajok nehézfém-szennyeződésének mezőgazdasági forrásai
(ADRIANO, 1986; KABATA-PENDIAS és ADRIANO, 1995)

Elemek Szennyvíz-
iszap

Foszfor-
műtrágya

Nitrogén-
műtrágya

Istálló-
trágya

Meszező
anyag

Komposzt Peszticid

mg/kg sz.a. %
Ag <960 - - - - - -
As 3-30 2-1200 2,2-120 3-25 0,1-25 2-52 22-60
Cd <1-3410 0,1-170 0,05-8,5 0,1-0,8 0,04-0,1 0,01-100 -
Co 1-260 1-12 5,4-12 0,3-24 0,4-3 - -
Cr 8-40600 66-245 3,2-19 1,1-55 10-15 1,8-410 -
Cu 50-8000 1-300 - 2-172 2-125 13-3580 12-50
Hg 0,1-55 0,01-1,2 0,3-2,9 0,01-0,36 0,05 0,09-21 -
Mn 60-3900 40-2000 - 30-969 40-1200 - -
Mo 1-40 0,1-60 1-7 0,05-3 0,1-15 - -
Ni 6-5300 7-38 7-34 2,1-30 10-20 0,9-279 -
Pb 29-3600 7-225 2-27 1,1-27 20-1250 1,3-2240 60
Sb 3-44 <100 - - - - -
Se 1-10 0,5-25 - 2,4 0,08-0,1 - -
V 20-400 2-1600 - - 20 - -
Zn 91-49000 50-1450 1-42 15-566 10-450 82-5894 1,3-25
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2.2.3.1. A termésnövelő anyagok és a peszticidek okozta nehézfém szennyezés

  Toxikus elemeket tartalmazó műtrágyák és növényvédő szerek tartós használata következtében 
egyes növények és rajtuk keresztül a tápláléklánc is károsodhat. (CSATHÓ, 1994).

  A talajba, növénybe és a táplálékláncon át végül az emberbe kerülõ toxikus nehézfémek egyik 
alapvető forrását a műtrágyák képezik. A műtrágyázás megváltoztatja a talajok tápanyagállapotát, 
reakcióviszonyait,  kémiai  tulajdonságait.  Felhalmozódhatnak  bennük  bizonyos  nehézfémek,  ill. 
megváltozik azok felvehetősége a növények számára. (KÁDÁR, 1991)

  Irodalmi adatok azt  mutatják,  hogy rendszeres Ρ-trágyázás során a talajokban a különböző Ρ-
források nehézfém- és potenciálisan toxikus elem-tartalma nagymértékben felhalmozódhat, mely a 
körülményektől  függően a növények számára felvehetővé válhatnak (ROTHBAUM et al.,  1986; 
MORTVEDT,  1987;  KÁDÁR,  1991,  1995;  GYŐRI  et  al.,  1994;  GAVI  et  al.,  1997; 
MCLAUGHLIN, 2002a,b).

  Humánegészségügyi szempontból a P-trágyákban található szennyező anyagok közül a kadmium 
potenciálisan a legveszélyesebb elem. (RAVEN & LOEPPERT, 1997; BOLAN et al., 2003b)

  A  P-trágyázás  által  közvetve  okozott  környezeti  károk  becslése  szempontjából  fontos  annak 
ismerete, hogy a talaj pH-jának változásakor a talajban jelenlevő, vagy szennyezőanyagként bevitt 
elemek mekkora hányada jelenik meg a talaj folyadék fázisában, hiszen a talajoldatban levő formák 
azok, melyek közvetlenül hozzáférhetők a növények számára. (TAYLOR & PERCIVAL, 2001). 

  A nyersfoszfátokból agresszív, erős savas feltárással állítják elő a szuperfoszfát-műtrágyákat, így 
azok szabad savtartalmuk révén a talajok savanyodását, a korábban, a területre már más forrásokból 
bekerült a nehézfémek oldhatóbbá válását idézhetik elő. (STEFANOVITS & VÁRALLYAY, 1998) 

  Ellentétben a szabad savat tartalmazó P-műtrágyákkal, a nyersfoszfátok jelentős mésztartalmuk 
miatt, valamint a P-ásvány oldódásakor lejátszódó protonfogyasztó folyamatok révén növelik a talaj 
pH-ját, mérséklik a talaj savanyodásával járó káros hatásokat. (BOLAN et al., 2003a; CSILLAG et 
al., 2005; OSZTOICS et al., 2003)

  KÁDÁR (1991)  hazai  és  külföldi  előállítású  NPK  műtrágyák  Cd  tartalmát  0,1-102  mg/kg 
közöttinek találta. A nitrogén műtrágyák nem, vagy csak nyomokban tartalmaztak Cd-ot.

  A mezőgazdasági területek elsavanyodását alapvetően két tényező okozza: a légköri savas hatások, 
az  agronómiai  műveletek  közül  elsősοrban  a  műtrágyázás.  A  műtrágyák  talajsavanyító  hatását 
számos szerző bizonyította (pl. VÁRALLYAY et al., 1990; KRISZTIÁN & KADLICSKÓ, 1992). 
A  szerzők  véleménye  megegyezik  abban,  hogy  a  műtrágyák  közül  a  nitrogén  hatóanyagú, 
ammónia-Ν-tartalmú műtrágyák savanyító hatása meghatározó.

  Az 1960-as évek előtt a vegyszeres növényvédelemben jellemző volt az As, Pb, Hg, Cu és Zn 
tartalmú peszticidek alkalmazása. Azóta lényegesen csökkent a felhasználásuk, részben korlátozták 
vagy teljesen betiltották használatukat. As, Pb és Hg tartalmú növényvédő szereket ma már tilos 
felhasználni, míg Zn és Cu tartalmú fungicidek, rágcsálóirtó szerek még ma is forgalomban vannak. 
(SZABÓ, 1996)
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2.2.3.2. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása

  Α  mezőgazdasági  eredetű  szennyező  források  között  igen  fontos  a  szennyvizekkel  és 
szennyvíziszapokkal a talajba bevitt nehézfémek mennyisége.  Az ipari eredetű szennyvíziszapok 
toxikus  nehézfémtartalma  az  iszapban  kelátok  és  komplexek  formájában  vannak  jelen,  melyek 
mikrobiológiai  detoxikációja  lassú,  így  ellenőrizetlen  körülmények  között  az  ilyen  iszapokkal 
végzett trágyázás jelentősen növeli a növényi nehézfém-tartalmat, továbbá a növény is károsodhat, 
ami  azzal  magyarázható,  hogy az  iszapban jelenlévő komplexképzők segítéségével  nő a  fémek 
oldhatósága. (BENDER et al. 1970)

  A  Magyarországon  keletkező  ipari  eredetű  szennyvíziszapok  toxikus  nehézfém-tartalma  nem 
olyan  mértékben  szennyezett  nehézfémekkel,  mint  Nyugat-Európa  fejlett  területeié,  így  ezek  a 
paraméterek nagy általánosságban nem korlátozzák hazánban a szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználását. (VERMES, 1989)

  SΥKES  és  munkatársai  (1981)  hangsúlyozták,  hogy  a  megengedhető  fémkoncentrációk 
tekintetében igen nagy különbség van az egyes növényfajok, -fajták, az alkalmazott szennyvíziszap 
beltartalmi értéke, az alkalmazás módja (felszíni elhelyezés, a talajba injektálás), illetve a talajtípus 
szerint. 

  A  szennyvíziszap  elhelyezés  elsősorban  gabonafélék,  ipari  növények  termőhelyein,  illetve 
gyepterületeken történik. Közvetlen emberi fogyasztásra kerülő zöldségnövények szennyvíziszappal 
nem trágyázhatók. A gabonafélék általában nem halmoznak fel jelentős mennyiségeket a toxikus 
elemekből magvaikban. (SZLÁVIK et al. 1984; VERMES 1989)

  A  fűfélék  toxikuselem-koncentrációja  főleg  a  legelő  állatokon  keresztül  jelent  az  emberre 
potenciális veszélyt. (BOSWELL, 1975)

  A  kommunális  szennyvíziszap  biztonságos  kihelyezés  érdekében  sürgető  az  olyan  alternatív 
technológiák  kifejlesztése,  amelynek  eredményeképpen  a  környezetvédelmi  határértékeknek 
megfelelő  felvehető  nehézfémet  tartalmazó  iszapot  használunk  fel.  (VERMES,  1989),  valamint 
szükséges  kihelyezésük  ökoszisztémára  kifejtett  hatásának  körültekintőbb  vizsgálata.  Pl.  a 
rendszeres kihelyezés a talajmikrobák működőképességére negatív hatással van, amely a talajban 
feldúsuló nehézfémek miatt (BIRÓ et al., 2004; SASTRE et al., 1996) léphet fel.
A  kommunális  szennyvíziszapok  talaj-növény  rendszerben  történő  újrahasznosításánál  külön 
értékelési  szempontot  jelenthet  a  rendszeres  kihelyezésnek  -a  feldúsuló  nehézfémek  miatt-  a 
talajmikrobák működőképességére kifejtett negatív hatása (BIRÓ, 1999; SASTRE et al., 1996), ami 
miatt az EU 86/278/EEC direktívája is állandó újraértékelés alatt van. 

2.2.4. Egyéb antropogén hatások szerepe a talajok nehézfémszennyezésében

  A mezőgazdasági  termelés  talajokra kifejtett  nehézfém terhelésén  túl,  az  ipari  tevékenység,  a 
bányák és meddőhányók, a nehézfém tartalmú hulladékok illegális lerakása, valamint a közlekedés 
nehézfém emissziója is jelentős nehézfém szennyező forrása a talajoknak. Iparosodott körzetekben 
az  előbb  felsorolt  tevékenységek  nehézfém  kibocsátása  összeadódik  és  a  talajterhelés  még 
fokozottabb. (KÁDÁR,1995)
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Néhány példa az említett antropogén tevékenységek talajszennyező hatására:

Az  OKI  részvétele  a  hazai  talajok  ipari  tevékenység  okozta  nehézfém-szennyezettségének 
feltérképezésében:

 1.  A  füstgázokkal  a  környezetbe  kerülő,  és  a  talajra  kiülepedve  szennyezést  okozó  fémek 
vizsgálatára Pb, As, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni elemekre 1978-1979-ben került sor a Metallochemia vállalat 
környezetében az OKI bevonásával. Az üzem közelében 1000 mg/kg feletti Pb-tartalmat is mértünk a 
talajban, amely 1000 m-re 100, 2000 m-re 50, 4000 m-re 25 mg-ra csökkent. Az As-tartalom a Pb-mal 
együtt változott, a gyár közelében az 1000 mg/kg sz.a.-t is meghaladta. A kohó környékén 2000 mg/kg 
sz.a. feletti Zn tartalmat detektáltunk a talajban. A Cd-tartalom 500 m-es körzetben 3-6 mg/kg sz.a. 
között változott A mérési eredmények a talaj ólom-, cink-, kadmium- és arzén-szennyezettségét még 
az üzem 4-5 km-es távolságában is igazoltuk. Az OKI 1980-ban javasolta az említett körzetben az 
élelmezési  és  takarmánynövények  toxikus  fém-tartalmának  rendszeres  ellenőrzését,  amelynek 
eredményeként  az  üzem működését  1990-ben  felfüggesztették.  Intézetünk  javasolta  továbbá  az 
üzem területének lefedését, D-DK irányban, 600 m-es sávban a kiskertek és gyermekintézmények 
talajcseréjét,  valamint  az  említett  területen  a  talajcsere  kivitelezéséig  a  növénytermesztés 
korlátozását. (HORVÁTH et al., 1992)

  2. 1994-1995-ben a Metallochemia környezetében újabb széleskörű vizsgálatsorozatra került sor, 
amelynek  eredményei  szerint  az  eltelt  15  évben  a  talaj  fémtartalma  nem  változott, 
humánegészségügyi szempontból a gyermekek veszélyeztetettsége a gyár 1 km-es körzetében még 
2000-ben is fennállt. (DURA et al., 1995) (HORVÁTH, 2000)

  Az antropogén kibocsátások eredményeként az atmoszférába került, majd onnan főleg a nedves 
ülepedéssel a talajra jutó cink és kadmium mennyisége nagyságrenddel meghaladja a természeti 
környezetből  származó  emisszió  értékeket.  Az ólom esetében is  mintegy meghatszorozódott  az 
atmoszférába történő kibocsátás, ami csaknem teljes mértékben az ember okozta közlekedésből és 
kohászatból ered. (PAPP és KÜMMEL, 1992)

  Napjainkban már az arktikus és a magashegyi jégtakaróban is kimutathatók a légkörből leülepedő 
szennyeződések, mutatva,  hogy az ipar és a közlekedés által emittált  anyagok korántsem lokális 
problémát okoznak. (CANDELONE et al., 1996; VAN DE VELDE et al., 2000)

  A  Környezetvédelmi-  és  Vízügyi  Minisztérium 2000  évi  jelentése  szerint  a  bányászat  és  a 
bányatermékek  dúsítása  során  keletkező  zagy  koncentráltan  tartalmaz  nehézfémeket,  azért  a 
meddőhányóban  felhalmozott  zagy a  bányászati  tevékenység  befejezése  után  is  komoly  gondot 
jelenthet.  Mindemellett  a  hazai  bányaobjektumokon  kívül  a  Magyarországra  érkező  folyók 
vízgyűjtőjén  lévő  külföldi  bányalétesítmények  is  közvetlen  potenciális  veszélyforrások  (pl. 
romániai területeken a Tisza cián- és nehézfémszennyezése). (http://www.ktm.hu)

  A közlekedés sávos/vonalas talajszennyezés. A benzinből ólom, a fékbetétek és a súrlódó felületek 
kopásából cink és réz, a gumiköpenyek porladásából, és egyes fémalkatrészek kopásából kadmium 
kerül a porba, amely a levegőből az út mellett ülepszik ki. (HARRISON & JOHNSTON, 1985; 
HORVÁTH, 2004)

  A benzinbe kopogásgátlóként kevert ólom-tetraetil a gépjárművek kipufogógázai útján jutott a 
környezetbe  főleg  ólom-dioxid  formájában.  Ezen  kívül  az  ólom  kevéssé  illékony,  túlnyomó 
résztszervetlen  vegyületek  (PbCl2,  PbBr2,  PbBCl,  stb.)  alakjában van jelen.  A közlekedés  során 
keletkező füst, korom, por részecskék, valamint a hozzájuk kötődő nehézfémek diszpergálódnak a 
környezetbe. Az Pb, Zn és a Cu kicsiny felületű részecskékhez tapadva távoli vidékekre is eljutnak, 
ahol kiülepednek a talajra és a növényzetre.  A légkörbe került  nehézfém-tartalmú por és korom 
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szemcsék napokig,  sőt  hetekig  is  a  levegőben maradhatnak  lebegő állapotban  és  több km-re is 
eljutnak  az  emisszió  helyétől  (NYILASI, 1980).  1999-től  megszűnt  az  ólmozott  benzin 
magyarországi  forgalmazása,  ennek  következtében  rohamosan  csökkent  a  gépjárművek 
ólomkibocsátása,  azonban  az  ólom  felhalmozódik  a  környezetben,  ezért  az  elmúlt  évtizedek 
szennyezése még hosszú ideig éreztetni fogja hatását.

  KÁDÁR (1993b) Budapesten és környékén, valamint az M-7-es autópálya mentén végzett vizsgálatai 
alapján mutatja  be az urbanizáció és a közlekedés  talajszennyező hatását.  A talajminták felvehető 
(Lakanen-Erviö  módszerével  meghatározott)  elem-tartalmát  szennyezetlen  vidéki  szántóterületről 
származó talajokéhoz hasonlította.  A Zn dúsulása az autópálya  menti  talajokban volt  jelentős.  Az 
autópálya  mellől  vett  talajminták  Zn  tartalma  (102  mg/kg  sz.a.)  mintegy  30x-sa  volt  a  vidéki 
szántóénak (3 mg/kg sz.a.), míg a Budapesti talajokban 20x magasabb Zn koncentrációt mért. A Cu az 
autópálya mentén 3-4 x-re, Budapest területén hétszeresére dúsult fel a feltalajban. A Cd átlagosan 
háromszorosára emelkedett az autópálya mentén, illetve ötszörösére a Budapesti talajokban. A talajok 
Ni  tartalma  nem  jelzett  jelentős  különbséget  a  vidéki  és  a  Budapesti  talajban.  A  kibocsátott 
nehézfémek  jelentősebb  része,  mintegy  50-60%-a  az  út  felületére,  illetve  az  út  menti  15  m-es 
sávban rakódott le. Az úttól távolodva fokozatosan csökkent a talaj és a növények terhelése. Az 
útmenti sávban főleg a 0-20 cm-es talajréteg volt terhelt, a talajmélység növekedésével a nehézfém 
koncentrációk értéke exponenciálisan csökkent.

  A talaj  megváltozott  mikroelem koncentrációja jelentkezik a talajvíz összetételében,  a növények 
mikroelem  tartalmában,  sőt  a  felszálló  porral  a  másodlagos  levegőszennyezésben  is.  Mindezen 
tényezők  hatására  ún.  „mesterséges  biοgeοkémiai  övezet”  jön  létre.  A mesterséges  biοgeοkémiai 
övezetek behatárolását  és közegészségügyi  értékelését  a kémiai szennyezők alapján kell elvégezni. 
(HORVÁTH, 2004)

  Az utóbbi évtizedben többek között az US-EPA es Hollandfa modelleket dolgozták ki a szennyezett 
területek humán kockázatának becslésére. Az egyik ezek közül a holland HESP (Human Exposure 
to Soil Pollutants) mοdel és ennek tovább fejlesztett változata, az amerikai Risk Assisstant modell. 
Mindegyik modellre jellemző, hogy egy a talajban lévő adott szennyező anyag megjelenését egy 
másik közegben (vízben, levegőben, növényben) a megoszlási összefüggések segítségével számítja 
ki. (SZABÓ, 2004)

2.3. A talajok nehézfém terhelésének jogi szabályozása az Európai Unióban és hazánkban.

2.3.1.Talajhigiénés normák, talajhatárértékek értelmezése 

  A talajban a környezetre toxikus vegyületek, így a nehézfémek koncentrációjának káros mértékű 
megemelkedése szükségszerűvé tette, hogy a talajra is megállapításra kerüljenek a nehézfémek, és 
más talajszennyező vegyületek azon koncentrációja, amelyek mai tudásunk szerint nem idézik elő 
az élőszervezetek károsodását.  Ezen koncentrációk meghatározása történhet kísérleti  módszerrel, 
amelyek  eredményein  alapul  a  talajhigiénés  normák kidolgozása.  Megállapíthatók  mind  egyedi 
-egy szennyező anyagra  vonatkozó-,  mind kombinált  -több szennyező vegyület  együttes  hatását 
figyelembe vevő- talajhigiénés normák. 

  Az OKI Talajhigiénés Osztálya is részt vett nemzetközi együttműködés keretében a nehézfémekre 
vonatkozó  talaj  határértékek  kidolgozásában.  A  vizsgálatok  1976-ban  indultak  a  talajhigiénés 
normák kidolgozására. A nehézfémek közül arzénre, kadmiumra, krómra és higanyra dolgozta ki 
Osztályunk  közreműködésével  talajhigiénés  normákat.  (HORVÁTH et  al.,  1984;  SZABÓ és 
HORVÁTH, 1984.)
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   A  másik  módszerrel  a  gyakorlatban  előforduló  szennyezések  tapasztalataiból  kiindulva 
talajhatárértékeket dolgoznak ki. A szennyezési esetek elemzésén alapuló talaj határértékek mindig 
egy adott talajra és meghatározott környezeti viszonyokra vonatkozó eltűrhető értékek. A technikai 
és  gazdasági  viszonyok  esetenként  kikényszeríthetik,  hogy a  talajhigiénés  normáknál  magasabb 
talaj-határértékek kerüljenek elfogadásra.

  A szennyezett  területek  értékelése  sok esetben az igen nagyszámú szennyező anyag  jelenléte 
és/vagy határértékek hiánya  miatt  nem végezhető el  kellő  szakmai precizitással.  Szükséges volt 
ezért  a  határértékek  megállapításához  a  talaj  humán  kockázatbecslésére  szolgáló  számítógépes 
modellek alkalmazására már 1991-től. A számítással kapott értékek és a területhasználat során nyert 
mérési  eredmények  együttes  értékelése  elengedhetetlen.  Ki  kell  azonban  hangsúlyozni,  hogy  a 
jelenleg  használatos,  humán  kockázatbecslésen  alapuló talajhatárértékekben  a  növények 
nehézfémfelvétele  csak úgy jelenik  meg,  mint  a  táplálékláncba  való  bekerülés  egyik  eleme,  az 
ember,  mint  végső  fogyasztó  szempontjából.  Továbbá  ezekben  a  humánkockázat  alapú 
talajhatárértékekben a nehézfémmel szennyezett talaj, mint rizikófaktor jelenik meg, amennyiben a 
talaj lenyelésre -főleg gyermekek esetében- fogyasztásra kerül, valamint a talajvíz szennyezője, és 
így  a  nehézfémek  talajvízzel  történő  kioldódása  révén  a  szennyezett  talaj  közvetett 
szennyezőforrásaként  az  ivóvízbázisoknak.  A  fent  részletezett  problémák  indokolják,  hogy  a 
jövőben a jelenlegi talaj határértékek felülvizsgálatra szorulnak, és összhangba kell hozni a humán 
kockázatbecslés  és  a  környezeti  hatásvizsgálatok  eredményeit,  amely  alátámasztja  doktori 
értekezésem témájaként választott növényi biotesztmódszer kidolgozásának szükségességét. 

 Az OKI-ban humán kockázatbecslésen alapuló számítások képezték az alapját a Methallochémia 
üzem (1996) és a Budapesti Vegyi Művek garéi lerakója (1997) környezetére meghatározott egyedi 
határértékeknek is. (8/1997. (II.7.) KTM-NM-FM együttes rendelet; 20/1997. (VII.18.) KTM-NM-
FM-KHVM együttes rendelet)

  Közismert,  hogy  egy  szennyezett  területen  általában  nem  egyetlen  nehézfém  okoz 
szennyezettséget. A talajszennyezettség elbírálásánál az OKI javasolta a mért nehézfém-tartalmat a 
határétékek százalékában is figyelembe venni. (HORVÁTH, 1999)

2.3.2.A talajvédelem általános jogi vonatkozásai

  Az EU Első Környezeti Akcióprogramja (1973-1976) által megfogalmazott alapelvek a mai napig 
alapjai a közösségi környezetpolitikának, a legfontosabbak a Római Szerződés környezeti fejezetébe 
is  bekerültek,  habár  folyamatosan  módosítják.  Ezen  elvek  már  jogi  kötelezettséggel  bírnak  és 
iránymutatóak a jogalkotók számára. Lényeges változtatásokat hozott az 1986-os Egységes Európai  
Okmány,  amely  „Környezet”  címen  új  résszel  (VII.)  bővíti  a  Szerződést,  valamint  az  1997-es 
Amszterdami Szerződés, amely megerősíti a fenntarthatósági alapelvet, valamint a környezet magas 
szintű védelmét beemeli az Unió prioritásai közé. Az Európai Közösség aláíró államai 1990-ben 
elfogadták  az  Európai  Talaj  Charta alapelveit,  amely  rögzíti  a  következőket:  Mivel  a  talaj 
korlátozottan  rendelkezésre  álló  és  sérülékeny  erőforrás,  jogi  védelemben  kell  részesíteni. 
Szükséges a nemzeti és helyi érdekeknek megfelelő törvénykezés, hogy a talajhasználat ellenőrzötté 
váljon, és ne történjen szennyezés. A szennyezett talajok tisztításáról kötelezően intézkedni kell.
(BÁNDI, 1999) 

  Hazánkban, 1995-ben került sor a környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi  
LIII.  törvény megalkotására.  Összeállításánál már figyelembe vették az Európai Unió által  előírt 
környezetvédelmi normákat, az Európai Uniós integrált szennyezés megelőzés és ellenőrzés (IPPC) 
jogrendjét.  A törvény II.  fejezete  átfogja  a  talaj  felszínének  és  felszín  alatti  rétegeinek,  a  talaj 
termőképességének, szerkezetének, a víz- és a levegő háztartásának, élővilágának és kőzeteinek és 
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ásványainak  védelmét.  A  talaj  felszínén  és  a  földfelszín  alatt  csak  olyan  környezethasználat 
folytatható, amely a talaj mennyiségét nem károsítja, minőségét nem rontja, és nem szennyezi a 
környezeti elemeket. 

  Talaj- illetve felszín alatti vízszennyezés esetén -amennyiben a toxikus elem tartalom meghaladja 
a  határértéket- rendszerint  kármentesítésre  van  szükség,  amelyről  a  kár  okozójának  kell 
gondoskodnia  („a  szennyező  fizet”  elve).  Leginkább  elterjedt  gyakorlat,  hogy  határértékeket 
alkalmaznak  a  szennyezés  feltárásának  első  fázisában  és  egyedi  kockázatelemzést  a  részletes 
vizsgálat keretében.

  A fejlett nyugati  országokban a problémára Németország,  Hollandia és Dánia reagált  az elsők 
között. A holland gyakorlat a talaj multifunkcionalitásának követelményének elvét alkalmazta, azaz 
minden  esetben  olyan  tisztasági  állapotot  kell  elérni,  ami  minden  ökológiai  és  emberi 
tevékenységnek  megfelel.  Németországban  a  területhasználati  igények  szerint  kategorizálták  a 
határérték-listát,  ami  kiindulópont  az  egyedi  értékelés  számára.  A  Holland-lista  vagy  az 
EIKMANN-KLOKE (1991) féle ún. Berlini-lista határértékei szigorúan véve toxikológiailag nem 
indokolhatók, veszélyeztetettség alacsonyabb vagy magasabb értékeknél egyaránt előfordulhat.

  Hazánkban  1996-tól a kormány elindította az  Országos Környezeti Kármentesítési Programot a 
szennyezett  területek  számbavételére,  valamint  ezek  közül  az  állami  felelősségi  körbe  tartozó 
károsodások  feltárására  és  kárfelszámolására.  A  Kármentesítési  Program  beépült  a  Nemzeti 
Környezetegészségügyi Programba (NEKAP).

  Az EU-ban 2000. XII. 22-én hatályba lépett az EU vízpolitikáról szóló ún. Víz Keretirányelv, majd 
mindehhez kapcsolódóan hazánkban a felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségi védelméről 
2004. aug. 06-ig a  33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet, jelenleg pedig  219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet előírásai az irányadók, amelyek az alábbi határértékekre adnak megfogalmazást:
1. (A) háttér-koncentráció: reprezentatív érték; egyes anyagoknak a természetes vagy ahhoz közeli 
állapotban általában előforduló koncentrációja a felszín alatti vízben, illetve a talajban;
2.  (Ab)  bizonyított  háttér-koncentráció:  meghatározott  anyagnak  adott  térségre  jellemző, 
vizsgálatokkal megállapított tényleges koncentrációja a felszín alatti vízben, a földtani közegben;
3.  (B)  szennyezettségi  határérték:  jogszabályban  előírt, olyan  szennyezőanyag-koncentráció  a 
felszín alatti  vízben,  a földtani  közegben, amelynek bekövetkeztekor  a földtani  közeg,  a felszín 
alatti  víz  szennyezettnek  minősül.  Kidolgozásakor  figyelembe  vették  a  talajok 
multifunkcionalitását, és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni érzékenységét;

4.  (D)  kármentesítési  célállapot  határérték:  hatósági  határozatban  előírt  koncentráció,  amit  a 
kármentesítés eredményeként kell elérni;

5.  (E)  egyedi  szennyezettségi  határérték: hatósági  határozatban  megállapított  szennyezettségi 
határérték azokon  a  területeken,  ahol  az  (Ab)  bizonyított  háttér-koncentráció  meghaladja  a  (B)  
szennyezettségi határértéket. Az  (E)  egyedi szennyezettségi határérték nem lehet szigorúbb a  (B)  
szennyezettségi  határértéknél  és  nem  lehet  enyhébb  a  vizsgálattal  megállapított  tényleges 
szennyezettségi koncentrációnál, illetve a (D) kármentesítési célállapot határértéknél.

  Hazánkban  a  felszín  alatti  vizek  minőségének  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  
rendelet végrehajtását segíti a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges 
határértékekről  szóló  10/2000.  (VI.  2.)  KöM-EüM-FVM-KHVM  együttes  miniszteri  rendelet, 
amelynek környezetvédelmi határértékeiről a 4.sz. táblázat ad tájékoztatást. 

19



4.sz. táblázat. Hatályos környezetvédelmi- és szennyvízelhelyezési határértékek Magyarországon

Nehéz-
fémek:

Környezet védelmi határértékek
(33/2000. Korm. rendelet 2004. aug. 06-ig

219/2004. Korm. rendelet 2004. aug. 07-től)

Szennyvíziszap elhelyezési határértékek

10/2000. KöM-EüM-FVM-KHVM együttes r. 50/2001. MI-08-1735-1990(2001. júl. 1-ig)
A

(háttér)
B

(szennyezettségi)
C1-C3

(intézkedési)
(2001.

júl. 1-től)
Adszorpciós kapacitás 

mgeé/100g talaj
(2004. 08. 06-ig) 5-15 15-25 25-35

As 10 15 20-60 15 7 10 15
Cd 0,5 1 2-10 1 1 2 3
Co 15 30 100-300 30 50 50 50
ΣCr 30 75 150-800 75 75 100 100
Cu 30 75 200-400 75 74 100 100
Hg 0,15 0,5 1-10 0,5 1 1 1
Ni 25 40 150-250 40 50 50 50
Pb 25 100 150-250 100 100 100 100
Zn 100 200 500-2000 200 200 250 300

2.3.3. További, talajvédelemhez kapcsolódó rendeletek

-Szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása. 
  Az  EU-ban  a  szennyvíziszapokkal  kapcsolatos  86/278/EGK  irányelv ösztönözni  kívánja  a 
szennyvíziszapok  mezőgazdasági  felhasználását  oly  módon,  hogy  meghatározza  ennek  a 
tevékenységnek a talajt,  az élővilágot,  az embereket  érő káros hatásainak  kiküszöbölését.  1986. 
június  12-i  86/278/EGK  irányelve  tiltja  továbbá  a  kezeletlen  iszapok  mezőgazdasági  célú 
használatát.
  A  szennyvíziszapok  biztonságos  mezőgazdasági  felhasználására  vonatkozó  EU-előírásokat  a 
magyar jogrendbe a szennyvizek és szennyvíziszapok felhasználásának és kezelésének szabályairól 
szóló  50/2001. (IV.3.)  Korm. rendelet  ültette  át,  azzal a különbséggel,  hogy a szennyvíziszapok 
mellett  a  szennyvizek  elhelyezését  is  szabályozza.  A  szennyvíziszapok  mezőgazdasági 
felhasználása vonatkozó határértékeket a 4 sz. táblázat tartalmazza.

-A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
kiadott  16/2002. (IV.10.) EÜM rendeletben a települési szilárd és folyékony hulladék lebomlását, 
szagtalanítását  elősegítő  vegyi  anyag  vagy  mikroorganizmus  forgalmazásának  bejelentéséhez 
többek között a termék toxikus elemekre vonatkozó vizsgálati eredményeit is csatolni kell. 

-Légszennyezettségi határértékek talajvédelmi vonatkozásai
  A  savas  esők  kockázatának  csökkentéséhez  kapcsolódik  az  egészségügyi  és  az  ökológiai 
légszennyezettségi határértékeket, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási, 
-nehézfémekre  is  vonatkozó-  határértékeit  tartalmazó  14/2001.  (V.9.)  KöM-EüM-FVM együttes  
rendelet, ill. az ezt módosító 25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM, valamint az 1/2003. (I.9.) KvVM- 
ESzCsM-FVM együttes rendeletek.

- Termésnövelő anyagok és élelmiszerek nehézfém határértékei
  Hazánkban  1988  óta  rendeletben  szabályozzák  a  termésnövelőanyagok  maximálisan 
megengedhető nehézfém-tartalmát. Jelenleg a 36/2006. (V.18.) FVM rendelet van érvényben. 
2004  májusától  Magyarországon,  mint  EU-tagállamban  az  „EK  műtrágyaként"  forgalmazott, 
2003/2003/EK  rendelet hatálya  alá  eső  műtrágyák  esetében  nincs  toxikus  elemekre  vonatkozó 
vizsgálati kötelezettség. Az előbb említett problémához kapcsolódóan ki kell hangsúlyozni, hogy 
Magyarország mezőgazdasági- és környezetvédelmi politikájában tehát már 1988-tól megjelenik a 
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mezőgazdasági  talajok  terhelhetőségének  és  a  termésnövelő  anyagok  káros  elem-tartalmának 
szabályozása,  amely  az  Európai  Unióban  a  mai  napig  nem  valósult  meg.  Ráadásul  hazánk 
rendelkezik  a  világon  az  egyik  legösszehangoltabb,  és  legszigorúbb  ilyen  típusú 
határértékrendszerrel,  ugyanakkor  az  EU-csatlakozással  elmulasztottuk  deregulációs  igényünk 
benyújtását,  azaz a szakmai érdekképviselet  nem tudott  megfelelő módon érvényesülni.  Többek 
között  ezért  is  szükséges  a  nehézfémmel  szennyezett  területek  komplex  szennyezettségéről,  és 
annak hatásairól gyors információt szolgáltató növényi biotesztek kidolgozása.

  Magyarországon szigorú szabályozás van érvényben az élelmiszerek (9/2003. (III. 13.) ESZCSM 
rendelet), és a takarmányok megengedhető toxikus elemtartalmára vonatkozóan. A takarmányok 
előállításáról,  forgalomba  hozataláról  és  felhasználásáról  szóló  2001.  évi  CXIX.  törvény 
végrehajtására vonatkozóan kiadásra kerültek az úgynevezett Magyar Takarmánykódex rendeletek, 
amelyek tartalmazzák többek között a takarmányokban Magyarországon maximálisan megengedett 
nehézfém-tartalmakra  vonatkozó  határértékeket  is.  (a  43/2003.  (IV.26.)  FVM      rendelet  ,  és 
módosítása  a  21/2004  (II.27.)  FVM  rendelet,  valamint  a  44/2003.  (IV.26.)  FVM  rendelet és 
módosítása a 20/2004(II.27.) FVM rendelet)

2.4. Nehézfémek a talaj-növény rendszerben

  A toxikus nehézfémek a táplálékláncba elsősorban a növényeken keresztül kerülnek, amelynek 
legfontosabb  kiindulópontja  a  talaj.  A  növények  nehézfém-tartalma  emelkedhet  passzívan,  ha 
környezetszennyezés következtében ülepedő porral a növény föld feletti részeire jut a nehézfém, 
illetve  aktív  növényélettani  folyamat  révén  a  növény  szervezetébe  kerülve.  A  növények  aktív 
nehézfém-felvétele  nagyon  összetett.  Irodalmi  adatok  szerint  a  növényekbe  kerülő  nehézfémek 
mennyiségét, a nehézfém-felvétel dinamikáját, a nehézfémek növényen belüli eloszlását, valamint a 
nehézfémek fitotoxikus hatását közvetlen vagy közvetett úton befolyásoló tényezőket az alábbiak 
szerint csoportosíthatjuk:

1. A nehézfémek kapcsolata a talajjal: elem- és talajspecifikus tényezők
2. Növényspecifikus tényezők: pl. faj, fejletségi állapot, gyökérméret, elemfelvétel intenzitása stb.; 
3. Környezeti tényezők: klimatikus viszonyok, agrotechnikai tényezők stb.
 (GYŐRI et al., 1987; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1992; KÁDÁR, 1995; LEHOCZKY et 
al., 1996; FΟDOR, 2000)

2.4. 1. A nehézfémek kapcsolata a talajjal

  A természetes állapotú, nem szennyezett talajokban a toxikus fémek döntő hányada a talajképző 
kőzetekből származik. Oldhatóvá válásuk és a komponensek közötti átrendeződésük hosszabb távon 
mennyiségi változásokat hozhat a talaj nehézfém-terheltségében. 

  KÁDÁR és ΝÉΜΕΤΗ (2003) szerint a nehézfémek mοbilitását és vertikális mozgását a talajban 
mind a nehézfémek, mind a talaj tulajdonságai egyaránt befolyásolják. A legfontosabb tényezők az 
alábbiak:
-Az adott nehézfém kémiai tulajdonsága, ionformája, oxidációs foka;
-A talaj szervesanyag-, agyag- és oxidtartalma, valamint azok minősége;
-A talaj típusa, szemcseösszetétele;
-A talaj kationcsere kapacitása;
-A talaj kémhatása;
-Oxidációs-redukciós viszonyok a talajban;
-Több nehézfém együttes jelenléte vagy hiánya
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  A nehézfémek felvételét növelhetik a szerves kelátképzők és a savas pH, mivel így a nehézfémek 
sokkal nagyobb hányada kerül a talajoldatokba.
A nehézfémek felvételét csökkentik a csapadékképzési reakciók, melyekben a fémek oldhatatlanná 
válnak  (p1.  szulfidok,  foszfátok,  karbonátok  formájában),  valamint  az  agyagásványokon  és  a 
szerves  kolloidokon  való  részleges  fixáció,  különösen  a  semleges  és  lúgos  kémhatású 
tartományokban. (LOCH és NOSTICZIUS, 1992)

  A  toxikus  nehézfémek  különböző  mozgékonyságú  formákban  vannak  jelen  a  talajban. 
Megtalálhatók mind a talaj szilárd, mind a folyékony fázisában. Az egyes fémformák egymásba 
átalakulhatnak,  a külső körülményektől  függ a fém megoszlása az egyes  kémiai  formák között. 
(KÁRÁSZ, 1992)
A nehézfém-ionok kötésformáit a talaj folyékony és szilárd fázisában FILEP (1998) alábbiak szerint 
csoportosítja:

A.) Folyékony fázisban
1. Szabad hidratált fémion ([Cd(aq)]2+, [Cu(aq)]2+, [Pb(aq)]2+)
2. Ionpárok és szervetlen komplexek (CdCl+, CdCl2

O, PbCl+, stb.)
3. Szerves komplexek (R              M; M-fulvosav komplex)

B.) Szilárd fázisban
1. Szervetlen kolloidokon kicserélhető és nem kicserélhető formában kötött fémionok
2. Szerves kolloidokhoz kötött fémionok (kicserélhető formák és fém-huminsav komplexek)
3. Csapadékok (PbCO3, CdCO3, CdS, stb.)

  A talaj összes fémtartalmának csak egy kis része hozzáférhető a növények számára. Elsősorban a 
vízoldható és a könnyen kicserélhető formákat képesek a növények felvenni, amelyekről áttekintést 
az 5 sz. táblázat adatai nyújtanak. (PERELMAN, 1986) 
A szerves kelátlépzőkkel kelátokat képző, ill. oldott formában megmaradó nehézfémek könnyebben 
juthatnak be a gyökérbe, míg mások csapadékot képezve kerülnek a gyökérzet ioncserélő felületére 
(pl. Pb). (CSATHÓ, 1994)

5. sz. táblázat. Nehézfémek osztályozása a hipergén oldatos migráció szerint  PERELMAN (1986) 
nyomán

Mobilitás Környezeti feltétel Kationként Anionként
Mobilis Savanyú oxidatív és glejes Zn, Cu, Ni, Pb, 

Cd
Oxidatív savanyú és lúgos Hg, Ag (Cr)

Oxidatív Mo, Se
Glejes Fe, Mn, Co

Mérsékelten mobilis Általánosan Ba Sn, As
Gyengén vagy nem mobilis A környezetek nagy többségében Al, Cr

 
 A  növények  a  talajokból  a  kadmiumot,  krómot,  kobaltot,  nikkelt,  stronciumot,  mangánt  és 
alumíniumot  kation  formájában  veszik  fel,  a  felvett  mennyiség  általában  a  talaj  pH-jának 
csökkenésével nő. A molibdén felvétele viszont anionos formában történik, mivel oldékonysága a 
kevésbé savanyú talajokon a nagyobb, és a talaj  pH-jával együtt  nő. A pH-nak ezt az általános 
érvényű  hatását  azonban nagyon sok tényező  módosíthatja.  Befolyásolja  például,  hogy ezek  az 
elemek  milyen  vegyület  formájában,  milyen  ionokkal  kerülnek  a  talajba.  (CHENG  & 
QUELLETTE, 1968; KORCAK & FANNING, 1985) 

  A fémek között vannak a jól transzlokálódó Mo, Se (KÁDÁR, 1995; BAŇUELOS et al.,1998), Zn 
(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1992) vagy a kevéssé transzlokálódó Cr és Pb ( HUANG & 
CUNNINGHAM, 1996; ZAYED et al., 1998) nehézfémek egyaránt. 
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  Α fémkatiοnοk kötődése erősebb specifikus kötési helyeken, nagyobb terhelésnél azonban ezek a 
helyek  telítődhetnek  és  így  megnőhet  a  mobilisabb  frakció  aránya.  Α  különböző  fémiοnοk 
kelátjainak csökkenő stabilitási sorrendje az alábbi: Ηg, Cu, Ni, Pb, Co, Ζn, Cd, Fe, Mn, Mg, Ca. 
(LISK, 1972; BOUWER et al., 1974; LOCH, 1983; FILEP, 1988)

  A nagyobb ionok, mint pl. a Pb és a Cd kevésbé kötődnek meg az agyagásványok rétegei között. 
A szervesanyag viszont fixálja, komplex kötésbe viszi őket. A Co, Cr és az Ni kisebb átmérője 
révén  az  oktaéderes  pozíciókban  jól  fixálódik,  eloszlásuk  a  talajprofilban  jól  követi  az 
agyagásványok eloszlását.  A kovasav, valamint a Fe- és Al-hidroxidok, mint kolloid sajátosságú 
amorf gélek szintén rész vesznek a nehézfémek fixációjában. (ANDERSON, 1977; FILEP, 1987)

  Általánosságban a kationképző nehézfémek stabilizálása során (Cd, Zn, Ni stb.) célszerű a talaj 
pH-értékét 6,5-nél magasabban, anionképző elemeknél (Mo, Se, As) pedig inkább alacsonyabban 
tartani. Az előbb ismertetett „szabály” kevéssé érvényesül két fontos szennyező elem, az ólom és a 
réz esetében. A réz oldhatóságában a szerves komplexképzők (így huminsavak) jelentősége nagy. 
(MCBRIDE et al., 1997)

  A kationképző nehézfémeket immobilizálja a mész (DERAM et al., 2000; LEHOCZKY et al., 
2000), azonban hatása rövid időtartamú(VANGRONSVELD & CUNNINGHAM, 1998). 
A  talajtulajdonságoknak  a  nehézfémek  megkötése  mellett  a  nehézfémek  felszabadulásában  és 
táplálékláncba kerülésében is kiemelt szerep jut, ezért a deszorpciós folyamatok feltérképezése is 
fontos kutatási terület. (VEDI&ROBERT, 1998)

  A  homoktalajokkal  végzett  kísérletek  azt  mutatják,  hogy  a  kis  pufferkaρacitisú,  savanyú 
homoktalajokon  a  káros  elemek  megkötődése  sokkal  kisebb,  mint  a  nagy  pufferkapacitású 
talajokon.  Így  például  JÁSZBERÉNYI  (1979)  nagyobb  növényi  Cd-felvételt,  IZSÁKI  és 
munkatársai (1987) pedig nagyobb Cr-lemosódást tapasztaltak homoktalajokon.

  A  talaj  ásványi  összetétele  mellett  a  szemcseméret  eloszlása  is  hatással  van  a  nehézfémek 
viselkedésére a talajban. A talaj kis szemcseméretű frakcióiban jelentősen dúsulnak a nehézfémek. 
(SIPOS és NÉMETH, 2001) (6 sz. táblázat) 

6.sz. táblázat. Nyomelemek dúsulása különböző anyakőzeten képződött agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok agyagfrakciójában (SIPOS és NÉMETH, 2001). 

Riolittufa Andezit Slír Homokkő Szenes homokkő Glaukonitos homokkő Átlag
Co 1.70 0.83 1.86 2.42 1.79 2.23 1.81
Ni 1.16 0.94 1.25 1.36 1.03 1.33 1.18
Cu 1.16 0.85 1.16 1.06 1.03 0.90 1.03
Zn 1.52 0.83 1.56 1.99 1.51 2.06 1.58

  A talaj  típusa mellett  a  mállási  és talajképző folyamatok típusa (agyagbemosódás,  glejesedés, 
podzolosodás, stb.) is meghatározzák a nehézfémek megkötődését a talajban. (PALUMBO et al., 
2000; DE MATOS et al., 2001) 
A klímának  alapvető  szerepe  van  a  mállási,  illetve  talajképző  folyamatok  intenzitásának 
alakításában.  A  folyamatos  kiszáradási-nedvesedési  ciklusok  már  rövidtávon  befolyásolják  a 
nehézfémek speciációját a talajban. (HAN et al., 2001) 

 

 Ugyancsak  gondolnunk  kell  a  felvétel  és  transzport  energiaigényére,  melyért  az  elemek 
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versengenek. A gátló hatások gyakori esete az elemek megkötése, kicsapása is. Ilyen gátló hatás a 
foszfátoké az ólomra, vasra, cinkre (COTTER-HOWELLS & CAPORN, 1996; BOISSON, J. et al., 
1999), az alumínium szilikátoké( pl. a beringit) (GWOREK, 1992), a szulfátoké (Ba, Se) (BAILEY 
et al., 1995; GRIEVE et al., 2001).  Egyes  ionok, mint  például  a  Ca2+,  Cl-,  NO3- egy-egy fém 
felvételét speciálisan befolyásolják. (NORVELL, 1988) 

  Az oxidok által kötött fémeket a növények nehezen veszik fel, így ezek a formák nem jelentenek 
feltétlen veszélyt a tápláléklánc számára. (ELLESS & BLAYLOCK, 2000)
MCLAREN és munkatársai (1986) vizsgálatai szerint az oldhatóvá váló kobaltot leginkább oxidok 
kötik  meg,  a  szerves  anyag  és  az  agyagásványok  szerepe  a  folyamatban  kisebb.  Több  kutató 
egybehangzó  véleménye,  hogy  ebben  a  kobalt  és  az  ólom  viselkedése  nagyon  hasonló.  Sokat 
találtak belőlük mangán- és vaskiválásokban, valamint Al-hidroxidokhoz kötötten is, ugyanakkor 
kadmium esetében ezek a folyamatok nem számottevőek. (BIBAK, 1994; BACKES et al., 1995) 
KABATA-PENDIAS  és  PENDIΑS  (1992)  vizsgálatai  szerint  bór,  réz  és  mangán  esetében  a 
szélsőséges szervesanyag-tartalom, bór estében a homok fizikai féleség, molibdénnél a sok vas- és 
alumínium-oxid,  cinknél  pedig  a  szabad  CaCO3 is  okozhatja  a  felsorolt  nehézfémek  hiányát  a 
talajban.

  Egységnyi  tömegű  szerves  anyagnak  nagyobb  a  kation-  és  anion-cserélő  kapacitása,  mint  az 
ásványoknak és a talaj összes kicserélhető kapacitásához ez jelentősen hozzájárul. HARGITAI (1981) 
hangsúlyozta,  hogy  a  talaj  humuszanyagainak  mennyisége  mellett  a  humusz  minőségének  is 
kiemelt  környezetvédelmi  szerepébe  van.  A  jó  minőségű,  nagy  stabilitású  humusz  anyagok 
kelátképző tulajdonságaik révén megkötik  a nehézfémeket.  CHEN és munkatársai  (1986, cit  in: 
ALLOWAΥ,  1990)  szerint  a  karboxil  gyökök  száma  megközelítőleg  egyensúlyban  van  a 
megköthető fém mennyiségével. Humuszanyaghoz és a fém-οxidοkhοz kötött nehézfémek kisebb 
mértékben kerülnek át az EDTA kivonatba. (ELLESS & BLAYLOCK, 2000)

  HERMS  és  BRUMMER  (1983)  ugyanakkor  kimutatták,  hogy  7  és  8  pΗ-jú  talajhoz  adott 
istállótrágya gyakran növelte a nehézfémek οldékοnyságát. Következtetésük szerint a nehézfémek 
οldékοnysága lebomlott szerves anyag jelenlétében növekszik. 
  A talaj agyag- és szervesanyag-tartalma, valamint a talaj oxidjai együttesen határozzák meg a talaj 
kationcsere kapacitást (CEC), amely a talaj szennyvíziszap eredetű nehézfém terhelhetőségi határait 
jól jellemzi. (TORREY, 1979)

  Alacsony nehézfém koncentrációs tartományban, szennyezetlen talajok esetén, valamint semleges 
és  lúgos  körülmények  között  specifikus  adszorpcióval  számolhatunk.  (ATANASSOVA,  1993) 
STRAWN  és  SPARKS  (1999)  szerint  a  nehézfémek  megkötődésénél  egy  gyors  és  egy  lassú 
folyamatot  különíthetünk  el.  A  gyors  folyamat  valószínűleg  egy  elektrosztatikus  kölcsönhatás 
és/vagy belső szférás komplex kialakulása a talajalkotókon jelenlevő funkciós csoportokkal. A lassú 
folyamatnak számos oka lehet: pl. lassú diffúzió a porózus ásványok ill. a szerves anyag között, 
felszíni csapadékképződés, vagy ha az adszorpció relatíve nagy aktiválási energiával játszódik le.
A pozitív töltésű ionok szorpciója agyagásványokon általában hasonló görbéket eredményez, utalva 
a negatív töltésű agyagásványok nagy affinitására a kationokhoz. (FILEP, 1988) 
GILES és munkatársai (1960) osztályozásában a réz- és ólomadszorpciós izotermák alakja inkább a 
H típusú görbékéhez, a kadmium izoterma alakja az L típusú görbékhez áll közelebb. 

  STEFANOVITS  (1988)  és  SCHMITT  et  al.(1991)  megállapították,  hogy  az  agyagásványok 
mennyisége és összetétele (főleg a 2:1 típusú agyagásványoké) meghatározó tényező az adszorpciós 
folyamatokban. A talajban lévő ásványi-, humusz-, valamint az ezek kapcsolódásával keletkezett 
szerves-ásványi  kolloidok  nehézfém megkötő  képessége  különböző,  és  a  következő  sorrendben 
csökken: mangán-oxid > huminsav > vas-hidroxid > agyagásvány.
A  nehézfémek  megkötődését  vizsgálva  különböző  agyagásványokban  a  pH  függvényében  azt 
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tapasztalták, hogy a Cd2+ pl. szilárd állapotban való megjelenése pH = 8,0 alatti tartományban függ 
az agyagásvány minőségétől, míg pH = 9,0–11,0 tartományban agyagásványtól független. 
Az agyagásványok közül általában a legjobb adszorpciós képességgel a szmektit-csoport ásványai 
rendelkeznek. (HELIOS-RYBICKA et al., 1995; SHUKLA, 2000)

  NÉMETH  et  al.(2006)  vizsgálatai  alátámasztották,  hogy  a  montmorillonitok  valóban  nagy 
mennyiségben képesek fémionokat megkötni, s ezáltal rendkívül jelentős szerepük van a talajban 
lejátszódó kémiai folyamatokban, a nyomelemek és szennyezők talajbeli mozgásában. A rétegközi 
kation (mint a Cu- és Pb-ion) természete alapjaiban befolyásolhatja a szmektitek legszembetűnőbb 
szerkezeti vonását, a bázistávolságot. Ezzel szemben a Cd2+ két vízrétegű formában adszorbeálódott 
a montmorillonit rétegközi terében. Cu- és Pb-adszorbeált montmorillonit-minták duzzadásvesztést 
mutatnak, míg a kadmiumadszorpció nem változtatja meg a talajmontmorillonit duzzadóképességét 
Az adszorbeált kation kémiai természetén felül egyértelműen lényeges tényező ebben az is, hogy az 
adott  fémion  mekkora  koncentrációban  van  jelen  a  montmorillonittal  kölcsönhatásban  lévő 
oldatban.  A megkötött  fémion  arány  a  koncentráció  növekedésével  fokozatosan  csökken  (1.sz.  
ábra). 

1.sz. ábra. A montmorillonit különböző fémionokra felvett adszorpciós izotermái 
(NÉMETH et al., 2006).

  Az egyik legtöbbet tárgyalt  összefüggés a  pH és a nehézfém mobilitás kapcsolata. A talajt érő 
savterhelés  következtében,  a  pΗ  csökkenésével  a  talajásványokon,  humuszanyagokon  való 
kötődésük megváltozhat, vegyületeik oldhatósága többnyire nő. Számos irodalmi adat található arra 
vonatkozóan,  hogy  a  pΗ  változása  különbözőképpen  befolyásolja  az  egyes  fémek  mobilitását, 
illetve megkötődését a talajban. (pl. KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1992; SCHULTE, 1994; 
REDDY et al., 1995; FILEP, 1998; WELP & BRUMMER, 1999) 

  A  legtöbb  nehézfém  a  talajoldatban  kationos  formában  van  jelen,  adszorpciójuk  ezért  a 
talajkolloidok  felületén  lévő  negatív  töltések  sűrűségétől  függ.  A  negatív  kötések  lehetnek 
állandóak  és  változóak,  azaz  pH  függők.  A  pH-nak  tehát  döntő  szerepe  van  a  nehézfémek 
megkötődésénél.  Emellett  a  talajoldat  összetétele  és  koncentrációja  is  fontos  a  nehézfémek 
adszorpciós viselkedésében. (FÜLEKY, 1988)

  Α  savanyodásra  legérzékenyebbek  a  kis  pufferkapacitású,  nem  karbonátos,  kis  kicserélődési 
kapacitású és bázistelítettségű, humuszban szegény, duzzadó agyagásványokat kis mennyiségben 
tartalmazó homoktalajok. (STEFANΟVITS, 1989; VÁRALLYAY et al., 1989; FILEP, 1999)
Általában a talajoldatban nő a felvehető formák mennyisége a pH csökkenésével, ezért a legtöbb 
országban a  6,5 pH alatti  értékeket  tekintik  kockázat  növelő küszöb értéknek (U.S.  EPA,1983; 
WOLFBAUER et al., 1993). A talaj pH-értékével a B-, Cu-, Mn- és Zn-ellátottság negatív, a Mo-
ellátottság pedig pozitív kapcsolatot mutat. (SZŰCSNÉ, 1989)
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  Az  oxidációs-redukciós viszonyok az aktuális formák arányát elsősorban a változó vegyértékű 
fémeknél (elsősorban Mn, Cr, Cu, esetében) befolyásolják, melyet a kritikus pE értékkel (a szabad 
elektron aktivitás negatív logaritmusa) jellemeznek. (SPOSITO,1983)

  A  nehézfémek  felvételében  passzív  és  aktív  folyamat  is  lehetséges.  A  diffúzió  és  az 
elektrosztatikus  kötések  mellett  specifikus  hordozók  (carrierek)  képződése  és  kialakulása  is 
elősegíti  a  nehézfémek  felvételét.  (MENGEL,  1976;  GRANT  et  al.,  1998)  A  közeg  magas 
nehézfémtartalma  a  passzív,  alacsony  szintje  pedig  az  aktív  folyamatokat  erősíti.  (pl.  Cd,  Zn 
esetében) (KNIGHT et al., 1997)

  A  nehézfém-szennyeződések  többsége  a  talajban  ún.  összetett  (komplex)  szennyezés,  amely 
befolyásolja az egyes nehézfémek felvételi arányát. A gyökér fémabszorpcióját és transzlokációját 
más elemek jelenléte egyaránt csökkentheti, vagy növelheti is. Az OKI Talajhigiénés Osztályának 
vizsgálatai szerint a As-Pb-Cd együttes előfordulása esetén számítani kell az arzén és a kadmium 
intenzívebb  növényi  felvételével  (HORVÁT,  2000).  PARIBOK  és  SZOKOLOV  (1970) 
paradicsommal és borsóval végzett  kísérleteikben kimutatták,  hogy Zn-hiány esetén növekszik a 
növények Fe-, Cu- és Mo-tartalma is. A cink hatása tehát ellentétes a vaséval és rézével. 

  Az  összetett  szennyezéseknél  mégis  inkább  a  gátló  hatások  gyakoriak.  Az  antagonizmusok 
legismertebb oka az elemek hasonlósága, s versengésük a közös transzporthelyekért. Ismert példája 
e jelenségnek a Cd-felvétel és -transzport gátlása számos kation (Ca, Zn, Mg, Mn, Cu, Fe és Mn) 
jelenlétében (CATALDO et al., 1983; LESKÓ et al., 2002; MATHÉNÉ et al., 2004). 
Összetett nehézfém-szennyezést indukálva -a Cr kivételével- kisebb volt a nehézfémek (Cd, Ni, Zn, 
Cu) felvétele,  mint az egyenkénti  szennyezésnél  (BUJTÁS et al.,  1994). SKEFFINGTON et al. 
(1976) viszont Cr-felvétel pozitív korrelációját mutatták ki a Fe- és Ni-felvétellel. 

2.4.2. A nehézfémek felvételi dinamikáját befolyásoló növényspecifikus és környezeti tényezők

  A  nehézfémek  felvételi  mechanizmusát  befolyásoló  növényspecifikus  és  környezeti  tényezők 
hatását tekintve több kérdésben megoszlanak a vélemények, ráadásul a nehézfém-felvételi folyamat 
nagyon  sok részlete  ma is  tisztázatlan.  A növények  fémfelvétele  a  következő növényspecifikus 
tényezőktől függhet.(MACNICOL & BECKETT, 1985; CSATHÓ, 1994)
-a növény fajától és fajtájától,
-a növény korától,
-a növekedési sebességétől,
-a gyökér méretétől és mélységi eloszlásától,
-a transzspirációs együtthatótól,
-a növény tápanyagigényétől.

  A növények genetikailag meghatározott táplálkozásbiológiai sajátságai szerint nem esszenciális 
nehézfémeket  is  felvesznek,  amelyek  megtalálhatók  a  növények  szervezetében.  Ezen  elemek 
élettani funkciója ez ideig tudományosan nem igazolt, nem tisztázott. (KASTORI, 1983) 
  A növényfajok  eltérő  elemfelvétele  alapján  négy kemotaxonómiai  csoportja  különíthető  el:  a 
kizáró, az indikátor, az akkumuláló és a hiperakkumuláló (TÖLGYESI, 1969). A kizáró típusban a 
hajtásba való elemáthelyeződés csekély, az indikátor csoport hajtásának elemkoncentrációja jelzi a 
szennyezés mértékét, az akkumuláló és különösen a hiperakkumuláló fajok képesek a hajtásba nagy 
mennyiségben koncentrálni a fémeket. (BAKER, 1981) 

  A nem hiperakkumuláló növények akkumulációja,  mivel gyakorlatilag csak a könnyen oldódó 
fémfrakciók felvételére képesek, fokozottan függ a környezeti tényezőktől. (MCGRATH, 1998)
Számos  termesztett  és  vadon  élő  növényfaj  rendelkezik  nagy,  de  nem  hiperakkumulációs 
tulajdonságokkal a mérsékelt öv lágyszárú növényei közül. A Brassicaceae (Ni, Zn, Cd, Pb, Cr és 

26



Se) (WALKER et al.,  2003);  a Compositae családok fajai  (Cd, Pb) (PICHTEL et al.,  2000),  a 
fafajok között pedig a Salicaceae család tagjai (KLANG-WESTIN & PERTTU, 2002). A sárgarépa 
nehézfémmel szennyezett talajból nagy mennyiségű Cd-t és Pb-t akkumulál. (CSATHÓ, 1994)
  
A hiperakkumuláló növények jellemzője,  hogy a hajtás nehézfém koncentrációja meghalad egy, 
fémenként megadott küszöbértéket (GABRIELLI et al., 1990), és fel tudják venni a kevésbé oldódó 
fémfrakciókat is (HUTCHINSON et al., 2000). A hiperakkumuláció növénycsaládonként többnyire 
csak egyetlen fémnél érvényesül. Vannak kivételek is, pl. a Thlaspi nemzetség számos faja nemcsak 
a nikkel, de a cink hiperakkumulációjára is képes (REEVES, 1988). A mérsékelt égövön a legtöbb, 
mintegy 300 a Ni-hiperakkumuláló faj. Cu- (34 faj) és Co- (24 faj) hiperakkumuláló fajokat csak 
Afrikában találtak.  Ez idáig  kevés  a hagyományos  értelemben vett  Cd-hiperakkumuláló  faj.  Az 
adatok összefoglalása a 7 sz. táblázatban található.(BAKER et al., 1994; BROOKS, 1998)

7.sz. táblázat. Hipperakkumuláló növényfajok (BROOKS, 1998)
Nehéz
-fém

Konc. küszöb 
(%/ levél sz.a.)

Növény-
fajok (db)

Növénycsaládok

Cd > 0,01 1 Brassicaceae

Co > 0,1 26 Scropliulariaceae, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae,
Cu > 0,1 24 Cyperaceae, Lamiaceae, Poaceae, Scropliulariaceae, 

Asteraceae, Caryopliyllaceae
Mn >1,0 11 Apocynaceae, Cunoniaceae, Proteaceae
Ni >0,1 290 Brassicaceae, Cunoniaceae, Eupliorbiaceae,

Flacourtiaceae, Violaceae, Buxaceae, Asteraceae, Rubiaceae 
* *Se >0,1 19 Fabaceae

Zn >1,0 16 Brassicaceae, Violaceae
Pb >0,1 5 Brassicaceae, Poaceae

 
 A növények nehézfém-tartalma függ a növények fejlődési állapotától,  a növényi  résztől,  ivartól 
(váltivarúaknál) is. A fiatal növény elemtartalma akár nagyságrenddel is magasabb lehet, mint a 
virágzó,  s  különösen,  mint  az  érett  növényé.  Néhány  elem  kivételével  ezt  igazolta  a 
triticálénál(kivétel:B, Ba, Sr) LÁSZTITY (1988), a burgonya lombjában (kivétel: Cr, Pb, Se) pedig 
KÁDÁR (1995) kísérletei is. 

  A felvételi mechanizmusban a növény és az adott elem tulajdonságain kívül döntő jelentőségű a 
fémionok koncentrációja a talajoldatban, a gyökérhez áramló víz mennyisége, a gyökér felülete. A 
gyökér  nagyobb  mérete,  aránya  növeli  a  cink  (WHITING  et  al.,  2000)  és  a  kadmium 
(HUTCHINSON et  al.,  2000)  mobilizációját.  A  fémek  oldódását,  felvételét  gyökérexudátumok 
segíthetik,  és így az egyébként  oldhatatlan formában lévő nehézfémek is  növénybe kerülhetnek 
(HUTCHINSON et al., 2000).

  A nehézfémek mozgásának ütemét szabályozó párologtatás szerepéről megoszlanak a vélemények, 
de a kutatók többsége szerint a folyamatot alapvetően a párologtatás intenzitása szabályozza. Ahogy 
a  talajban  a  víz  a  gyökerek  felé  mozog,  úgy  mozognak  vele  együtt  a  tömegáramlás  útján  a 
nehézfémek is. Az adott nehézfémek koncentrációja a gyökér közelében azután csökkenhet, nőhet, 
vagy akár változatlan maradhat a nehézfém típusától függően. (HARDIMAN & JACOBY, 1984) 
Az aktív felvételnél pedig közvetlenül a légzéssel is összefügg a felvétel sebessége. ( JUSTE et al., 
1989)

 

 A környezeti tényezők közül a hőmérséklet,  a sugárzás (napsütés), a talajjavítás, a trágyázás is 
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befolyásolhatja  a  növények  nehézfém  felvételét.  A  hőmérséklet  növelése  fokozza  a  felvételt 
(JUSTE et al., 1989), tehát az élelmiszernövények nehézfém szennyezettségének a kockázata sokkal 
nagyobb a meleg éghajlatú országokban.( SZABÓ et al., 1987)

  A különböző elemek oldhatósága eltérő irányban változik a szerves anyagok (komposzt, trágya) 
(MCBRIDE  et  al.,  1997;  WALKER  et  al.,  2003)  vagy  műtrágyák  (GRANT  et  al.,  1998) 
hozzáadására. A foszfát, erősen inaktiválja az ólmot, s akadályozza a cink transzlokációját. (BERTI 
& CUNNINGHAM, 1999) 
A foszfáttal  ellentétesen  a  N-adagolás  a  legtöbb  nehézfém felvételét  növeli.  A hatás  összetett: 
növeli a tápanyagfelvételt, a vegetatív tömeget (gyökérzet, párologtató felület), a vegetatív szakaszt, 
csökkentheti a pH-értéket (különösen az NH4), az arányok eltolásával egyéb elemhiányt okozhat, és 
ezen keresztül stimulálhatja a gyökérszekréciót. (MURÁNYI et al., 1994)

2.4.3. A nehézfémek eloszlása a növényben

  Általánosságban  a  felvett  fémek  nagy  része  a  növények  gyökerében  található,  a  föld  feletti 
részekbe csak kis hányaduk kerül. (TURCSÁNYI, 1990; KÁDÁR, 1995; PICHTEL et al., 2000) 
  Ugyancsak általánosan magasabb a vegetatív részek, s különösen a levélzet elemtartalma, mint a 
mag- vagy bogyóterméseké. (CSATHÓ 1994; KÁDÁR, 1995)
  Növényfajtól függően a hajtás és a gyökér nehézfém-tartalma között a megoszlási arány eltérő. 
(JONES&JARVIS, 1981) 
  A tavaszi árpával végzett tenyészedény-kísérlet eredményei is azt mutatták, hogy a nehézfémek a 
vegetatív részekben halmozódtak fel nagyobb mértékben. Továbbá a fejletlen növények Ni-, Co-, 
Cr-, Al- és Mn-koncentrációja többszöröse volt az egészséges növényekének. (OSZTOICS et al., 
2005)
  Fontos tárolóhely a vakuolum, a sejtfal (VÖGELI-LANGE & WAGNER, 1990; REESE et al., 
1992), melyekben a toxikus formák átalakulása és zárványképződés megy végbe. Az illékonnyá 
tehető toxikus elemek (Se, Hg, As)-növény kapcsolatára jó példa, a szelén, amelynek jelentős részét 
enzimek  segítségével  illékony  dimetil-szelenid  formájában  a  légkörbe  távolítja  el  a  növény. 
(TERRY et al., 1992)

2.4.4. Nehézfém toxicitás és növénytolerancia

  A nehézfém-toxicitást és a növénytoleranciát a növényeknél is nagyon sok összetevő befolyásolja. 
A 2.1. fejezetben ismertetett általános törvényszerűségeken, valamint a növények kemotaxonómiai 
különbségein kívűl az alábbi növényspecifikus tényezőkre hívja fel a szakirodalom a figyelmet.

  PAIS (1991)  szerint,  ha  egy elem egy adott  határkoncentráció  felett  toxikussá válik,  sérülést 
okozhat a növény valamelyik szervében, növekedésében vagy anyagcseréjében. A nem esszenciális 
elemek a kritikus talajkoncentráció alatt nem mutatnak hatást, felette viszont potenciális toxicitásuk 
nyilvánvaló.
A talaj-növény rendszer nagyrészt kiküszöböli a fémek toxikus mennyiségben való bekerülését a 
táplálékláncba, azzal, hogy a növény növekedése rendszerint megáll, illetve erősen lecsökken annak 
ellenére,  hogy  a  növények  esetenként  nagy  mennyiségben  halmozzák  szöveteikben  a  fémeket 
(CSATHÓ, 1994).

  A  nehézfémek  toxikus  hatásának  kivédésére  a  növényekben  különböző  mechanizmusok 
működnek. A nehézfémek megkötése, kicsapása komplexeket képző szerves savakkal (citromsav, 
almasav,  szalicilsav)  (KROTZ  et  al.,  1989;  PÁL  et  al.,  2002),  és  aminosavakkal  (hisztidin, 
metionin, glutation-komplexek) (KRÄMER et al., 1996; RAUSER et al., 1995) történik, gyakran 
már a gyökérben végbemegy. 
A növények érzékenysége és a toxicitás tünetei a toxikum elem típusától és növényfajtól függően 
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változó, amelyekről a 8.sz. táblázat ad áttekintést  ΚΑΒΑΤΑ-PENDIAS és PENDIAS (1989) több 
szerző adatait összegző munkája alapján. (in: CSATHÓ, 1994)

8.sz. táblázat. Α nehézfém toxicitás tünetei növényeken (ΚΑΒΑΤΑ-PENDIAS és PENDIAS, 1989)

Elem Τünetek Érzékeny növények

Al Erőteljesen gátolt növekedés, sötétzöld levelek, a szár bíborszínű gabonafélék
elszíneződése, levélcsúcsok elhalása, koralloid és károsodott gyökérzet.

As Idős leveleken vörösesbarna nekrotikus foltok, a gyökerek sárgás és -
barnás elszíneződése, visszamaradt bokrosodás.

Cd Levelek széle elbarnul, klorózis, vöröses levélerek és levélnyél, pillangósok (bab, szója),
összekunkorodó levelek, barna, csökkent növekedésű gyökérzet. spenót, retek, sárgarépa, zab

Co Érközötti klorózis új leveleken, melyet indukált Fe-klorózis követ, -
valamint a levélszél és- csúcs kifehéredése, károsodott gyökércsúcs.

Cr Új levelek klorózisa, gyökérnövekedésben károsodás. -

Cu Sötétzöld levelek, melyet indukált Fe klorózis követ, vastag, rövid, gabona, pillangósok, citrus
 vagy „szögesdrót”-gyökérzet, gátolt bokrosodás. csemeték, gladiólus, spenót

Hg A hajtás és gyökérzet súlyosan gátolt növekedése, levélklorózis         cukorrépa, kukorica, rózsa

 Mo Levelek sárgulása vagy barnulása, gátolt gyökérnövekedés, gátolt gabonafélék
  bokrosodás.

Ni Új levelek érközi klorózisa, szürkészöld levelek, barna, gátolt gabonafélék
 növekedésű gyökérzet.

Pb Sötétzöld levélzet, idősebb levelek elhervadása, gátolt növekedésű gabonafélék
hajtás, barna, röνid gyökérzet.

Se Érközi klorózis, vagy fekete foltosság 4 mg/kg körüli Se tartalomnál; -
  fiatal levelek teljes kifehéredése, vagy sárgulása,

        magasabb Se tartalomnál rózsaszínű foltok a gyökérzeten.
Zn Klorotikus és nekrotikus levélcsúcs, új levelek érközi klorózisa, a teljes gabonafélék, spenót

  növény gátolt növekedése, sérült, szögesdróthoz hasonló gyökérzet.

 
 A  nehézfémek  növényekre  kifejtett  káros  hatásai  kialakulásában  a  fiziológiai  tulajdonságok 
(KERESZTÚRI et al., 2003) mellett a szennyezés típusa (NÉMETH et al., 1993), a talajok fizikai-
kémiai állapota (ANTON et al., 2004), illetve a kihelyezési dózisok játszanak elsősorban szerepet. 

  A  talajoldat  fémtartalmának  növekedése  maga  után  vonja  fémtűrő  és  fémakkumuláló  fajok 
elterjedését  a  szennyezett  területen,  amelyek  hosszabb  távon  javítják  más  növények 
megtelepedésének esélyeit  (GUCWA & TURNAU, 1998). A nehézfém-adaptációs mechanizmus 
KÁRÁSZ (1992) alapján az alábbiak szerint történhet:
- a növény a rhizoszférában csapja ki a fémet,  így sem a gyökérben,  sem pedig a szárban nem 
mérhető nagy fém koncentráció (pl. Epilobium sp.);
- a gyökérben raktározza, nem szállítja el a szárba a fémet (pl. Elytrigia repens, Poa annula);
- csak a szárban és a levelekben raktározza el a fémet(pl. Inula viscosa, Euphorbia dendroides);
- a vakuolumokban vagy a sejtfalban immobilizálja a toxikus elemet;
- mind a gyökérben, mind a szárban raktározza a fémeket az anyagcseréjéből kiiktatva (pl.  Cistus  
salviifolius, Helichrysum italicus).

2.5. A kadmium (Cd), az ólom(Pb) és a réz(Cu) a talaj-növény-állat-ember táplálékláncban
  Doktori értekezésemben a kadmium-, az ólom- és a rézterhelésnek kitett talajok hatását vizsgáltam 
különböző környezettoxikológiai  tesztmódszerekkel,  ezért  a  felsorolt  három nehézfém jellemzői 
külön-külön bemutatásra kerülnek az Irodalmi Áttekintésben.
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2.5.1. A kadmium (Cd) a talaj-növény-állat-ember táplálékláncban

  A kadmium igen ritka elem a földkéregben. A talajban többféle kémiai formában lehet jelen. A 
kadmium megoszlása a különböző kötésformák között  meghatározó  jelentőséggel  bír  a növényi 
felvehetőség  szempontjából.  A  felszíni  talajok  világátlagban  0,53  mg  Cd/kg  sz.a. 
tartalmúak(SIMON,  1998).  Különböző  szerzők  közlése  szerint  a  Cd  normál  mennyisége 
növényekben szárazanyagra számítva 0,3-0,5 mg Cd/kg, míg toxikus mennyisége: 5-20 mg Cd/kg 
(KÁDÁR, 1991). Az igen stabil komplex fοrmák (mint például a CdCl- és a szerves komplexek) 
kevésbé toxikusak, mint a szabad Cd-ionok. (SPOSITO, 1983) 

  A kadmium veszélyessége főként abban rejlik, hogy a növények sokszor látható tünetek nélkül, 
nagy mennyiségben halmozhatják fel, s így észrevétlenül kerülhet be az állati táplálékláncba. 
A Cd-felvehetőséget  befolyásoló  tényezők közül a legfontosabb:  a  talaj  pH-ja és szervesanyag-
tartalma. 
  A  kadmium  felvehetősége  magas  pH-jú,  nagy  só-,  alacsony  szervesanyag-tartalmú  talajokon 
viszonylag  csekély  és  ilyen  talajokon  a  szervesanyag-alkalmazás  bizonyos  mértékig  javíthat  a 
tápanyagok és a nehézfémek felvehetőségén. KRAMER és ΚΟΕNIG (1983) vizsgálatai szerint a 
növényi felvétel növekedett a Cd-kezeléssel és istállótrágyázással, csökkent viszont a talaj pΗ-jának 
és agyagtartalmának emelkedésével.
  Α kadmium talajban történő adszorpciója igen gyors folyamat. A Cd-adszorpció és -deszorpció 
nagymértékben pH-függő. CHRISTENSEN (1984) vizsgálatai szerint a pH 7,7-ről 4,4-re történő 
csökkenése során a Cd-deszorpció mértéke háromszorosára nőtt homok-, illetve vályog talajokon. 
LODENIUS & AUTIO (1989) megállapították, hogy a kadmium szorpciójának változásában a pH-
nak nagyobb a szerepe, mint a szervesanyag-tartalomnak.

  Főleg  levélzöldségek  (saláta,  sóska,  spenót)  akkumulálnak  sok  kadmiumot,  de  a  magjukért 
termesztett  szántóföldi  növényekben  (napraforgó)  is  megfigyeltek  Cd  dúsulást  a  talaj  Cd- 
tartalmának  növelésével.  Általában  lineáris  összefüggést  tapasztaltak  a  talajok  és  a  növények 
kadmium-tartalma között. (LEHOCZKY, 1996; SIMON et al., 1999)
  Ugyanakkor  BRAMS  és  ANTHONY  (1988)  a  kadmium  növényi  felvételének  és  felvehető 
frakciójának időben jelentős, fokozatos csökkenését tapasztalta.  Hasonló eredményről számol be 
ΚÁDÁR (1995), miszerint tartamkísérleteiben a talaj felvehető, mobilis Cd-tartalma kisebb lett az 
évek során.

  Az egyes növénycsaládok Cd-felvétele alapján 3 csoportot különítettek el KUBOI et al. (1986): 
gyenge  (pl.  pillangós),  közepes  (pl.  pázsitfüvek,  ernyősök)  és  erős  (pl.  keresztesvirágúak, 
libatopfélék, fészkesek). 

  A Cd fitotoxicitása a következő mechanizmuson alapul: A kadmiumhoz kémiailag hasonló elem 
az esszenciális  cink.  E két  nehézfém versenyezhet  a szerves ligandumokért,  ami indokolhatja  a 
kadmium  néhány  toxikus  hatását,  ugyanakkor  a  Zn  képes  tompítani  ezt  a  toxicitást.  A  Cd 
akadályozza  a Fe,  Mn, és esetenként  Ca,  Mg és N felvételét  (WALLACE et al.,  1977). A Cd-
toxicitás  tünete  hasonlít  a  Fe-kloróziséhoz  a  növényben:  nekrózist,  hervadást  és 
növekedésvisszaesést  okoz.  Mechanizmusa  csökkenti  a  fotoszintetikus  aktivitást,  korlátozza  a 
gyökérrendszer  fejlődését  és  csökkenti  az  ionkölcsönhatásokat  a  növényben.  A  mezőgazdasági 
növények érzékenyebbek a  Cd-toxicitásra,  mint  a  fásszárúak (ADRIANO, 1986).  A kadmiumra 
érzékeny növények (szója, lucerna, bab, árpa) hozama 10 %-kal csökken, ha a hajtásukban vagy 
levelükben a Cd-koncentrácíó meghaladja az 5-10 mg/kg sz.a. értéket. (MACNICOL & ΒΕCKETT, 
1985)

  A  kadmium  viselkedése  összetettebb,  mint  az  ólomé  vagy  a  rézé.  Kadmium-terhelés  esetén 
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nagyobb  hajtás  Cd-tartalmat  és  kisebb  gyökér  Cd-tartalmat  mértek  az  angolperjében,  amely 
ugyanakkor  a gyökér  környezetében a talajban kisebb titrálható savanyúságot  eredményezett.  A 
jelenség rámutatott, hogy a kadmium gátol egyes életfolyamatokat, mint pl. az ammónium ionok 
felvételét és a vele együtt járó savkibocsátást. (MURÁNYI et al., 1997)

  A talajba  kerülő  Cd-szennyezés  környezetterhelésének  értékelésekor  figyelembe  kell  venni  a 
kezdeti  Cd formák  fokozatos  átalakulását  és  az  ebből  következő  megváltozott  eloszlást  a  talaj 
szilárd  alkotóelemein,  és  antagonizmusát  a  cinkkel  és  a  foszforral  (SOON,  1994).  Valamint,  a 
terhelés növelésével a továbbiakban adott kadmium kevésbé stabilan lekötött és inkább felvehető 
lesz, amennyiben a talaj nagy energiájú kötőhelyei már telítődtek (MANN & RITCHIE, 1993).

  Nem ismert pontosan, hogy a talaj-növény rendszeren keresztül a táplálékláncba mekkora hányada 
jut a növényi Cd-tartalomnak, amely felett már humán egészségkárosodással kell számolni, ezért 
indokolt  a  kérdés  részletes  vizsgálata,  a  Cd  felhalmozásra  leginkább  hajlamos  növények 
feltérképezése (CSATHÓ, 1994). A kadmium, mint  toxikus elem felhalmozódik a vesében és a 
csontképzési folyamat enzimjeit gátolja. Csontritkulást és nyálkahártya-károsodást okoz. Az emberi 
szervezetből  csak  10  év  alatt  ürül  ki.  A  kutatások  szerint  a  kadmium  a  fehérjékkel  stabilis 
komplexet képezve gátolja azok hatását. A kadmium élettani hatását Japánban fedezték fel. A Cd-
terhelt  talajon termesztett  rizzsel  a Cd bejutott  az  emberek  szervezetébe,  és az ún.  Itai-itai  kór 
okozója volt (KÁDÁR, 1991).

2.5.2. Az ólom(Pb)a talaj-növény-állat-ember táplálékláncban

  Az ólom a földkéregben igen koncentráltan, jól feldolgozható ércekben található. A felszíni talajok 
szennyezetlen területen 1-20 mg Pb/kg tartalmúak, azonban mennyisége városi környezetben, ill. 
ipartelepek  környékén  kiugró  lehet  (300-20.000  mg  Pb/kg  sz.a.)  (FILEP,  1998).  A  Pb  normál 
mennyisége  növényekben  5-10  mg  Pb/kg,  míg  toxikus  mennyisége:  30-300  mg  Pb/kg  sz.a. 
(KÁDÁR, 1991). Fitotoxicitási mechanizmusára jellemző, hogy a gyökér passzív felvétellel veszi 
fel és csak minimális mennyiség kerül a szárba. A Pb-felvétel feltétele, hogy a nehézfém a gyökér 
felületére jusson és bekerüljön annak sejtfalába. A növényben a Pb kiválasztásra kerülhet kelátok, 
piro-,  és  orto-foszfátok  formájában.  A  Pb  fitotoxicitása  relatíve  nagyobb  a  többi  nehézfémhez 
képest  (KOEPPE,  1981).  Az  elektronátvivő  reakciók  gátlásán  keresztül  csökken  a  növények 
mitokondriális légzése és fotoszintézise. (MILES et al., 1972)

  Az ólom egyértelműen  toxikus  nehézfém.  Hatása  az  emberi  szervezetre  közismert:  Az ólom 
zavarja az agyfunkciókat, a vérképző és kiválasztó szerveket, valamint elraktározódik a csontokban. 
Halálos Pb-mérgezésekre csak elvétve kerül sor a fejlett országokban, nem úgy a fejlődő világban. 
Megemlíthető,  hogy  tömeges  Pb-mérgezés  történt  Magyarországon  is  1994-ben  a  hamisított 
paprikaőrlemények  forgalomba  kerülésével.  A  kistermelői  mintákban  az  ólom  koncentrációja 
általában 1 mg/kg sz.a. alatt maradt, míg a hamisított őrleményekben gyakran 10 ezer mg/kg sz.a. 
feletti Pb-tartalmakat mértek. (KÁDÁR, 1995)

  Az ólom a talajokban döntően adszorpciós komplexekhez kötött, illetve oldhatatlan vegyületek 
formájában van jelen,  így a  növények számára  felvehető  Pb-tartalom igen csekély.  A talaj  Pb-
megkötő  képességét  az  agyag-  és  humusztartalom  jelentősen  befolyásolja.  A  növények 
ólomtoleranciája függ az ólomnak a talajból történő felvehetőségétől. A legnagyobb gond az, hogy 
a  növényeken  az  ólommérgezés  tünetei  rendszerint  nem  érzékelhetők,  de  állati  és  emberi 
fogyasztásuk mérgezéshez vezet. A meszezés, szervestrágyázás, P-műtrágyázás csökkenti az ólom 
felvehetőségét,  s  ezáltal  a  növények  Pb-tartalmát.  A  talaj  nagy  szervesanyag-tartalma  szintén 
csökkenti az ólom felvehetőségét (FILEP, 1998).

  Α  talajban  található  ólom  mozgékonyságának  növekedését  kilúgzás  során  csak  igen  kis 
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katiοnkicserélő  kapacitású,  könnyű  mechanikai  összetételű  talajon  észlelték.  (FULLER  et  al., 
1976). LA ZERTE (1986) szerint az ólom olyan mértékben kötődik a szerves anyaghoz, hogy még 
savas közegben sem mosódik le. Szerves komplexek képződése és speciális szorpciós folyamatok 
révén az ólom a legerősebben kötött fém.

  TAKÁCS  (1990)  a  pΗ  csökkenésének  az  ólom mozgékonyságára,  megkötődésére  gyakorolt 
hatását vizsgálta, az adszοrpciós izoterma meghatározásával értékelve az adszοrpció és a szerves 
komplex képzés szerepét.  Azt tapasztalta,  hogy az utóbbi stabilabb kötődést  biztosít  és kevésbé 
változik  a  savanyodás  hatására.  4,5-4  pH  érték  alatt  nő  meg  a  kicserélhető  és  oldható  Pb 
mennyisége

  KABATA-PENDIAS és PENDIAS (1992) úgy véli, hogy e viselkedés terén a kobalt és az ólom 
nagyon hasonló. Sokat találnak belőlük mangán- és vaskiválásokban, valamint Al-hidroxidokhoz 
kötötten  is  (BACKES  et  al.,  1995),  azonban  a  kobalt  beépül  a  kristályokba  a  vas-oxidok 
újrakristályosodása során, míg az ólom a felületen kötve marad.

  A foszfátok (hidroxiapatit, piromorfit) elsősorban az ólmot stabilizálják. Kísérletekben adagolásuk 
a talaj oldható Pb-tartalmának csökkenése mellett növelte a gyökér, és csökkentette a hajtás Pb-
tartalmát. (BOISSON et al., 1999; CAO et al., 2003)

  MURÁNYI  és  FÜLΕΚΥ  (1997)  a  gyökérkörnyezeti  savanyodás  ólommobilizáló  hatásának 
vizsgálta  a  tápanyag-ellátottságra  kidolgozott  gyors  csíranövényes  bioteszt  (NOOMAN  & 
FÜLΕΚΥ,  1989;  1991/1992)  segítségével.  Az  ólomkezelés  csökkentette  a  gyökérkörnyezetben 
képződő  savmennyiséget,  ami  viszont  együtt  járt  a  csíranövény  megnövekedő  Pb-felvételével, 
amelyet  az  ólom  anyagcsere-folyamatokat  (CO2 produkció,  ammóniumion-felvétel  stb.)  gátló 
hatásával magyaráztak. Az angolperje csíranövény az ólomfelvétel jó biοindikátorának bizonyult 
tenyészedényes kísérleteikben.

2.5.3. A réz(Cu) a talaj-növény-állat-ember táplálékláncban

  A réz elég gyakori elem a földkéregben. A felszíni talajok szennyezetlen területen 1-20 mg Cu/kg 
sz.a.  tartalmúak,  azonban  mennyisége  bányászatból  származó  ülepedő  porral,  ellenőrizetlen 
szennyvíziszap kihelyezéssel, vagy növényvédő szerek alkalmazásával felszökhet (FILEP, 1998). 

  A magasabbrendű növények,  valamint  az állati  és az emberi  szervezet  számára létfontosságú, 
gyakorlatilag minden élőlényben megtalálható. A Cu normál mennyisége növényekben 5-30 mg/kg, 
míg toxikus mennyisége: 20-100 mg/kg (KÁDÁR, 1991). A növények számára csak az oldható 
formában  lévő  réz  vehető  fel,  így  nem  réz-toxicitás,  hanem  réz-hiány  jelent  növényélettani 
problémát (<2-5 mg/kg). Elsősorban a gyökérben dúsul fel, a föld feletti szervekbe kevés épül be 
(PAIS,  1997).  Részeleme  sok  enzimnek  és  a  fotoszintézisben  szerepet  játszó,  Cu-tartalmú 
fehérjéknek. Felvétele során a gyökér adszorpciója lehet passzív, vagy aktív speciális hordozókkal. 
A  Cu  megkötődik  a  gyökérrendszer  sejtjeiben,  ill.  elszálításra  kerülhet  a  xilembe,  ahol 
aminósavakkal  komplexeket  képez (FERNANDES and HENRIQUES, 1991).  A legáltalánosabb 
növény-toxicitás  tünetek  a  visszaesett  növekedés,  a  gyökérrendszer  gyenge  fejlettsége,  és  a 
levélklorózis.  Alapvetően  káros  a  réz  a  gyökérrendszerre,  ahol  gátolja  az  enzimműködést. 
Ugyancsak erős gátló hatást fejt ki a fotoszintézisre, és a zsírsav-termelésre. (SMITH et al., 1985)

  Felnőtt  ember  szervezetében  100-150  mg  réz  található.  A  réz  felszívódását  (naponta  35 
milligramm) bizonyos aminosavak segítik elő. A vérbe jutó réz a rézanyagcsere szempontjából igen 
fontos fehérjéhez, a ceruloplazminhoz kötődik. Csökkent ceruloplazmin-termelés esetében -ennek 
genetikai oka van - alakul ki a Wilson-kór. A réz mind a növényekben, mind az állati és az emberi 
szervezetben elsősorban réztartalmú enzimek alakjában található meg és ezek az enzimek oxidáz-
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funkciót töltenek be. A réz és a vas biokémiája szoros kapcsolatban áll egymással. A réz hiánya 
vérszegénységet  okoz,  mert  a  réztartalmú  fehérjék  igen  fontos  szerepet  játszanak  a  vas 
anyagcseréjében, egyebek között a vasnak a porfiringyűrűbe való beépülésében és a vörösvérsejtek 
érésében. (KÁRÁSZ, 1992)

  Az  eddigi  kutatások  szerint  az  ásványi  talajkolloidok  megköthetik  a  rezet  kationcsere 
kapacitásukon felül  is.  A kationcsere  kapacitáson felüli  rézmegkötés  a  specifikus  adszorpcióból 
adódik, ahogy ezt BINGHAM és munkatársai (1964) kimutatták. 

  Montmorilloniton a specifikus és nem specifIkus adszorpció egyszerre és egymástól függetlenül 
zajlik le. Alacsonyabb rézkoncentrációnál az előbbi dominál (MCLAREN & CRAWFORD, 1973). 
Savasodás során a réz mozgékonysága megnövekszik, a többi kation formájában lévő nehézfémhez 
hasonlóan. Oldatban a rézion komplexekként van jelen. Vizes közegben a Cu(Η2O)6 2+jellemző, de a 
pH-tól függően a Cu(Η2O)6 2+ + H2O ↔ Cu(ΟΗ)( Η2O)5+ + H+ átalakulás is számottevő. (STUMM, 
1981)

  A  nagy  szervesanyag-tartalmú  talajokban  az  erős  komplexképződés  miatt,  a  réz  nagy  része 
legtöbbször  a  növény  számára  nem  hozzáférhető  formában  található.  A  tápelemekkel  való 
kölcsönhatás szempontjából a nitrogénnel és a foszforral negatív összefüggés mutatható ki, ugyanis 
e két létfontosságú tápelem túladagolása rézhiányt idézhet elő. (LEXMOND, 1980) 

2.6. A nehézfémek és a talaj mikroszervezeteinek kölcsönhatása

2.6.1. A nehézfémek hatása a talaj mikroszervezeteire
  A  talaj-mikroorganizmusok  számára  a  nehézfémek  közül  a  vas,  mangán,  molibdén 
nélkülözhetetlenek. A cink, réz, kobalt, kadmium és nikkel viszont nagyobb mennyiségben toxikus 
elemek,  de más mikroelem talajban való jelenléte  ezt  a tulajdonságukat  részlegesen vagy teljes 
mértékben képes megváltoztatni. (BAYOUMI HAMUDA et al., 1996) 

  JHA (1966) szerint  a Rhizobium törzsek szaporodásához a Co2+ esszenciális,  a Μο2+ jelenléte 
pedig kívánatos az optimális szaporodásukhoz. Α Ν2-kötő aktivitás és a Μο2+felvétel között igen 
erős a korreláció (GRAHAM & MAIER, 1987). Ugyanakkor WILSON & REISENAUER (1970) 
kimutatták, hogy a Fe2+ és a Μn2+ is alapvetően fontos a Rhizobium törzsek számára, mivel a N2-
kötő tevékenységért felelős nitrogenáz enzim Fe-, valamint Mo-atomot tartalmazó fehérjékből áll. 
STULTS et al.  (1987) szerint a Bradyrhizobiumok felhasználják a Ni2+-t, mivel az a hidrogenáz 
fontos  alkotórésze.  APPANA (1989)  kimutatta,  hogy  a  sejtfalat  alkotó  poliszacharid  szintézise 
fokozódik a gümőbaktériumoknál az Fe2+ és az ΑL3+ táptalajban való jelenléte esetén. 

  A  nehézfém-szennyezés  megváltoztatja  a  talaj  mikrobiális  biomasszáját  (BROOKES,  1995; 
SZILI-KOVÁCS et al.,  1998),  a talaj  mikrobaközösségének összetételét  (FROSTEGARD et al., 
1996), a szaporodását, a légzést és az enzimaktivitást (BǺǺTH, 1989). 
  A nehézfémek közül főleg az Ag,- Cu-, Zn- és Hg sói igen nagy hígításban is toxikus hatást 
fejtenek ki a mikroorganizmusokra. Hatásmechanizmusuk lényege, hogy az oldatba jutó fémionok 
minimális  mennyisége  is  katalizálja  a  létfontosságú  fehérjék  denaturálását.  A szabad  fémion  a 
proteinekkel fémproteináttá kapcsolódik, majd újra felszabadul és egy másik molekulával léphet 
kapcsolatba. (HELMECZI, 1994)

  BECK (1981) az oldható Cd-, Cr-, Zn-, Cu-, Ni- és Hg-sók hatását vizsgálta talajbaktériumokra és 
gombákra. Megállapította, hogy a Hg kivételével a gombák 10x-50x ellenállóbbak a nehézfémekkel 
szemben, mint a baktériumok. 

  A talajbaktériumok egyes csoportjain belül is van eltérés érzékenységükben: legérzékenyebbnek a 
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ciano, a heterοtrόf és az endoszimbionta N2-kötő, valamint a nitrifikáló baktériumok bizonyultak a 
talajban lévő nehézfém-szennyezéssel szemben. A nitrifikáció intenzitását  a Cd, Cu, Ni kevésbé 
befolyásolta, míg a Cr, Zn és Hg erősen csökkentette . (BECK,1981; McGRATH et al, 1987).

  Az OKI saját, a szabványosított bakteriológiai toxikológiai tesztek tesztorganizmusainak nehézfém 
érzékenységét  összehasonlító  kísérleteiből  megállapítható,  hogy  a  nehézfémterhelésre  a 
Pseudomonas  fluorescens  tesztbaktérium  érzékenyebben  reagált,  mint  az  Azotobacter  agile 
(BARNA et al, 2005). 

  A nehézfémek akkumulációjával egyes mikroszervezeteknél rezisztencia is kialakulhat, amelynek 
mechanizmusa KÁRÁSZ (1992) szerint lehet:
- a sejtfal komponenseihez való kötődés bioszorpcióval,
-extracelluláris  komplexképzés (pl.  a  Rhizobium sp.  extracelluláris  poliszaccharidok segítségével 
tudja semlegesíteni a toxikus fémeket,
- intracelluláris megkötés,
-plazmidfüggő akkumuláció (pl. a  Ralstonia metallidurans  baktérim kétféle plazmidot tartalmaz, 
melyek a nehézfém rezisztenciáért felelősek. Az egyik plazmidja a Cd, Co, Zn, Hg, Tl, Cu, és Pb, 
míg másik plazmidja a Co, Zn, Ni, Hg, Tl és Cr rezisztenciáért felelős,
- periplazmás peptidoglükánhoz kötés. 

2.6.2. A talaj mikroszervezeteinek hatása nehézfémek mozgására a talaj- növény rendszerben

  A talaj- és rizoszféra mikrobái, mint egyféle önálló „szervezeti egység" (trofikus szint) képesek 
befolyásolni  a  nehézfémeknek  a  talaj-  növény-állat-ember  táplálékláncban  való  mozgását, 
feldúsulását, vagy akár az oda be nem kerülését is (KÁDÁR, 1995).

  A talajban a toxikus nehézfémek biogeokémiai ciklusában a mikroszervezetek anyagcseréjének 
fontos szerepe van. A toxikus elemeket tartalmazó vegyületek toxicitását a talajmikrobák egyaránt 
csökkenteni és növelni is képesek. Pl. a metanogén baktériumok képesek az arzenátok oxidációs 
fokát megvátoztatni: az As5+-t As3+-má redukálják. Anaerob mikrobák az arzin-vegyületeket nagyon 
toxikus,  illékony  dimetil-arzinná,  vagy  trimetil-arzinná  metilezik.  Ugyanakkor  alkiltranszfer 
reakcióban toxikus metil-higany keletkezik.  Vannak olyan  mikrobák azonban,  amelyek  a  metil-
higanyt redukálják, és így illékony, kevésbé toxikus Hg keletkezik. A talajokba került fémtárgyak 
pedig  aerob  és  anaerob  körülmények  között  egyaránt  mikrobiológiailag  serkentett  korróziónak 
vannak alávetve.(SZABÓ I. M., 1992)

  Az  elmúlt  években  egyre  nagyobb  az  érdeklődés  a  növényekkel  szimbiózisban  élő 
mikroszervezetek  iránt,  mivel  jelenlétük  vagy  hiányuk  befolyással  van  a  növények  nehézfém-
felvételére.  A  mikorrhiza  gombák  jobb  tápanyagellátást,  nagyobb  fémtoleranciát  biztosíthatnak 
növénypartnerük számára, mivel nem csak segíthetik, de gátolhatják is egyes elemek (pl. mangán) 
felvételét a talajból. (LOUIS, 1990)
A mikorrhiza jelenlétében a talaj Cu-, Pb- és Zn-koncentrációja befolyásolja az elemek felvételét. 
Kisebb nehézfém-koncentrációnál az endomikοrrhiza elősegíti az elemek felvételét, míg nagyobb 
nehézfém-koncentrációnál  a  mikorrhiza  gátolja  a  hajtásban  a  fém  toxikus  szintre  emelkedését 
(LEYVAL et al., 1991). TURNAU és munkatársai (1993) eredményei alapján megállapítható, hogy 
a mikorrhiza externális hifája a kadmiumnak csak egy részét továbbítja a gyökérhez, így biztosítva 
a növény védelmét.

  Α mikorrhiza gombák fémtűrő képességét tesztelő szabadföldi kísérletekben, ahol a talajokat a 
vizsgált fémek sóival vagy azok keverékét tartalmazó szennyvíziszappal terhelték, az arbuszkuláris 
mikorrhiza  gombák  (AMF)  gyökérkοlοnizációját  a  nehézfémek  csökkentették  (ΗÖFLICH  & 
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MΕTZ, 1997). Más esetekben a fémszennyezés teljesen meggátolta  a növény-gomba szimbiózis 
kialakulását,  a  gombák  sporulációját,  in  vitro  a  gοmbasρόrák  csírázását  és  hifák  terjedését  a 
talajban. (KOOMEN et al., 1990)

  Megállapítást  nyert,  hogy  az  arbuszkuláris  mikorrhiza  gombák  egy  hosszabb  ideig  tartó 
fémszennyezés  alatt  adaptálódhatnak  a  fémterheléshez  (ARNΟLD  &  KAPUSTKA,  1987),  sőt 
kiszelektálódhatnak fémtοleráns AMF fajok is. WEISSENHΟRN és munkatársai (1994) a spórák 
nehézfém-toleranciáját in vitro spóra germinációs tesztben tanulmányozták. Egy évvel a kadmiumot 
és cinket tartalmazó szennyvíziszapos terhelés után az AMF kevert kultúrájának fémtoleranciája 
növekedett. 

  TAKÁCS és munkatársa (2000) szerint a Nagyhörcsöki mészlepedékes csernozjom Cd, Ni és Zn 
fémekkel  szennyezett  talajaiból  a  leggyakoribb  fajnak  a  Sclerocystis  sinuosa,  Glomus  sp. 
bizonyultak.  A  legalacsonyabb  diverzitást  a  kadmiummal  szennyezett  talajokon  mutatták, 
alátámasztva a kadmium erős toxicitását. 

  JΟKER  és  LEYVAL  (1997)  Cd-toleráns  Glomus  mosseae  törzset  izoláltak  nehézfémekkel 
szennyezett  talajból.  Kísérleteik  szerint  a  100  mg  Cd/kg  dózis  még  nem  hat  az  AMF  hifák 
terjedésére, sőt a gombák spοrulációját is megfigyelték. A kadmium a nem mikorrhiza gombáknál 
jobban gátolja a germinációt és spοrulációt. (ROSS, 1982)

2.7. A nehézfémek környezettoxikológiai hatásának vizsgálata

  A nehézfémeknek, mint környezetszennyező anyagoknak az élő környezetre gyakorolt  toxikus 
hatásának kísérletes vizsgálatára jelenleg az alábbi főbb típusok állnak a kutatók és a gyakorlati élet 
rendelkezésére.

I. Laboratóriumi vizsgálatok:
- Ökotoxikológiai tesztek,
- Oldatkultúrás kísérletek,
- Homokkultúrás kísérletek,
- Tenyészedényes kísérletek

II. Szabadföldi kísérletek

2.7.1. Ökotoxikológiai tesztek

  A talajszennyezők ökotoxikológiai jellemzése egyre nagyobb jelentőséget kap. Kiemelhető ezek 
közül a vegyi anyagok általános kockázatának és a szennyező anyagok helyspecifikus kockázatának 
felméréséhez szükséges ökotoxikológiai adatok szolgáltatása. 

Az  ökotoxikológiai  tesztek  figyelembe  veszik  egyed  szinten  az  egyed  élettani  viselkedését 
(pusztulás,  szaporodás,  biokémiai  folyamatok  stb.)  vizsgálják,  míg  a  populáció  szintjén  az 
egyedsűrűség,  eloszlás  törvényszerűségeivel  foglalkoznak.  Társulás  szintjén  a  fajszám,  a  fajok 
közötti kapcsolatok, indikátor fajok jelenléte, míg az ökoszisztéma szintjén a rendszer egészének 
anyag- és energiaforgalma áll az ökotoxikológia érdeklődésének középpontjában. (SUTER, 1989)

  A szerves és szervetlen szennyezőanyagok ökotoxikus hatását vizsgálhatjuk  egy fajt alkalmazó 
laboratóriumi tesztekkel. Hátrányuk a környezeti realizmusuk, mivel természetes viszonyok között 
nem pusztán egy faj egyedei kerülnek kapcsolatba a szennyezőanyaggal, hanem populációk. Így a 
szennyezőanyagok  természetes  viszonyok  között  fellépő  hatásának  megállapítására  az  egy  fajt 
alkalmazó tesztek félrevezető választ adhatnak (VAN CAPELLEVEEN, 1995). Lényegében tehát 
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az extrapolálás egyetlen fajról, a tesztorganizmusról, egy másik fajra vagy az ökoszisztéma egészére 
csak nagy körültekintéssel végezhető el (CARNIS & PRATT, 1989). Az egy fajt alkalmazó teszek 
közül a mikrobiális módszerek tűnnek a legalkalmasabbnak az ökoszisztéma jellemzésére, mivel 
majdnem  minden  ökoszisztémában  megtalálhatók,  így  a  jól  választott  tesztorganizmus 
reprezentálhatja a környezeti viszonyokat (CALOW, 1993). A talaj-mikroorganizmusok légzése a 
nehézfém-stressz jó ökológiai indikátora (BROOKES, 1995). 

  A  trichodermák  világszerte  -így  Magyarországon  is  -  elterjedt  fajai,  fontos  tagjai  a  talajok 
mikroflórájának,  és  gyakorta  tesztelik  őket  a  toxikológiai  vizsgálatok  során.  Nagy  dózisú 
kadmiumnak  (10  mM)  egy  Trichoderma  viride  izolátumra  gyakorolt  hatását  tanulmányozva 
megállapították, hogy a gomba ugyan képes ezt elviselni,  de jelentős degeneratív morfológiai és 
élettani változásokat szenved, amelyek genetikailag is rögzülnek (FRANK et al, 1994). 

  A televényférgek alkalmasak arra, hogy ökotoxikológiai vizsgálatokban kemikáliák vizsgálatánál 
tesztállatként  szerepeljenek.  Eddig  ilyen  célra  leggyakrabban  a  Cognettia  (LOKKE  &  VAN 
GESTEL, 1998) és az Enchytraeus (DIDDEN & RÖMBKE, 2001) fajokat használták. Ez utóbbi 
széles elterjedésű, laboratóriumban jól tartható és szaporítható faj, ezért az elmúlt években egyre 
gyakrabban  alkalmazzák  akut  és  krónikus  laboratóriumi  toxicitási  tesztekben.  Az  ilyen  típusú 
vizsgálatok elvégzésére már rendelkezésünkre áll előzetes OECD útmutató is (OECD, 1999). 
 
 Jelenleg  még  kevés  adattal  rendelkezünk  a  közönséges  televényféreg  nehézfém-toleranciájával 
kapcsolatban. LOCK és JANSSEN (2001) szerint a kadmiummal terhelt talajokon hosszabb ideig 
élő állatoknak sem változott meg jelentősen e nehézfémmel szembeni toleranciája. Kísérletükben 
kimutatták, hogy a kadmiummal nem szennyezett, illetve szennyezett talajról származó populációk 
esetén az LC50 érték között nem volt szignifikáns különbség.

  A ToxAlert -egy vizes oldattal dolgozó- teszt, alkalmas lehet talajszennyezettség minősítésére, 
amelynek  alapelve  a  biolumineszcencia.  Az  alkalmazott  tesztszervezet  a  Vibrio  fischeri 
(biolumineszcens  baktérium).  A mérgező  anyag  változásokat  idéz  elő  a  sejtalkotók  állapotában 
-úgymint  sejtfal,  sejtmembrán,  az  elektrontranszport-rendszer,  enzimek,  a  citoplazma  alkotói- 
amelyek a biolumineszcencia csökkenésében mutatkoznak meg.(CEC, 2001)

  Az  ökotoxikológiai  vizsgálatok  körébe  tartozik  a  csíranövény-teszt  is.  Ennek  során 
klímakamrában,  szabályozott  környezeti  feltételek  mellett  mustár-csíranövényeket  termesztenek 
nehézfémmel  szennyezett  körülmények  között.  A  csíranövények  gyökerének  növekedését 
regisztrálják és ebből következtetnek a táptalaj nehézfém-terheltségére.

A  több  fajt  alkalmazó tesztek  közül  különösen  jelentősek  az  ún.  mikrokozmosz  tesztek.  A 
mikrokozmosz tesztek sem képesek a természetben lezajló folyamatokat tökéletesen modellezni, de 
az  általuk  szolgáltatott  eredmény  nagyobb  biztonsággal  vonatkoztatható  a  környezetre.  A 
mezokozmosz  tesztek  átmenetet  képeznek  a  laboratóriumi  mikrokozmosz  és  a  szabadföldi 
vizsgálatok között. A mezokozmoszok szabadföldön létrehozott mesterséges rendszerek, amelyet a 
vizsgált kemikáliával szennyeznek, majd nyomon követik az ökológiai változásokat.

  A növény-mikroba-nehézfém kölcsönhatások tanulmányozásánál a hasznos mikroszervezetekre, 
így  a  nitrogénkötő  szimbionta  Rhizobium-  (BAYOUMI  et  al.,  1995),  vagy  asszociatív 
Azospirillum-  (BIRO  et  al.,  1995)  és  sziderofor-termelő  Pseudomonas  rhizobaktériumok 
(VARADY  et  al.,  2002)  mellett  a  szaprotrof  Trichoderma  gombák  (ROMÁN  et  al.,  2001) 
vizsgálatait emelik ki. 

  Az  egyszeri  ökotoxikológiai  teszteredményt  igénylő  kockázatfelmérési  módszerekhez  képest 
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pontosabb eredményhez vezet a monitoring adatok alapján történő ökológiai- és egészségkockázat 
felmérés. Egyre sürgetőbb a hatáson alapuló határértékrendszerek kidolgozása is, a fejlett nyugat-
európai  és  amerikai  államokban  kiterjedt  kutatás  folyik  a  hatásokon  alapuló  határértékképzés 
módszerének  kidolgozására  és  a  megfelelő  végpontok  megtalálására  (NOAEC,  LOEC,  MATC, 
stb.).  A  kutatók  olyan  ökotoxikológiai  eredményeken  alapuló  minősítő-  és  kritériumrendszer 
kidolgozásával  is  foglalkoznak,  ahol  a  határérték  nem  egy  koncentráció,  hanem  magának  a 
biológiai-  ökotoxikológiai  módszeregyüttesnek  az  eredménye,  a  szennyezett  környezeti  elem 
dózisára vonatkoztatva. (SPELLERBERG, 1991)

2.7.2. Oldatkultúrás kísérletek

  Az oldatkultúrás  kísérletek  jellemzői,  hogy a  nehézfémek  ilyen  körülmények  között  már  kis 
koncentrációban toxikusak feltéve, hogy oldható formában vannak jelen, mivel a talaj, mint fixáló 
és pufferoló közeg hiányzik.

  Jó példa a fent részletezettekre, hogy AL-ATTAR et al. (1988) oldatkultúrás kísérletben vizsgálta 
0,001  mg/l  Cd  hatását  angolperjére,  és  megállapították,  hogy  az  a  koncentráció  20%-kal 
csökkentette a terhelésnek kitett növények gyökértömegét, és 10%-kal hajtásuk száraztömegét.

  WANG(1994) azt találta, hogy hatnapos kezelés után a 1,4 mg/l Cd-tartalmú oldatkultúra EC50-
értékű toxikus hatással bírt a rizs szemtermésére és növekedésére. WONG & BRADSHAW (1982) 
kéthetes oldatkultúrás kísérletében a 0,031 mg/l réz-tartalmú CuSO4-oldat 71%-kal vetette vissza a 
rizs gyökérhosszúságát.

2.7.3. Homokkultúrás kísérletek

  A  homokkultúrás  kísérletek  kihasználják  a  homok  fizikai-  és  kémiai  tulajdonságait,  amelyek 
legkevésbé zavarják a tesztnövények nehézfém-felvételét közvetlen és közvetett módon egyaránt.

HASSETT et al (1976) homokkultúrás kísérletben hét napon keresztül  vizsgálták magról  nevelt 
kukorica  növény gyökérhosszára  a  kadmium hatását.  Megállapították,  hogy 25  mg/kg  sz.a.  Cd 
43%-kal  vetette  vissza  a  Cd-terhelt  homokkultúrában  nevelt  tesztnövények  gyökérhosszát  a 
terheletlen  homokkultúrában  nevelt  növényekéhez  képest,  míg  15  mg/kg  sz.a.  Cd nem okozott 
növekedésgátlást.

2.7.4. Tenyészedényes kísérletek

  A tenyészedényes kísérletekről általánosságban megállapítható, hogy kedvezőbb feltételeket lehet 
teremteni  a  környezeti  tényezőkben,  valamint  a  talaj  nehézfém-tartalmának  homogenizálásában, 
továbbá  a  tesztnövények  vitalitásában,  így  ezekben  a  kísérletekben  mindig  magasabb  a 
tesztnövények nehézfém-akkumulációja,  mint  szántóföldi körülmények között,  ugyanolyan dózis 
mellett. 

  ADEMA & HENZEN (1989) EC50 hatású Cd mennyiségét kereste tenyészedényes  kísérletben 
saláta növények zöldtömegére, és eredményeik szerint ez 33 mg/kg Cd-terhelés mellett következett 
be.

  OSZTOICS  et  al.  (2003)  szerint  a  tenyészedény-kísérletben  az  algériai  nyersfoszfát  és 
szuperfoszfát növekvő adagjai növelték a talajminták könnyen oldható Cd- Cr- és Sr-mennyiségét, 
azonban koncentrációjuk a megengedett határértékek alatt maradt.

  Az OKI-ban HORVÁTH et al. (1983) bányahomokkal és homoktalajjal beállított tenyészedényes 
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kísérleteikben 0-2-5-10-15 mg/kg arzén hatását vizsgálták a talaj, valamint a burgonya, sárgarépa, 
retek és paradicsom termésének As-tartalmára. Az emberi fogyasztásra alkalmas növényi részek az 
alábbi talaj As-tartalmaknál érték el a kritikus 1 mg/kg sz.a. As-tartalmukat. Burgonya: 6-7 mg/kg 
sz.a.; sárgarépa: 9-10 mg/kg sz.a.; hónapos retek: 13-14 mg/kg sz.a.. Kísérleti eredményeik alapján 
a talaj higiénés szempontból megengedhető As-tartalmát 6-7 mg/kg sz.a.-ban határozták meg.

2.7.5. Szabadföldi kísérletek 

  KÁDÁR (2003) szerint az őszi árpára karbonátos csernozjom talajon az As, Cd és Se bizonyult 
toxikusnak. Extrém dúsulást a növényi szervekben a szelén és molibdén mutatott.  A termesztett 
növényi anyag azonban fogyasztásra, ill. takarmányozásra alkalmatlanná vált az As-, Cd-, Mo-, Se- 
és Zn-kezelések parcelláiban is.

  Karbonátos csernozjom vályogtalajon egy műtrágyázási tartamkísérlet 21. évében vizsgálták az 
eltérő NPK-ellátottsági  szintek és kombinációik hatását  a Vörös óriás fajtájú sárgarépa (Daucus 
carota L.) lombjának és gyökerének ásványi összetételére. Ami a mikroelemeket illeti, a gyökérben 
dúsult a B, Zn, Cu, Ni és Cd, a lombban pedig a Mn, Sr, Ba, Cr és Pb. (KÁDÁR, 2004)

  KÁDÁR és PÁLVÖLGΥΙ (2003) Mikroelem-terheléses szabadföldi kisparcellás tartamkísérletük 
8.  évében  löszön  képződött,  vályog  mechanikai  összetételű  karbonátos  csernozjom  talajon, 
napraforgó esetében a Cd és Se bizonyult toxikusnak a napraforgóra. A növekvő Cd-terhelés gátolta 
a magképződést, csökkentette az olaj %-át a magban és az olajhozamot. A 270 kg/ha feletti Se-
terhelés nyomán az állοmány kiritkult, kipusztult és magtermés alig, vagy egyáltalán nem fejlődött 
ki. 

  Nagy nehézfém-tartalommal  bíró talajokon LEHOCZKY és  munkatársai  (2002) erőteljes  Cd-
akkumulációt mutattak ki a Lactuca sativa L. és a Sinapis alba L. növényekben, míg KUBOI és 
munkatársai (1986) a Chenopodiaceae, a Cruciferae, a Solanaceae és a Compositae családokban.

  Szennyezett talajból jelentős mennyiségű kadmium kerülhet be a napraforgókaszatba. Szabadföldi 
kísérletben,  szennyvíziszappal  kezelt  csernozjom  talajon  például  a  napraforgó  (Viki  fajta) 
tányérjában a Cd-tartalom a júliusi 100 μg/ kg értékről szeptemberre 250 μg/kg-ra nőtt (GYŐRΙ et 
al., 1992).

  LESSΜAN  és  ELLIS  (1971)  karbonátos  talajon  bab  jelzőnövénnyel  megállapították,  hogy 
polifoszfát típusú műtrágya alkalmazása esetén a növény több cinket tartalmazhat.

  BORIVOJ (1996) trágyázási tartamkísérletben karbonátos homokon tanulmányozta néhány nem 
esszenciális elem (Sr, Al, Ba, Se, Pb) felhalmozódását a szemes cirok föld feletti részében. A Sr-, 
Al-, Ba- és Pb-koncentrációk a bugahányás kezdetéig növekedtek. Teljes éréskor a Sr-, Al-, Ba- és 
Pb-koncentráció a szárban volt nagyobb. A Se-tartalom közel azonos volt a szem- és szártermésben. 
A műtrágyázás a szárban a Se- és Pb-tartalmat növelte, a Sr-tartalmat pedig csökkentette. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1. A talajok nehézfém-szennyezettségét értékelő, gyors növényi bioteszt metodikai alapelve 

  A nehézfémmel szennyezett talajok toxicitását értékelő, növényekre adaptálható gyors biotesztünk 
metodikai  alapelve a  NOOMAN és  FÜLEKY (1989, 1991/1992) által továbbfejlesztett,  STANFORD és  DE 
MENT-féle (1957) gyors csíranövény bioteszt volt. Lényege, hogy háztartási vattapárnán csíráztatott 
és  előnevelt  növényeket,  (amelyek  csupán  ad  libitum desztillált  vizet  kapnak  csíráztatás  és 
előnevelés  alatt)  miután  gyökérzetükkel  kellőképen  átszőtték  a  vattapárnát  ráhelyezzük  a 
tenyészedényekben elhelyezett, vizsgálandó talajmintákra. 
  A  tápanyaghiányos  környezetben  nevelt  növények  gyors  tápanyagfelvételbe  kezdenek  a 
teszttalajból, így a felvehető formában jelenlévő nehézfémekből is. A felvett nehézfémek növényen 
belüli mobilitásától függően különböző arányban akkumulálódnak a gyökérzetben és a hajtásban. 
Növényfajtól  függő,  kellő  időtartamú  talaj-növény kontaktus  után  a  tesztnövényeket  tartalmazó 
vattapárnát eltávolítjuk a talajról és megtörténhet a gyökérzet és a hajtás elem-analízise, valamint 
jelen esetben a nehézfémek növényre gyakorolt  hatását  reprezentáló növényélettani  paraméterek 
vizsgálata. 

3.2. A talajok nehézfém-szennyezettségét értékelő, gyors növényi bioteszt előkísérletei

3.2.1. Az előkísérletek tesztnövénye 

  A  nehézfém  terhelési  előkísérletek  tesztnövénye  őszi  búza (Triticum  aestivum) volt,  amely 
rendszertanilag  a  Pázsitfüvek  (Gremineae) családbjába  tartozó,  a  legfontosabb  termesztett 
élelmiszer növények közé tartozik világszerte és hazánkban egyaránt. A nehézfémmel szennyezett 
talajok  ökotoxikológiai  értékeléséhez  alkalmazni  kívánt  gyors  bioteszt  módszer  szempontjából 
lényeges tulajdonságai a környezeti viszonyokhoz való jó alkalmazkodóképessége, rövid csírázási 
ideje,  nagy növekedési  erélye,  továbbá hogy növényélettani  értelemben  C3 típusú növényfaj.  A 
tesztnövényként alkalmazott őszi búza csírázási %-a: 87,6% volt. Fajtája: Lupus

3.2.2. Az előkísérletekben alkalmazott teszttalaj bemutatása 

  A nehézfém terhelési előkísérletek teszttalaját 2004. augusztus hónapban a Szent István Egyetem 
Gödöllő-Szárítópusztai Kísérleti Telepén vettük a kontroll kísérleti parcellán, amely az Egyetemen 
folyó  szabadföldi  növénykísérletek  kezelésmentes  területe.  Genetikai  talajosztályozás  szerint  a 
teszttalaj a Ramann-féle barna erdőtalajok közé tartozik, amelynek fontosabb mért fizikai és kémiai 
paramétereit a 9. sz. táblázat tartalmazza.

9. sz. táblázat. A nehézfém terhelési előkísérletek teszttalajának fizikai, kémiai paraméterei
Mért komponens Gödöllő-Szárítópuszta 

Kontroll parcella, „A” szint
Vizsgálati módszer

pHDV 6,78 MSZ 08-0206-2:1978
Szárazanyag-tartalom (%) 95,2 MSZ 21470-2:1981
Humusz % 2,03 MSZ 08-0452:1980
KA 23 MSZ 21470-51:1983
Fémtartalom(2M HNO3 kivonat):
  Cd (mg/kg száraz anyag) 0,12 MSZ 21470-50:1998
  Cr (mg/kg száraz anyag) 1,13 MSZ 21470-50:1998
  Cu (mg/kg száraz anyag) 3,64 MSZ 21470-50:1998
  Hg (mg/kg száraz anyag) <0,10 MSZ 21470-50:1998
  Ni (mg/kg száraz anyag) 2,80 MSZ 21470-50:1998
  Pb (mg/kg száraz anyag) 7,10 MSZ 21470-50:1998
  Zn (mg/kg száraz anyag) 7,29 MSZ 21470-50:1998
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3.2.3. A teszttalaj nehézfém-terhelése

  A teszttalaj nehézfém-terhelése Cd- Pb- vagy Cu-tartalmú vegyszerek talajba keverésével történt 
meg. Az 1×-es terhelés mindhárom nehézfém esetében a 10/2000. sz. (VI. 2.) KÖM–EÜM–FVM–
KHVM  együttes  rendelet  2.  sz.  mellékletében  földtani  közegekre  előírt  „B”  (szennyezettségi) 
határértékek voltak. (10 sz. táblázat)

10.sz. táblázat. Az előkísérletek teszttalajának nehézfém-terhelése

Elem jele
Nehézfém-terhelés mértéke

(mg /kg talaj)
0 x 1 x 2 x 4 x

Cd 0 1 2 4
Pb 0 100 200 400
Cu 0 75 150 300

A teszttalaj nehézfém-terhelése az alábbi lépésekből állt:
- 200 g légszáraz, előzőleg 2 mm-es szitán átrostált teszttalajt helyeztünk 1-1 db. 500 ml űrtartalmú, 
40 mm belmagasságú és 120 mm átmérőjű, sima felületű műanyag tálba. Ezután 3 ismétlésben, a 4 
terhelési szint szerint tenyészedényenként az alábbi nehézfém-terheléseket alkalmaztuk.
- Cd-terhelés esetén 50–50 ml desztillált vízbe 0,2 ml 0, 1, 2 vagy 4 mg/ml Cd-tartalmú kadmium-
acetát [Cd(CH3COO)2 × 2 H2O] törzsoldatot;
-  Pb-terhelés esetén 50-50 ml desztillált  vízbe 0,2 ml 0, 100, 200 vagy 400 mg/ml Pb-tartalmú 
ólom-acetát [Pb(CH3COO)2 ×3H2O] törzsoldatot;
- Cu-terhelés esetén 50-50 ml desztillált vízbe 0,2 ml 0, 75, 150 vagy 300 mg/ml Cu-tartalmú réz-
szulfát (CuSO4 × 5 H2O) törzsoldatot kevertünk a 200 g-os talajmintába.

3.2.4.  Tenyészedényes  időtartam  előkísérlet  az  optimális  nehézfém-terhelési  periódus 
időtartamának megállapítására

  Az időtartam kísérlet során azt az optimális nehézfém terhelési időtartamot kerestük, amelynek 
végére  a  tesztnövények  nehézfém-tartalma  terhelési  szintek  szerint  differenciálódik,  míg  ezen 
időtartam felett már nincs nagyságrendbeli különbség a nehézfém terhelési időtartamok növelése 
ellenére sem a felvett nehézfém mennyiségek között az egész növényre vetítve. Ennek megfelelően 
az  őszi  búza  kadmium-  és  ólom felvételét  7-,  10-  és  14 napos  nehézfém terhelési  időszakokra 
bontva vizsgáltuk.

A tenyészedényes időtartam kísérlet lépései a következők voltak: 

Előnevelési periódus 

  Üvegházban 54 db. 500 ml űrtartalmú, 40 mm belmagasságú és 120 mm átmérőjű, sima felületű 
műanyag  tálba  2–2 g háztartási  vattát  helyeztünk,  amelyeket  kb.  50 ml/tenyészedény desztillált 
vízzel átitattunk és a nedves vattapárnákra egyenletesen elosztva 4g/tenyészedény őszi búzamagot 
szórtunk. Az így előkészített csíráztató tálakban az őszi búzát 14 napig 60%-os relatív páratartalom 
és  20  oC  biztosítása  mellett  csíráztattuk  és  előneveltük,  amely  során  naponta  a  fent  említett 
tömegállandóságra  öntöztük  desztillált  vízzel  az  edényeket.  A  tenyészedények  helyét  a 
növénynevelő asztalon random szerűen cseréltük. A csíráztatás időtartama alatt a tenyészedényeket 
papírívekkel teljes terjedelmükben befedtük,  majd amint a csíranövények elérték átlagosan a 10 
mm-es hajtásmagasságot, a papíríveket eltávolítottuk.
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A nehézfém-terhelési periódus 

  A Cd-  és  Pb-terhelés  hatását  a  tesztnövényekre  elemenként  külön-külön  vizsgáltuk.  A 3.2.3. 
fejezetben  részletezett  módon  előkészített,  és  Cd-vel  vagy  Pb-vel  az  előnevelési  periódus 
zárónapján  terhelt  200  g  teszttalaj  tartalmú  tenyészedényeket  nehézfém-terhelési  szintenként  3 
ismétlésben,  randomizált  blokkelrendezésben,  nehézfém  terhelési  időtartamok  szerinti 
blokkcsoportokban helyeztük el. Végül a kb. 2 cm vastag rétegben lévő, 50 ml desztillált vízzel 
átitatott  és  nehézfémmel  terhelt  talajmintákra  ráhelyeztük  a  14  napig  előnevelt  növényeket 
tartalmazó vattapárnákat.
  Mindhárom nehézfém-terhelési periódus alatt a növények számára 60%-os relatív páratartalmat, 
10 óra/nap megvilágítást, ad libitum vízutánpótlást és 20 oC-ot biztosítottunk. A nehézfém-terhelési 
periódusok beállított időtartamának végén a 7., 10., vagy 14. napon tenyészedényenként levágtuk a 
hajtásokat a vattapárnákról. 

A növényminták feldolgozása nehézfém-analízishez 

- A vattapárnákról frissen levágott hajtások zöldtömegét tenyészedényenként megmértük.
- Szobahőmérsékleten kiszárítottuk a hajtásokat légszárazra és visszamértük száraztömegüket. 
-A  tesztnövények  gyökérzetét  tartalmazó  vattapárnát  eltávolítottuk  a  tenyészedényekből  és 
kimostuk belőlük a rátapadt talajszemcséket. A szobahőmérsékleten kiszárított, gyökerekkel átszőtt 
vattapárnák  tömegét  ugyancsak  visszamértük.  A gyökértömegüket  a  vattapárnák  2  g  kiindulási 
tömegének levonása után kaptuk meg. 
- A tesztnövények hajtásának és gyökérzetének Cd- és Pb-tartalmát sósavas hidrolízist követően 
ICP spektrométer (ICAP 61E tip.) segítségével mértük meg. 

A kiszárított hajtás- és a gyökér-minták sósavas hidrolízise:

-  Hajtásminták  előkészítése  nehézfém-tartalom meghatározásra:  A 0,5  g  légszáraz  hajtásmintát 
10ml 2 M sósavoldattal 105 oC-on 3 órán keresztül hidrolizáltuk. Lehűlés után 10 ml-re feltöltöttük 
az oldatot desztillált vízzel, majd homogenizálás után átszűrtük. 

-  Gyökérminták előkészítése  nehézfém-tartalom meghatározásra:  A gyökérzet  1 g kiszárított,  és 
összeaprított mintáját 15 ml 2  M sósavoldattal 105  oC-on 3 órán keresztül hidrolizáltuk. Lehűlés 
után 20 ml-re feltöltöttük az oldatot desztillált vízzel, majd összerázva átszűrtük.

3.  2.  5.  Tenyészedényes  toxicitás  vizsgálat  az  őszi  búza  tesztnövény  (Triticum  aestivum) 
hajtásmagasságára nehézfémmel szennyezett Ramann-féle barna erdőtalajon

A tenyészedényes toxicitás vizsgálatban a kadmium, az ólom és a réz toxicitását hasonlítottuk össze 
őszi  búza  tesztnövényen,  a  növények  egyik  legjellegzetesebb  reakcióját  alapul  véve  nehézfém 
terhelés esetén, azaz a nanizmus jelenségét. 

A bioteszt kivitelezése a következőképpen történt: 

Előkészítés: 
   36 db 500 ml űrtartalmú, 40 mm belmagasságú és 120 mm átmérőjű, sima felületű műanyag tálba 
2–2 g háztartási vattát helyeztünk, amelyeket kb. 50 ml/tenyészedény desztillált vízzel átitattunk és 
a nedves vattapárnákra egyenletesen elosztva 4g/tenyészedény őszi búza magot szórtunk. Az így 
előkészített  csíráztató  tálakban  az  őszi  búzát  14  napig  60%-os  relatív  páratartalom  és  20  oC 
biztosítása  mellett  csíráztattuk  és  előneveltük,  amely  során  naponta  a  fent  említett 
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tömegállandóságra  öntöztük  desztillált  vízzel  az  edényeket.  A  csíráztatás  időtartama  alatt  a 
tenyészedényeket papírívekkel teljes terjedelmükben befedtük, majd amint a csíranövények elérték 
átlagosan a 10 mm-es hajtásmagasságot a papíríveket eltávolítottuk.
A teszttalajt a nehézfémek talajba juttatása előtt 2 mm-es szitán átrostáltuk.

A nehézfém-terhelési periódus: 

  A Cd-, a Pb- és a Cu-terhelés hatását a tesztnövények hajtásnövekedédére elemenként külön-külön 
vizsgáltuk. Mindhárom nehézfém estében nehézfémenként 4 kezelést állítottunk be 3 ismétlésben, 
randomizált  blokkelrendezésben,  a nehézfémek típusa szerinti  blokkcsoportokban helyeztük el  a 
tenyészedényeket.  0-,  1-,  2-  és  4×-es  terhelési  szinteket  alkalmaztunk.  Az előnevelési  periódus 
zárónapján történt meg a teszttalaj Cd-, Pb- vagy Cu-terhelése tenyészedényenként, 200 g légszáraz 
teszttalajt tartalmazó, az előnevelési periódussal megegyező paraméterekkel rendelkező műanyag 
edényekben.  Végül  tenyészedényenként  a  kb.  2  cm vastag  rétegben  lévő,  terhelt  talajmintákra 
ráhelyeztük a 14 napig előnevelt növényeket tartalmazó vattapárnákat.
  Mindhárom nehézfém-terhelési periódus alatt a növények számára 60%-os relatív páratartalmat, 
10 óra/nap megvilágítást, ad libitum vízutánpótlást és 20 oC-ot biztosítottunk. A nehézfém-terhelési 
periódus  10.  napján  tenyészedényenként  megmértük  a  tesztnövények  hajtásmagasságát.  Minden 
tenyészedényben 8 ponton detektáltuk a hajtásmagasságot.  A kör alakú tenyészedényet  4 részre 
osztva,  a  körátlók  mentén  a  tenyészedény  középpontjától  2  és  4  cm  távolságra  mértük  a 
hajtásmagasságot, majd a 8 db mért értéket átlagoltuk.
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3.3.  A  talajok  nehézfém-szennyezettségét  értékelő,  gyors  növényi  bioteszt  megalapozó 
kísérletei
 
  Új  talajtípus  (homok  alapkőzetű  kovárványos  barna  erdőtalaj)  és  új  növényfajok,  mint  az 
angolperje (Lolium perenne), a fehér mustár (Sinapis alba) és az őszi káposztarepce (Brassica napus 
ssp.  oleifera)  bevonásával,  a  nehézfém-terhelési  szintek  számának  bővítésével,  valamint  új 
növényélettani paraméterek vizsgálatával megalapozó kísérletsorozatot hajtottunk végre. 

3.3.1. A tenyészedényes növényi bioteszt módszert megalapozó kísérletsorozat tesztnövényei

- Angolperje (Lolium perenne)

 Az angolperje (Lolium perenne) a legjelentősebb takarmánynövényeink közé sorolható. Az üde 
fekvésű gyepes területek és parkok fontos pázsitfüve. Az angol perje tipikusan legelőre való aljfű, 
mert a legerősebben taposott, erősen használt gyepeken, sokszor az utak menti gyeptársulásokban 
található meg. A növény laza bokrú, évelő (2 és 3 éves), nyúlványai illetve föld alatti szára 30-70 
cm-re nő meg, földfeletti magassága 40-80 cm közötti. Az angol perje föld feletti habitusa félig álló 
vagy  földön  elterülő  lehet.  A  levélszálak  nagyon  vékonyak,  nem  szélesebbek  mint  5  mm.  A 
sötétzöld színű levelecskék felül barázdáltak, csíkosak, megfordítva a levelet sima fényes felületet 
találunk. Jól fejlett, erős gyökérzete van. A növény májusban vagy júliusban virágzik, a virágzat 
hossza általában nem több 20 cm-nél.  Magyar  fajták közül  a  G-658-as illetve  a  Szarvasi-61-es 
nemesített  angol  perje  fajtákat  érdemes  megemlíteni,  zöldtermésük  40-55  t/ha  közötti  intenzív 
termesztési viszonyok között.
 (Forrás: SZIE Növénytermesztési Intézet, Gyepgazdálkodási Tanszék)

- Fehér mustár (Sinapis alba)

A  mustár  (Sinapsis  alba  L.)  fiatal  hajtását  gyógynövényként,  magját  fűszerként  már  az  ókori 
Rómában is használták. A Földközi-tenger mellékéről származó növény ökotípusai a Balkánon és 
Svédországban egyaránt  megtalálhatók.  Magyarországon márciusban elvetve már június elejével 
folyamatosan virágzik és július végével - augusztus elejével beérik. Ajánlott a 24 cm sortáv, 50-60 
db/fm csírával, 1-2 cm mélyre vetve, 12-15 kg/ha vetőmaggal. Vetés után 4-5 nappal az állomány 
már  kikel,  gyorsan  beborítja  a  talajt,  jó gyomelnyomó képességű. Karógyökere  jól  behálózza  a 
talajt,  de  nem hatol  mélyre,  a  növény  kinyűhető.  Egyenetlenül  érik,  a  mag  ilyenkor  15-18  % 
víztartalmú, a szártövek még zöldek lehetnek.  Becőtermésében 3-6 mag található,  növényenként 
100-200 maggal. Ezermagtömege 3-6 g, az átlagos magtermése 0,6-1,2; melléktermése 1,5-3,0 t/ha; 
zöldtakarmányként  6-15  t/ha  tömeget  adhat  (FÖLDESΙ,  1994;  ANTAL,  2000).  A  mustár 
csíranövénye  érzékenyen  reagál  a  környezettoxikológiai  behatásokra,  ezért  régóta  tesztnövénye 
szabványosított ökotoxikológiai vizsgálatoknak hazánkban is (MSZ 21978-8:1985.).

- Őszi káposztarepce (Brassica napus ssp. oleifera) 

Az őszi káposztarepce (Brassica napus ssp. oleifera) egynyári (tavasszal ültetett) és kétnyári (télen 
ültetett)  fajtáját  egyaránt  termesztik.  Hazánk  éghajlati-  és  talajadottságai  megfelelőek  az  őszi 
káposztarepce számára. A növénynek erős karógyökere és egyenes növése van, egyes fajták akár 2 
méter  magasra  is  megnőhetnek,  de  a  legtöbb  mai  változat  alacsonyabb  ennél.  Váltakozva 
elhelyezkedő  karéjos  leveleinek  középső  erezete  kidomborodik.  A  Brassica  napus  virágai  laza 
füzérvirágzatban fejlődnek ki a fő száron és az ágazaton, minden csoportban a legalacsonyabban ülő 
bimbók nyílnak ki először. A virágok általában világossárga színűek. A magok vékony,  hegyes 
hüvelyekben fejlődnek ki. Hektáronként 2-3,5 tonna magtermés várható. A mag ezerszem-tömege 
fajtától  függően:  4,5-6,5  g.  A  magok  olajtartalma:  40-50%.  Étolajként,  zöldtakarmányként, 
valamint manapság biodízelként egyre keresettebb. (ANTAL, 2000)
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3.3.2. A tenyészedényes növényi bioteszt módszert megalapozó kísérletsorozat teszttalaja

  A  talajok  nehézfém-terhelését  jellemző,  tenyészedényes  növényi  bioteszt  megalapozó 
vizsgálataihoz szükséges teszttalaj egy inkei mikromagaslat homok alapkőzetű kovárványos barna 
erdőtalaja volt, amelynek főbb fizikai és kémiai jellemzőit a 11. sz. táblázatban foglaltuk össze.

11. sz. táblázat. A tenyészedényes növényi bioteszt módszert megalapozó kísérletsorozat 
teszttalajának fizikai, kémiai paraméterei

Mért komponens Inkei mikromagaslat
Homok alapkőzetű kovárványos 

barna erdőtalaj; A szint

Vizsgálati módszer

Mechanikai összetétel:
homok % 77,9 MSZ 08-0205:1978
iszap % 15,1 MSZ 08-0205:1978
agyag % 7,0 MSZ 08-0205:1978
humusz % 2,02 MSZ 08-0452:1980
KA 25 MSZ 21470-51:1983
pHDV 5,7 MSZ 08-0206-2:1978
pHKCl 4,89 MSZ 08-0206-2:1978
Hidrolitos aciditás (y1) 8,27 MSZ 08-0206-2:1978
Kicserélhető aciditás (y2) 0,33 MSZ 08-0206-2:1978
Szárazanyag-tartalom (%) 94 MSZ 21470-2:1981
Fémtartalom(2M HNO3 kivonat):
  As (mg/kg száraz anyag) 0,25 MSZ 21470-50:1998
  Cd (mg/kg száraz anyag) 0,102 MSZ 21470-50:1998
  Cr (mg/kg száraz anyag) 0,92 MSZ 21470-50:1998
  Cu (mg/kg száraz anyag) 5,99 MSZ 21470-50:1998
  Hg (mg/kg száraz anyag) <0,001 MSZ 21470-50:1998
  Ni (mg/kg száraz anyag) 0,40 MSZ 21470-50:1998
  Pb (mg/kg száraz anyag) 6,13 MSZ 21470-50:1998

3.3.3. A teszttalaj nehézfém-terhelése

  A teszttalaj nehézfém-terhelése Cd- Pb- vagy Cu-tartalmú vegyszerek talajba keverésével történt 
meg. Összesen 5 nehézfém-terhelési szintet állítottunk be mindhárom nehézfém esetén. Az 1×-es 
terhelés mindhárom nehézfém esetében a 10/2000. sz. (VI. 2.) KÖM–EÜM–FVM–KHVM együttes 
rendelet 2. sz. mellékletében földtani közegekre előírt „B” (szennyezettségi) határértékek voltak. 
(12. sz. táblázat)

12. sz. táblázat A megalapozó kísérletsorozat teszttalajának nehézfém-terhelése

Elem jele
Nehézfém-terhelés mértéke

(mg /kg talaj)
0 x 0,75x 1 x 2 x 4 x

Cd 0 0,75 1 2 4
Pb 0 75 100 200 400
Cu 0 56,2 75 150 300
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A teszttalaj nehézfém-terhelése az alábbi lépésekből állt:
- 200 g légszáraz, előzőleg 2 mm-es szitán átrostált teszttalajt helyeztünk 1-1 db. 500 ml űrtartalmú, 
40 mm belmagasságú és 120 mm átmérőjű, sima felületű műanyag tálba. Ezután 3 ismétlésben, a 4 
terhelési szint szerint tenyészedényenként az alábbi nehézfém-terheléseket alkalmaztuk.

-  Cd-terhelés esetén 50–50 ml desztillált  vízbe 0,2 ml 0; 0,75; 1; 2 vagy 4 mg/ml Cd-tartalmú 
kadmium-acetát [Cd(CH3COO)2 × 2 H2O] törzsoldatot;
- Pb-terhelés esetén 50-50 ml desztillált vízbe 0,2 ml 0; 75; 100; 200 vagy 400 mg/ml Pb-tartalmú 
ólom-acetát [Pb(CH3COO)2 ×3H2O] törzsoldatot;
- Cu-terhelés esetén 50-50 ml desztillált vízbe 0,2 ml 0; 56,2; 75; 150 vagy 300 mg/ml Cu-tartalmú 
réz-szulfát (CuSO4 × 5 H2O) törzsoldatot kevertünk a 200 g-os talajmintába.

3.3.4. Tenyészedényes, tesztnövények nehézfém-érzékenységét összehasonlító kísérletsorozat

  A tenyészedényes növényi biotesztben az angolperje (Lolium perenne); Juventus  fajtájú, a fehér 
mustár  (Sinapis  alba)  Albatros fajtájú,  és  az  őszi  káposztarepce  (Brassica  napus  ssp.  Oleifera) 
Danubia fajtájú tesztnövényeinek nehézfém-érzékenységét vizsgáltuk a teszttalaj 3.3.3. alfejezetben 
ismertetett módon beállított nehézfém-terhelési szintjein.

  A tenyészedényes, tesztnövények nehézfém-érzékenységét összehasonlító kísérletsorozat lépései a 
következők voltak: 

-Előnevelési periódus 

  Üvegházban  növényfajonként  45  db  500  ml  űrtartalmú,  40  mm  belmagasságú  és  120  mm 
átmérőjű,  sima  felületű  műanyag  tálba  2–2  g  háztartási  vattát  helyeztünk,  amelyeket  kb. 
50ml/tenyészedény  desztillált  vízzel  átitattunk  és  a  nedves  vattapárnákra  egyenletesen  elosztva 
növényfajonként az alábbi mennyiségű csávázatlan vetőmag mennyiségeket juttattuk:
- Angolperje (Lolium perenne): 2 g/tenyészedény
- Fehér mustár (Sinapis alba): 3 g/tenyészedény
- Őszi káposztarepce (Brassica napus ssp. oleifera): 3 g/tenyészedény

  Az így előkészített csíráztató tálakban az angolperjét 14 napig, míg  a fehér mustárt és az őszi  
káposztarepcét 10 napig 60%-os relatív páratartalom és 20  oC biztosítása mellett  csíráztattuk és 
előneveltük, amely során naponta a fent említett tömegállandóságra öntöztük desztillált vízzel az 
edényeket.  A  tenyészedények  helyét  a  növénynevelő  asztalon  random  szerűen  cseréltük.  A 
csíráztatás időtartama alatt a tenyészedényeket papírívekkel teljes terjedelmükben befedtük, majd 
amint  a  csíranövények  elérték  átlagosan  a  10-15  mm-es  hajtásmagasságot  a  papíríveket 
eltávolítottuk. 
Az előnevelési periódusban a csíranövényekről készített felvételeket a 2. sz. ábrán mutatjuk be.
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2. sz. ábra. Az előnevelési periódus csíranövényei

-A nehézfém-terhelési periódus 

  A Cd-  és  Pb-terhelés  hatását  a  tesztnövényekre  elemenként  külön-külön  vizsgáltuk.  A 3.3.3. 
fejezetben részletezett módon előkészített, és Cd-vel, Pb-vel, vagy Cu-val az előnevelési periódus 
zárónapján  terhelt  200  g  teszttalaj-tartalmú  tenyészedényeket  nehézfém-terhelési  szintenként  3 
ismétlésben,  randomizált  blokkelrendezésben,  tesztnövényfajok  szerinti  blokkcsoportokban 
helyeztük  el.  Végül  a  kb.  2  cm  vastag  rétegben  lévő,  50  ml  desztillált  vízzel  átitatott  és 
nehézfémmel  terhelt  talajmintákra  ráhelyeztük  a  14  napig  előnevelt  növényeket  tartalmazó 
vattapárnákat.

  Mindhárom  tesztnövényfaj  számára  a  nehézfém-terhelési  periódus  alatt  60%-os  relatív 
páratartalmat,  10  óra/nap  megvilágítást,  ad  libitum vízutánpótlást  és  20  oC-ot  biztosítottunk.  A 
nehézfém-terhelési periódusok végén, a 10. napon, lemértük az angolperje tesztnövények átlagos 
hajtásmagasságát,  majd  mindhárom  tesztnövényfaj  hajtásait  levágtuk  tenyészedényenként  a 
vattapárnákról és detektáltuk zöldttömegüket.
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-A tesztnövények detektált növényélettani paraméterei
A tesztnövények detektált növényélettani paramétereit a 13.sz. táblázatban foglaltuk össze

13. sz. táblázat. A megalapozó kísérletsorozat detektált növényélettani paraméterei

Angolperje
(Lolium perenne)

Fehér mustár 
(Sinapis alba)

Őszi káposztarepce 
(Brassica napus ssp. oleifera)

A hajtás detektált növényélettani paraméterei:
-Hajtásmagasság (mm) - -
-Hajtás zöldtömege 
(g/tenyészedény)

-Hajtás zöldtömege 
(g/tenyészedény)

-Hajtás zöldtömege 
(g/tenyészedény)

-Hajtás száraz tömege 
(g/tenyészedény)

-Hajtás száraz tömege 
(g/tenyészedény)

-Hajtás száraz tömege 
(g/tenyészedény)

-Hajtás nedvesség-tartalma (%) -Hajtás nedvesség-tartalma (%) -Hajtás nedvesség-tartalma (%)
-Felvett nehézfém-tartalom   
 ∑ hajtás szárazanyag/ tenyésze.
 (mg /200 g talaj)

-Felvett nehézfém-tartalom   
 ∑ hajtás szárazanyag/ tenyésze.
 (mg /200 g talaj)

-Felvett nehézfém-tartalom   
 ∑ hajtás szárazanyag/ tenyésze.
 (mg /200 g talaj)

-Hajtás nehézfém-tartalma
(mg/kg sz.a.)

-Hajtás nehézfém-tartalma
(mg/kg sz.a.)

-Hajtás nehézfém-tartalma
(mg/kg sz.a.)

A gyökér detektált növényélettani paraméterei:
-Gyökértömeg
(g/tenyészedény)

-Gyökértömeg
(g/tenyészedény)

-Gyökértömeg
(g/tenyészedény)

-Felvett nehézfém-tartalom
∑ gyökér szárazanyag/ tenyésze.
(mg /200 g talaj)

-Felvett nehézfém-tartalom
∑ gyökér szárazanyag/ tenyésze.
(mg /200 g talaj)

-Felvett nehézfém-tartalom
∑ gyökér szárazanyag/ tenyésze.
(mg /200 g talaj)

-Gyökér nehézfém-tartalma
(mg/kg sz.a.)

-Gyökér nehézfém-tartalma
(mg/kg sz.a.)

-Gyökér nehézfém-tartalma
(mg/kg sz.a.)

-A növényminták nehézfém-analízise

-A növényminták  feldolgozása  nehézfém-analízishez,  valamint  a  kiszárított  hajtás-  és  a  gyökér-
minták sósavas hidrolízise  

A növényminták  nehézfém-analíziséhez  alkalmazott  módszer  lépéssora,  amely  a  növényminták 
feldolgozását,  valamint  a  kiszárított  hajtás-  és  a  gyökér-minták  sósavas  hidrolízisét  foglalta 
magában, megegyezett a 3.2.4. alfejezetben ismertetett, az őszi búza minták nehézfém-analízishez 
történő  előkészítése kapcsán közölt műveletsorral.  

-A tesztnövények hajtás- és gyökérmintáinak nehézfém-analízise
 A tesztnövények hajtásának és gyökérzetének Cd-, Pb- és Cu-tartalmát sósavas hidrolízist követően 
ICP spektrométer (ICAP 61E tip.) segítségével mértük meg.

47



3.4. Összehasonlító ökotoxikológiai vizsgálatok mikroszervezetekkel

  A mikroszervezetekkel végrehajtott ökotoxikológiai vizsgálatokban a Cd-, Pb-, és Cu-terhelt inkei 
mikromagaslat  homok alapkőzetű kovárványos barna erdőtalajának toxikus hatását vizsgáltuk az 
Azotobacter  agile és  a  Pseudomonas  fluorescens  talajbaktériumokra,  továbbá  a  Glomus 
intraradices mikorrhiza gombára.
  A mikroszervezetekkel elvégzett  ökotoxikológiai  tesztekben is a 3.3.3. alfejezetben bemutatott 
módszerrel terhelt, 0-; 0,75-; 1-; 2- és 4×-es Cd-, Pb- vagy Cu- terhelésű teszttalajokat használtuk. 
A  teszttalajok  nehézfém-terhelésére  a  bakteriológiai  toxikológiai  vizsgálatokhoz  szükséges 
talajkivonatok elkészítése, illetve a kísérletes mikorrhiza-teszt indítása előtt 48 órával került sor.
 

3.4.1. Bakteriológiai toxikológiai vizsgálatok 

  Bakteriológiai toxikológiai vizsgálatainkban az Azotobacter agile- és a Pseudomonas fluorescens-  
tesztekkel vizsgáltuk a tesztbaktériumokra. Alapvető metodikai különbség van a két bakteriológiai 
toxikológiai tesztmódszer között.
  Az Azotobacter agile teszt alapvetően egy statikus jellegű vizsgálat, amely során a vizsgált minta 
magas csíra számú tesztbaktérium populációra gyakorolt hatását teszteljük. 
  A Pseudomonas fluorescens teszt  ezzel ellentétben egy dinamikus szaporodási teszt,  tehát azt 
vizsgáljuk, hogy a kiinduláskor alacsony csíraszámban bevitt tesztbaktérium populáció közvetlen 
kontaktusban a tesztelendő mintával milyen mértékben szaporodik fel. A bakteriológiai toxikológiai 
vizsgálatok végrehajtása az alábbiak szerint történt.

3.4.1.1. A talajminták előkészítése a bakteriológiai toxikológiai vizsgálatokhoz

  A 0-; 0,75-; 1-; 2- és 4×-es Cd-, Pb- vagy Cu- terhelésű talajmintákból az MSZ 21978-9:1998 sz. 
szabványban  előírtak  szerint  ioncserélt  víz  felhasználásával  1:10  arányú  talajkivonatokat 
készítettünk.  Ezután  a  bakteriológiai  toxikológiai  vizsgálatokhoz  a  kiindulási  talajkivonatra 
vonatkoztatott 2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x és 250x-es, teljes hígítási sort állítottunk össze, a hígítási 
sor elkészítésénél ugyancsak ioncserélt vizet alkalmaztunk hígító folyadékként.

3.4.1. 2. Azotobacter agile teszt (VARGHA és HORVÁTH, 1986; SZABÓ, 1998) 

Tesztszervezet: Azotobacter agile. Ez a talajban szabadon élő Gram-pozitív baktérium részt vesz a 
molekuláris nitrogén megkötésében, így meghatározó szerepet tölt be a nitrogén körforgalomban. 

14.sz. táblázat .Az Azotobacter agile tesztbaktérium fenntartására szolgáló Fjodorov-féle táptalaj összetétele

glukóz 20,0 g
K2ΗΡΟ4 0,3 g
CaΗΡO4 x2Η2O 0,2 g
Κ2SO4 0,2 g
MgSΟ4. x7Η2O 0,3 g
NaCl 0,5 g
FeCl3.x6Η2O 0,01 g
CaCΟ3 5,0 g
nyomelem keverék 1,0 ml
(Η3ΒO3: 5,0; KJ: 0,5 g; /ΝΗ4/6Μο7O24x4Η2O: 5,0 g; NaBr: 0,5 g; ZnSO4x7Η2O: 0,2 g 
Α12/SO4/3x18Η2O: 0,3 g; desztillált víz 1000 ml)
agar (Bacto, Difco) 20,0 g
desztillált víz 1000,0 ml
pH: 7,2-7,4
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  A tesztmódszer kivitelezése: Veszélyes hulladékok minősítő vizsgálataihoz kidolgozott módszert 
alkalmaztuk,  amelyet  az  MSZ 21978-30:1988 sz.  szabványban  rögzítettek  szerint  végeztünk.  A 
tesztbaktériumot  a  vizsgálatokig  Fjodorov-féle  táptalajon  tartottuk  fenn,  melynek  összetételét  a 
14.sz. táblázatban ismertetjük.

  A tesztvizsgálatok során először a ferde tápagarοn 28°C-οn 48 óráig inkubált Azotobacter agile 
tenyészetet  5  ml  fiziológiás  NaCl-oldattal  lemostuk,  majd  a  baktérium  szuszpenziót 
kémcsőkeverővel  homogenizáltuk.  Ezután  a felszuszpendált  Azotobacter  agile-tenyészetet  100 
ml módosított Fjodorov táptalajjal összekevertük, melynek összeállításánál a törzsfenntartáshoz 
használt táptalajhoz képest kisebb volt az agar mennyisége (1,5 g/l 1 táptalaj). Az elegyhez 1 ml 
1 %-os vizes TTC oldatot pipettáztunk, majd rázógéppel gondosan elkevertük. Ezután 96 lyukas 
mikrotitrátor  lemez  mélyedéseibe  0,2-0,2  ml-es  adagokban  kipipettáztuk  a  tesztbaktériummal 
beoltott  táptalajt.  A teszttalaj  vizes kivonatának teljes hígítási  sorából (2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 
100x  és  250x-es)  lyukanként  0,05-0,05  ml-t  mértünk  ki,  hígításonként  3  párhuzamost 
alkalmazva.  Az utolsó előtti  sorba 2 mg/l  koncentrációjú,  a tesztbaktérium szaporodását teljes 
mértékben gátló rézoldat 0,05-0,05 ml-eit, az utolsó sorba pedig a hígító folyadék 0,05-0,05 ml-
eit pipettáztuk.
A mikrotitrátor lemezeket megnedvesített vattával együtt petri-csészébe helyeztük, majd a petri-
csészéket hűtőszekrényben 5-10°C-οn 3 óráig tartottuk. Ezután a tenyészeteket 28°C-on 48 óráig 
inkubáltuk.

3.4.1.3. Pseudomonas fluorescens teszt (SZABÓ; 1989, 1998) 

Tesztszervezet:  Pseudomonas  fluorescens.  A  Gram-negatív  ubiquiter  Pseudomonas  fluorescens 
széles körben elterjedt, a szerves anyagok biodegradációjában változatos szerepet játszó baktérium.

A tesztmódszer kivitelezése: 
A vizsgálati módszert az MSZ 21470-88:1993 sz. szabványban rögzítettek szerint végeztünk. 
Az eljárás során a tesztbaktérium szaporítására a 15. sz. táblázatban ismertetett összetételű táptalajt 
használtuk.

15.sz. táblázat A Pseudomonas fluorescens tesztbaktérium szaporítására szolgáló teszttalaj összetétele

Húskivonat (Lab Lemco) 0,3 g
Pepton (Difco) 0,5 g
NaCl 5,0 g
desztillált víz 1000,0 ml
pH: 7,3

A táptalaj 100 ml-jét a tesztbaktériummal beoltottuk, maid 16 órán keresztül 28°C-on inkubáltuk. 
Ezután a tenyészetből 2 ml-t 100 ml friss táptalajba pipettáztunk, amihez 1 ml 1 %-os TTC-t is 
hozzámértünk.  Keverés  után  96  lyukas  mikrotitrátor  lemez  mélyedéseibe  0,2  ml-es  adagokat 
pipettáztunk. Ezt követően a teszttalaj vizes kivonatának teljes hígítási sorából (2x, 5x, 10x, 25x, 
50x, 100x és 250x-es) a lyukakba hígításonként 3 párhuzamosban egyenként 0,05 ml-et mértünk. 
Az utolsó előtti sorba 2 mg/l gátló koncentrációjú rézoldat 0,05-0,05 ml-eit, az utolsó sorba a hígító 
folyadék  0,05-0,05  ml-eit  pipettáztuk.  A  mikrotitrátor  lemezeket  nedves  vattával  együtt 
petricsészékbe  helyeztzük,  amiket  hűtőszekrényben  3  óráig  tartottunk.  Ennek  leteltével  a 
tenyészeteket 28 °C-on 48 óráig inkubáltuk.
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3.4.1. 4. A bakteriológiai toxikológiai tesztek értékelése

A 48 órás expozíciós idő után az Azotobacter agile életképességét ill. a Pseudomonas fluorescens 
szaporodását  a  táptalajban  lévő  színtelen  trifenil-tetrozólium-kloridból  (TTC)  dehidrogenáz 
enzimek  hatására  keletkező  -a  kezeletlen  kontroll  tenyészettel  megegyező  színű-  vörös  trifenil-
tetrazólium-formazán (TTF) keletkezése jelzte.

Az  inkubációs  idő  eltelte  után  a  mikrotitrátor  lemez  mélyedéseiben  képződött  szín  intenzitása 
alapján értékeltünk:

vörös szín → nincs gátlás
halvány piros szín → gyenge gátlás
fehér szín, illetve színtelen → teljes gátlás 

Ökotoxikus hatásúnak értékeltük az adott hígítást, ha a 3 párhuzamosban végzett vizsgálatok közül 
legalább egy kezelésben teljes, vagy kettőben gyenge gátlás keletkezett. 

3.4.2. Kísérletes mikorrhiza-teszt

A  mikorrhiza-gombák  rendkívül  elterjedtek  a  talajban.  A  szárazföldi  növények  80-90  %-a  él 
szimbiotikus kapcsolatban valamilyen mikorrhiza-gombával (JAKUCS, 1999).
A legelterjedtebb és egyben legősibb mikorrhiza-típus az arbuszkuláris mikorrhiza (AM). Az ΑM 
jelentősége  sokrétű:  valószínűleg  szerepet  játszott  a  szárazföldi  növények  elterjedésében.  Α 
mikοrrhizált  növények  számára  jobb  talajkihasználást  tesz  lehetővé  mind  a  tápanyag-  mind  a 
vízfelvétel  szempontjából.  Az  ΑΜ  gombafajok  a  leggyakoribb  talajgombák  közé  tartoznak, 
mikroszkopikus  spóráik  elsősοrban  talajban,  ritkán  gazdanövény  gyökerében  ivartalan  úton 
képződnek. Más mikroorganizmushoz hasonlóan érzékenyen reagálnak a talajszennyezésekre.
Nehézfémekkel  terhelt  és  nem szennyezett  talajok  növényeinek  mikorrhiza  gomba  infektivitása 
negatív korrelációt mutat a talaj Cd- és Zn-szennyezésével (LEYVAL et al., 1995).

Tesztszervezet: 
Glomus intraradices. Ez a mikroszervezet a mikroszkopikus gombák Glomaceae családjának tagja. 
A  Glomus nemzetség jellegzetessége, hogy fajai speciális szimbiózisban élnek szinte valamennyi 
lágyszárú növénnyel, együttélésük mindkét fél számára kedvező a tápanyagfelvétel szempontjából. 
A  növények  gyökerébe  hatoló  Glomus  intraradices a  gyökérszövettel  együtt  vezikuláris-
arbuszkuláris mikorrhizát képez. 

A tesztmódszer kivitelezése: 
   Kísérletsorozatunk mikorrhiza-tesztjében a 0-, 0,75-, 1-, 2- és 4×-es Cd-, Pb- vagy Cu- terhelésű 
teszttalajok 200 g-os talajmintáit a Glomus intraradices, BEG No 144 oltóanyagával kezeltük. Az 
oltóanyag  bekeveréséhez  vivőanyagként  puffasztott  agyag  granulátumot  használtunk,  amelynek 
tömegaránya  10%  volt  a  vizsgálandó  talajminta  tömegéhez  viszonyítva.  A  mikorrhiza 
kialakulásához  a  beoltott  talajmintákba  ültetett,  1  hónapos,  steril  körülmények  között  előnevelt 
paradicsom (Lycopersicon  esculentum) növényeket  alkalmaztunk.  A  teszt  kontrollmintái  a  fent 
részletezett  módon  előkészített  terheletlen  talajmintákban  (0x-os  terhelés),  ideális  körülmények 
között  nevelt  mikorrhizás  növények  voltak.  A  vizsgálat  20  Co-on,  60%-os  páratartalom 
biztosításával és napi 12 órás megvilágítással, klímakamrában zajlott. A terhelési periódus 4 hete 
alatt az ellenőrző vizsgálatokhoz az 1. a 2. a 3. és a 4. héten is történt mintavétel.
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Az egyhónapos expozíciós idő alatt folyamatosan mértük a mikorrhiza kifejlődésének alábbi három 
vegetatív paraméterét. 
-A kolonizációs gyakoriságot (F%), azaz az apresszoriumok darabszámát 100 db. gyökérszakaszon; 
-A kolonizációs intenzitást (M%), azaz a vegetatív hifák mennyiségét 100 db. gyökérszakaszon; 
-Az arbuszkularitást (A%), azaz az arbuszkulumok darabszámát 100 db. gyökérszakaszon. 

3.5. Adatfeldolgozás és értékelés módszertana

A  növényi  bioteszt  elő-  és  megalapozó  kísérletsorozatának  mérési  eredményeit  számítógépen 
rögzítettük és az adatokból adatbázist alakítottunk ki MS Excel program felhasználásával.

3.5.1.Az alkalmazott környezettoxikológiai elemző módszerek

  A  kezeléshatásokat  elemenként,  terhelési  szintenként  vizsgáltuk  a  tesztnövényekre.  Az 
előkísérletekben tendenciaszerű változásokat, statisztikailag igazolható különbségeket kerestünk a 
talaj  nehézfém  terhelésének  emelése  és  a  növények  hajtásának,  valamint  gyökérzetének  mért 
nehézfém tartalma között. Vizsgáltuk a talajterhelések hatására bekövetkező időbeni és mennyiségi 
változásokat. (A talaj felvehető elemtartalma, nehézfém terhelések fitotoxikus hatása).

  A  tenyészedényes  növényi  bioteszt  módszert  megalapozó  kísérletsorozatunkban  a  növényi 
biotesztek eredményeit az akut toxicitás EC10, EC20, valamint EC50 értékeivel vetettük össze. Azt a 
nehézfém-terhelési  szintet  kerestük,  ahol  a  növényi  bioteszt  mért  paraméterében  először 
mutatkozott több mint 10, 20, illetve 50%-os csökkenés a kontrollhoz képest, majd kiválasztottuk 
azokat  a  paramétereket,  amelyek  esetében  az  adott  nehézfémre  vonatkozó  környezetvédelmi 
talajhatárérték (1×-es terhelés) okozott először kritikus mértékű károsító hatást. 

3.5.2. Az alkalmazott biometriai módszerek

Az  adatok  matematikai,  statisztikai  értékelését  a  kéttényezős,  osztott  parcellás  (split-plot) 
elrendezésű  kísérletek  variancianalízisével  végeztük  (Sváb  1981).  Az  SzD  értékeket  P=5%-os 
szignifikancia szinten adtuk meg.

  A szignifikáns differencia megállapítása mellett, az általunk alkalmazott nehézfém- (Cd-, Pb- és 
Cu-)  terhelése  során  mért  értékek  adatsorait  regresszióanalízisnek  vetettük  alá.  Egyrészt  az 
adatsorok trendjeinek grafikus megjelenítésére használt trendvonalak legkisebb négyzetek módszere 
alapján  kiszámított  egyenleteiből  (y=  a+bx)  kigyűjtöttük  a  b-értékeket,  azaz  a  regressziós 
koefficienseket.

  A regressziós koefficiensekkel (b-érték) jellemeztük, hogy milyen mértékben változott a növényi 
biotesztben vizsgált paraméterünk értéke, ha az adott nehézfém-terhelést 1 egységgel növeltük. 

  Továbbá  a  trendvonalakhoz  tartozó  determinációs  koefficienseket  (R²)  is  elemeztük,  mivel 
növényi  biotesztünkben  tapasztalt  változások  akkor  tekinthetők  egyértelműen  az  alkalmazott 
nehézfém-terhelések hatásának, ha R²-értékeik 1 vagy ahhoz nagyon közeli értékek. 

Az eredményeket táblázatos formában mutatjuk be, illetve ábrákon szemléltetjük, majd a fontosabb 
megállapításokat, összefüggéseket szövegesen közljük.
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4. EREDMÉNYEK

4.1. Tenyészedényes előkísérletek őszi búza tesztnövénnyel  (Triticum aestivum) nehézfémmel 
szennyezett Ramann-féle barna erdőtalajon 
  Az  őszi  búza  tesztnövénnyel  elvégzett  tenyészedényes  előkísérletek  során  egyrészt 
tesztnövényeinek  optimális  nehézfém-terhelési  időtartamát  vizsgáltuk,  majd  a  növényi  bioteszt 
kidolgozásához  kiválasztott  őszi  búza  növényélettani  paraméterei  közül  hajtásmagasságának 
nehézfém-terheléssel szembeni válaszreakcióit teszteltük.

4.  1.  1.  Tenyészedényes  időtartam  kísérlet  eredményei  őszi  búza  (Triticum  aestivum) 
tesztnövénnyel, nehézfémmel szennyezett Ramann-féle barna erdőtalajon
  Az őszi búza tesztnövénnyel elvégzett tenyészedényes, Cd- és Pb-terhelési időtartam kísérletek, 
amelyben a 4 nehézfém-terhelési szinten (0x, 1x, 2x, 4x); 7-, 10-, és 14 napos nehézfém-terhelési 
periódusnak tettük ki az előnevelt tesztnövényeket az alábbi eredményekkel zárultak.

4.1.1.1. A talaj kadmium-terhelésének hatása őszi búza tesztnövényre

  Az őszi búzával végzett Cd-terhelési időtartam kísérlet eredményeit a 16. sz. táblázatban foglaltuk 
össze,  amelyből  látható,  hogy a  legrövidebb,  7  napos  terhelési  időszak  után,  már  a  terheletlen 
talajon nőtt növényekben is kimutatható volt minimális mennyiségű Cd-tartalom. A talaj általunk 
beállított,  első  1  mg/kg  sz.a.  Cd-terhelése  igen  jelentős  Cd-tartalom  emelkedéssel  járt  a 
tesztnövényekben a terheletlen talajról származó mintákhoz képest, azaz közel hatvanszoros volt a 
dúsulás.  A  terhelési  szintek  emelésével  a  tesztnövények  detektált  Cd-tartalmában  a  növekedés 
tovább  folytatódott,  azonban  a  2-  és  4  mg/kg  sz.a.  talajterhelés  az  első  terhelési  szinten  mért 
fémtartalom dúsulásával összevetve, jóval csekélyebb mértékű (+1,6x-os, ill. +1,3x-os) Cd-tartalom 
emelkedéssel járt a növényekben. 

16. sz. táblázat. Az őszi búza mért Cd-tartalma különböző időtartamú nehézfém-terhelési 
periódusok végén

Cd-terhelés
mértéke

Őszi búza Cd-tartalma (mg/kg sz.a.)
7 nap 10 nap 14 nap

SzD5%

0 mg/kg légszáraz talaj 0,01 0,11 0,11
1 mg/kg légszáraz talaj 0,59 1,20 1,95
2 mg/kg légszáraz talaj 0,93 3,39 4,13
4 mg/kg légszáraz talaj 1,25 4,81 4,92

0,18

  A 10 napos Cd-terhelés a terheletlen talajon is további Cd-tartalom emelkedést eredményezett a 
tesztnövényekben  a  7  napos  terhelési  periódus  végén  regisztráltakhoz  képest,  a  növekvő  Cd-
terhelésnek kitetett növényekben is jól regisztrálható volt a Cd-tartalom további emelkedése, mind 
időbeli, mind terhelési szintek közötti összevetést tekintve a különbségek szembetűnőek. Pl. Ha a 
talajhatárértéken és a 2x-es terhelésű talajok növényeiben történt Cd-tartalom emelkedés mértékét 
hasonlítjuk össze, a 7 napos terhelés alatt kétszeres, míg a 10 napos terhelés alatt háromszoros Cd-
tartalom különbség volt kimutatható a két terhelési szinten nevelt növények Cd-tartalma között.

  A 14 napos Cd-terhelés a terheletlen talajon tartott növényminták átlagos Cd-tartalmában már nem 
okozott változást a 10 napos terhelési periódushoz képest. A növények Cd-tartalmában az egyes 
terhelési szintek közötti dúsulás mértéke arányaiban hasonló volt a 10 és a 14 napos terhelésen, a 14 
napos  terhelés  pedig  már  nem  eredményezett  nagyságrendbeli  Cd-tartalom  növekedést  a 
tesztnövényekben a 10 napos terheléshez képest.
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  A fent  részletezett  eredményeket  jól  reprezentálja  a  növények mért  Cd-tartalmának időtartam 
szerint csoportosított, összehasonlító diagrammja (3. sz. ábra). 

0 1 2 3 4 5 6

14 nap

10 nap 

7 nap

Őszi búza Cd-tartalma (mg/kg sz.a.)

0 mg Cd/kg talaj sz.a.
1 mg Cd/kg talaj sz.a.
2 mg Cd/kg talaj sz.a.
4 mg Cd/kg talaj sz.a.

Cd-terhelés mértéke:

3. sz. ábra. Az őszi búza mért Cd-tartalma a Cd-terhelés időtartamának függvényében

  Összegezve  a  különböző  mértékű  Cd-terhelésű  talajokon,  őszi  búza  tesztnövénnyel  elvégzett 
időtartam  kísérlet  eredményeit  megállapíthatjuk,  hogy  az  előnevelt  tesztnövények  Cd-tartalma 
közötti  különbségek  időben,  és  terhelési  szintek  szerint  is  a  terhelési  periódus  10.  napjára 
kellőképpen differenciálódtak, így a nehézfém-terhelési periódus időtartama 10 nap lehet.

4.1.1.2. A talaj ólom-terhelésének hatása őszi búza tesztnövényre

  Az őszi búza tesztnövény Pb-terhelési  kísérletének eredményeiből  az időtartam függvényében 
(17.sz. táblázat) megállapítható,  hogy a 7 napos terhelési  időszak végén, a Cd-hez hasonlóan, a 
terheletlen talajról származó növényeknek is volt detektálható mennyiségű Pb-tartalma. A talaj Pb-
terhelésével a növényekben mért Pb-tartalom növekedés tendenciája jól kimutatható, habár az első 
100  mg/kg  sz.a.  Pb-terhelése  koránt  sem eredményezett  a  tesztnövények  Pb-tartalmában  olyan 
mértékű dúsulást a terheletlen talajról származó mintákhoz képest, mint a Cd esetében. A teszttalaj 
Pb-tartalmának  emelésével  a  200  mg/kg  sz.a.  Pb-terhelés  hatására  másfélszeresére,  míg  a  400 
mg/kg sz.a. Pb-terhelés alatt kétszeresére emelkedett a tesztnövények Pb-tartalma előző terhelési 
szinten nevelt tesztnövények Pb-tartalmával összehasonlítva. 

17. sz. táblázat. Az őszi búza mért ólom-tartalma különböző időtartamú nehézfém-terhelési 
periódusok végén

Pb-terhelés
mértéke

Őszi búza Pb-tartalma (mg/kg sz.a.)
7 nap 10 nap 14 nap

SzD5%

   0 mg/kg légszáraz talaj 7,1 14,1 15,2
100 mg/kg légszáraz talaj 23 57,9 68,4
200 mg/kg légszáraz talaj 34,9 84,7 99,4
400 mg/kg légszáraz talaj 75,0 124 196

5,3

  A 10 napos Pb-terhelés alatt a terheletlen talajon is tovább emelkedett a kimutatott Pb-tartalom a 
tesztnövényekben a 7 napos terhelési periódus eredményeihez képest, de üteme jóval kisebb volt a 
Cd-terhelésnél tapasztaltaknál. A Pb-terhelés emelkedésével itt is nyomon követhető a Pb-tartalom 
növekedés tendenciája a tesztnövényekben, de a terhelési szintek közötti dúsulás mértéke hasonló 
az egyhetes terhelés esetén tapasztaltakkal.
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 A 14 napos Pb-terhelés a terheletlen talajon tartott növényminták átlagos Pb-tartalmában már csak 
kis mértékű, 7%-os emelkedést hozott a 10 napos terhelési periódushoz képest. A 100- és a 200 mg/
kg sz.a. Pb-terhelésű talajokon is az emelkedés mértéke az őszi búza Pb-tartalmában +17-18% a 10 
napos  terhelési  ciklushoz képest,  egyedül  a  400 mg/kg sz.a Pb-terhelésű  talajon haladta  meg a 
növekedés az 50%-ot (+60% ) a növények Pb-tartalmában.
  A három Pb-terhelési  időintervallumban az 100-, 200- és 400 mg/kg sz.a. Pb-terhelési szinten 
kezelt  tesztnövények  Pb-tartalom növekedését  a  4.  sz.  ábra reprezentálja.  A 7,  10 és 14 napos 
terhelési  periódus  tesztnövényekben  átlagosan  mért  Pb  mennyiségében  folyamatos  emelkedés 
tapasztalható,  de  arányaiban  a  10-  és  a  14  napos  terhelés  között  a  tesztnövények  Pb-tartalom 
dúsulása igen kevés, kivéve a legmagasabb Pb-terhelési szintet, de ez sem nagyságrendi különbség.

0 50 100 150 200 250

14 nap

10 nap 

7 nap

Őszi búza Pb-tartalma (mg/kg sz.a.)

0 mg Pb/kg talaj sz.a.
100 mg Pb/kg talaj sz.a.
200 mg Pb/kg talaj sz.a.
400 mg Pb/kg talaj sz.a.

Pb-terhelés mértéke:

4.sz. ábra Az őszi búza mért Pb-tartalma a Pb-terhelés időtartamának függvényében

  Összegezve  a  különböző  mértékű  Pb-terhelésű  talajokon,  őszi  búza  tesztnövénnyel  elvégzett 
időtartam  kísérlet  eredményeit  megállapíthatjuk,  hogy  az  előnevelt  tesztnövények  nehézfém-
terhelési periódusát a biotesztben ennél a nehézfémnél is 10 nap-ban határozhatjuk meg, mivel a 10. 
napra a Pb-terhelés alatt is differenciálódtak a tesztnövények Pb-tartalmában időben, és terhelési 
szintek szerint egyaránt a különbségek.

4.  1.  2.  Tenyészedényes  toxicitás  vizsgálat  az  őszi  búza  tesztnövény  (Triticum  aestivum) 
hajtásmagasságára nehézfémmel szennyezett Ramann-féle barna erdőtalajon

  Az őszi  búza  tesztnövény Cd-,  Pb-  és  Cu-érzékenységét  vizsgáltuk  a  növények  legismertebb 
nehézfém-toxicitás tünetével, a hajtásnövekedési depresszióval 10 napos terhelési periódus alatt.
  A  nehézfémmel  terhelt  talajokon nőtt  növények  hajtásmagasságát  a  terheletlen  talajon  tartott 
növények hajtásmagasságával hasonlítottuk össze, majd a károsító hatás mértékét értékeltük. 

   A  nehézfémmel  terhelt  talajok  tesztnövényeinek  detektált  hajtásmagasság-csökkenése 
ellentmondásos eredményeket hozott. Összességében a hajtásmagasság csökkenése egyik vizsgált 
nehézfém-terhelésnél sem volt számottevő. A Cd 1 x-es és 4 x-es; a Pb 4 x-es, valamint a Cu 1 x-es 
terhelés értékelése során állapíthattunk meg EC10 értéket és csak a Cu 4 x-es terhelésnél érte el a 
károsító hatás az EC20  értékküszöböt.  A Cd kivételével  az 1x, határérték koncentrációban bevitt 
nehézfém-mennyiség nagyobb károsító hatást eredményezett, mint a 2x terhelés. 
Az eredményeket grafikus formában, az 5.sz. ábra szemlélteti.
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5.sz. ábra Az őszi búza hajtásmagassága nehézfémmel terhelt talajon

4.2. A tenyészedényes növényi bioteszt módszert megalapozó kísérletsorozat 

  A  nehézfémmel  szennyezett  talajok  toxicitását  értékelő  növényi  bioteszt  megalapozó 
kísérletsorozatának tesztnövényei az angolperje, a fehér mustár és az őszi káposztarepce voltak. A 
tesztnövények mért, nehézfém-toxicitást jelző növényélettani paramétereit az őszi búzával végzett 
nehézfémterhelési  időtartam  előkísérletek  eredményei  alapján  a  10  napos  nehézfém-terhelési 
periódusok lezárulása után elemeztük. 

4.2.1. A kadmium-terhelés hatását elemző növényi biotesztek eredményei

4.2.1.1. A talaj kadmium-terhelésének hatása a tesztnövények kadmium-tartalmára

  Az angolperje, a fehér mustár és az őszi káposztarepce hajtásában és gyökerében akkumulálódott 
Cd-mennyiség változását  a talajterhelés  függvényében a  18. sz.  táblázatban mutatjuk be,  a Cd-
terhelés  analitikai  eredményeit  tartalmazó vizsgálati  jegyzőkönyvek  a  csatolt  M2.1.sz.-  M2.6.sz.  
mellékletekben találhatók.
  A  10  napos  nehézfém-terhelési  periódus  után  a  tesztnövények  hajtásában  és  gyökérzetében 
egyaránt detektálható volt a talaj természetes Cd-tartalmából származó Cd-mennyiség. A talaj Cd-
tartalmának  emelésével  tesztnövényenként  eltérő  mértékben,  de  fokozatosan  emelkedett  az 
akkumulált  Cd-tartalom  mind  a  hajtásában,  mind  a  gyökérzetében.   A  hajtásban  mindhárom 
tesztnövény esetében a determinációs koefficiensek alapján több mint 90%-os valószínűséggel a 
Cd-terhelés hatásának tulajdonítható a Cd-akkumuláció növekvő tendenciája  (20. sz. táblázat). A 
legintenzívebb Cd-akkumuláció az őszi káposztarepcénél tapasztalható, amint azt a tesztnövények 
által hajtásukban akkumulált Cd-tartalmat összehasonlító diagrammon is jól nyomon követhető (6.  
sz. ábra).

0 2 4 6 8 10 12 14

Angolperje

Fehér mustár

Őszi
káposztarepce

A hajt ásmint ák száraztömegére vonat kozt at ot t , felvet t  Cd-t art alom (mg/200 g t alaj)

0  mg Cd/kg talaj sz.a.

0 ,75 mg Cd/kg talaj sz.a.

1  mg Cd/kg talaj sz.a.

2  mg Cd/kg talaj sz.a.

4  mg Cd/kg talaj sz.a.

Cd-t erhelés mértéke:

6.sz. ábra. Felvett Cd-tartalom a tesztnövények hajtásában a talaj Cd-terhelésének függvényében
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18. táblázat
A tesztnövények által akkumulált kadmium mennyisége a talaj kadmium-terhelésének függvényében

Tesztnövény Cd-terhelés mértéke (mg/kg légszáraz talaj)
0 0,75 1 2 4 SzD5%

Angolperje
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cd-tartalom (mg/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,30 0,56 1,29 1,92 4,48 0,28
Hajtás Cd-tartalma (mg/kg sz.a.)
Cd/I-III átlag 0,46 0,93 2,22 3,29 7,91 0,45
 A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cd-tartalom (mg/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,23 2,10 1,90 6,00 12,6 0,30
 Gyökér Cd- tartalma (mg/kg sz.a.)
Cd/I-III átlag 0,20 1,91 2,01 6,50 14,7 0,20
Fehér mustár
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cd-tartalom (mg/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,46 0,84 1,43 2,26 3,17 0,29
 Hajtás Cd-tartalma (mg/kg sz.a.)
Cd/I-III átlag 0,30 0,66 1,13 1,81 3,22 0,08
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cd-tartalom (mg/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,04 0,46 0,81 0,98 2,69 0,32
 Gyökér Cd- tartalma (mg/kg sz.a.)
Cd/I-III átlag 0,07 1,18 2,82 3,36 9,95 0,50
Őszi káposztarepce
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cd-tartalom (mg/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,52 1,92 4,70 8,80 12,3 1,30
 Hajtás Cd-tartalma (mg/kg sz.a.)
Cd/I-III átlag 0,29 1,25 3,03 6,03 9,25 0,26
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cd-tartalom (mg/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,19 0,62 1,43 2,57 3,35 0,76
 Gyökér Cd- tartalma (mg/kg sz.a.)
Cd/I-III átlag 0,18 0,74 1,81 3,44 7,94 0,72

 Mindezt az értékelt lineáris összefüggések közül jelen esetben a felvétel dinamikáját reprezentáló, 
az adott trendvonal meredekségét jellemző regressziós koefficiensek is alátámasztják, mivel az őszi 
káposztarepce esetében legnagyobb a b-érték, majd az angolperje közepes, míg a fehér mustár Cd 
felvételének intenzitása a legkisebb a három tesztnövény közül (7sz. ábra).

Őszi káposztarepce által felvett Cd-tartalom a hajtásban 

y = 3,0429x + 0,9235
R2 = 0,9182
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A fehér mustár által felvett Cd-tartalom a hajtásban 

y = 0,6923x + 0,5602
R2 = 0,9397
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7.sz. ábra. Cd felvétele intenzitása az őszi káposztarepce és a fehér mustár hajtásában 
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  A tesztnövények gyökérzetében szintén nyomon követhető a talaj Cd-terhelésének növekedésével 
a Cd-felvétel növekvő tendenciája, viszont a Cd-terhelt talajokon az angolperje Cd-felvétele volt a 
legintenzívebb (b-érték:3,18; R2-érték:0,99). Mindezt az irodalmi adatok is alátámasztják (JONES 
& JARVIS, 1981), mivel a Cd-terhelt talajokon igen nagy mértékű az angolperje gyökerében a Cd-
tartalom  dúsulása  a  Cd-terhelés  emelkedésével.  A  fehér  mustár  gyökérzetében  -akárcsak 
hajtásában- szintén a legkisebb intenzitást mutattuk ki Cd-akkumulációját tekintve, a jelenség 94%-
os valószínűséggel igazolható.

4.2.1.2. A talaj kadmium-terhelésének toxikus hatása a tesztnövényekre

  A  talaj  Cd-terhelésének  toxikus  hatását  a  vizsgált  három tesztnövény  értékelt  növényélettani 
paramétereire  az alábbiakban foglalhatjuk össze.  Számszerű adatsoraikat  a  19. sz.  táblázat,  míg 
értékelt lineáris összefüggéseiket a 20. sz. táblázat tartalmazza.

  A  növekvő  Cd-terhelés  toxikus  hatása  a  tesztnövények  zöld  tömegének  csökkenésében igen 
érzékenyen megmutatkozott,  amely mindhárom tesztnövénynél 70% feletti valószínűséggel a Cd 
toxikus hatásának tudható be. Legérzékenyebben a legtöbb Cd-t akkumuláló  őszi káposztarepce  
reagált zöldtömeg-csökkenéssel a tesztnövények közül, mind a zöldtömeg-csökkenés mennyiségét, 
mind tendenciáját tekintve (b-érték:-1,91; R2-érték:0,84). (8. sz. ábra)

y = -1,9096x + 18,054
R2 = 0,8351
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8. sz. ábra. Az  őszi káposztarepce zöldtömege a Cd-terhelés függvényében

Habár  a  legkisebb  Cd-akkumulációs  intenzitást  detektáltuk  a  fehér  mustárnál,  ez  a  növény  is 
nagyon jól jelezte zöldtömegének egyre erőteljesebb visszaesésével a talaj növekvő Cd-tartalmában 
rejlő veszélyforrást.  A talaj  Cd-terhelése a  fehér mustár és az  őszi káposztarepce esetén már a 
0,75x-ös terhelés mellett okozott 10%-ot meghaladó károsító hatást a növények zöld tömegében, 
majd a talajhatárértéken már  EC20-értékű károsító hatás volt regisztrálható. 

 Az angolperje tesztnövénynél elmondható, hogy szintén 0,75x-ös terhelés mellett több mint 10%-
os csökkenést regisztráltunk zöldtömegében, továbbá a talajhatárérték stimulált több mint 20%-os 
csökkenést  ebben  a  paraméterben.  Statisztikailag  ennél  a  tesztnövénynél  is  elérte  a  csökkenés 
mértéke  a  szignifikáns  szintet,  a  Cd-terhelés  emelkedésével  pedig  a  zöldtömeg-csökkenés 
tendenciája egyértelműen kimutatható, de az angolperjénél a legalacsonyabb a csökkenés mértéke 
és valószínűsége a három vizsgált tesztnövény közül (b-érték:-0,64; R2-érték:0,73).

 Eredményeink  szerint  sem  az  angolperje,  sem  a  fehér  mustár,  sem  az  őszi  káposztarepce 
hajtásának  száraz  tömegében és  nedvesség-tartalmában detektált  csökkenés  nem reprezentálja 
megfelelően  a  talaj  Cd-szennyezettségét  sem  statisztikai,  sem  ökotoxikológiai  szempontból.  A 
csökkenés tartománya nagyon szűk intervallumot fed le, ezért a tendencia nem jelzés értékű, a mért 
adatokban  nagy  a  szórás,  habár  paraméterenként  eltérően  egy-egy  növényfajnál  70-90%-os 
determinációs koefficiens értékkel is találkoztunk. 
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19. táblázat. Kadmium-terhelés hatása a tesztnövények hajtására és gyökerére

Tesztnövény Cd-terhelés mértéke (mg/kg légszáraz talaj)
Angolperje: 0 0,75 1 2 4 SzD5%

 Hajtás zöldtömege (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 6,33 5,58 4,27 3,99 3,54 0,11
Károsító hatás (%)* 11,8 32,5 37,0 44,7
 Hajtás száraz tömege (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,65 0,60 0,58 0,58 0,57 0,02
Károsító hatás (%)* 7,7 10,8 10,8 12,3
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Cd/I-III átlag 89,7 89,3 86,4 85,4 84,0 0,10
Károsító hatás (%)* 0,45 3,7 4,8 6,4
 Hajtásmagasság (mm)
Cd/I-III átlag 106 100 96,3 85,7 74,7 3,30
Károsító hatás (%)* 5,7 10,1 19,1 29,5
 Gyökértömeg (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 1,15 1,10 0,95 0,92 0,86 0,02
Károsító hatás (%)* 4,4 17,4 20,0 25,2

Fehér mustár:
 Hajtás zöldtömege (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 15,5 13,4 11,4 11,1 9,31 1,02
Károsító hatás (%)* 13,6 26,1 28,2 39,8
 Hajtás száraz tömege (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 1,57 1,28 1,27 1,25 0,99 0,11
Károsító hatás (%)* 18,5 19,1 20,4 36,9
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Cd/I-III átlag 89,8 90,4 88,9 88,7 89,4 0,63
Károsító hatás (%)* -0,66 1,07 1,22 0,50
 Gyökértömeg (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 0,53 0,39 0,29 0,29 0,27 0,05
Károsító hatás (%)* 26,4 45,3 45,3 49,1

Őszi káposztarepce:
 Hajtás zöldtömege (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 19,6 15,8 15,6 13,1 11,2 1,39
Károsító hatás (%)* 19,4 20,4 33,2 42,9
 Hajtás száraz tömege (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 1,78 1,54 1,55 1,46 1,32 0,15
Károsító hatás (%)* 13,5 12,9 18,0 25,8
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Cd/I-III átlag 90,9 90,4 90,1 88,9 88,2 0,36
Károsító hatás (%)* 0,55 0,88 2,2 3,0
 Gyökértömeg (g/200 g talaj)
Cd/I-III átlag 1,03 0,84 0,79 0,75 0,42 0,07
Károsító hatás (%)* 18,5 23,3 27,2 59,2

Megjegyzés:*Károsító hatás: A kontrollhoz viszonyított %-os csökkenés értéke
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20. sz. táblázat. A kadmium terhelés értékelt lineáris összefüggései a növényi biotesztekben 

Tesztnövény Értékelt paraméterek
Regressziós 
koefficiens
(b-érték)

Determinációs
koefficiens
(R²-érték)

Regressziós 
koefficiens
(b-érték)

Determinációs
koefficiens
(R²-érték)

Hajtás zöldtömege Felvett Cd-tartalom a hajtásban
Angolperje -0,64 0,73 1,07 0,97
Fehér mustár -1,38 0,78 0,69 0,94
Őszi káposztarepce -1,91 0,84 3,04 0,92

Hajtás száraz tömege Hajtás Cd-tartalma 
Angolperje -0,02 0,58 1,90 0,97
Fehér mustár -0,12 0,78 0,74 0,99
Őszi káposztarepce -0,099 0,72 2,33 0,96

Hajtás nedvesség tartalma Gyökértömeg
Angolperje -1,44 0,80 -0,07 0,75
Fehér mustár -0,16 0,11 -0,05 0,53
Őszi káposztarepce -0,69 0,91 -0,14 0,93

Hajtásmagasság Felvett Cd-tartalom a gyökérben
Angolperje -7,83 0,96 3,18 0,99
Fehér mustár n.d. n.d. 0,64 0,94
Őszi káposztarepce n.d. n.d. 0,82 0,86

Gyökér Cd-tartalma 
Angolperje 3,76 0,98
Fehér mustár 2,44 0,95
Őszi káposztarepce 1,95 0,98

Jelmagyarázat: n.d.: A tesztnövény nem detektálható paramétere 

  A  fehér mustár és az  őszi káposztarepce tenyészedényben,  magról nevelve az első hónapban 
gyenge  szárszilárdsággal  rendelkezik.  Az  általunk  alkalmazott  növényi  bioteszt  metodikájából 
adódóan ezért hajtásmagasságuk nem tartozik az értékelhető növényélettani paraméterek közé. 
  Az  angolperje  hajtásmagasságában több mint  10%-os csökkenést  először  a  terhelési  szintek 
közül  a  talajhatárérték  okozott  (EC10-érték),  majd  a  2  mg/kg  sz.a.  Cd-terhelést  alkalmazva, 
hajtásmagassága  több  mint  20%-kal  csökkent  a  terheletlen  talajon  nevelt  növényekéhez  képest 
(EC20-érték). Eredményeink statisztikailag is alátámaszthatók, mivel a hajtásmagasság csökkenése 
mindvégig szignifikáns volt, továbbá a determinációs koefficiens értéke (0,96) azt bizonyítja, hogy 
az  angolperje  hajtásmagasságában  bekövetkezett  csökkenés  96%-os  valószínűséggel  a  talaj 
emelkedő Cd-terhelésével hozható kapcsolatba, valamint a toxikus hatást reprezentáló trendvonal 
negatív meredeksége is a legnagyobb, a többi vizsgált növényélettani paraméter b-értékéhez képest. 
(9.sz. ábra)

SzD(5%)

y  = -7,8255x + 104,4
R2  =  0,9582
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9. sz. ábra. Az angolperje hajtásmagassága a Cd-terhelés függvényében
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  A  talaj  emelkedő  Cd-terhelése  során  a  tesztnövények  gyökértömegük csökkenésével  nagyon 
érzékenyen reagáltak a terhelés toxikus hatására. Az angolperje gyökértömegének csökkenésében a 
talajhatárérték produkált EC10-értékű akut toxicitást, és EC20-értékű csökkenést tapasztaltunk a 2mg/
kg  sz.a.  Cd-terhelés  mellett.  Az  őszi  káposztarepcénél,  valamint  a  fehér  mustárnál még 
drasztikusabb károsító hatást indukált a Cd jelenléte, hiszen már a 0,75x-ös terhelés is EC10- illetve 
EC20- értékű akut toxicitást jelzett.
  Ennek a növényélettani paraméternek az alkalmazhatóságát mégis megkérdőjelezi,  hogy a Cd-
terhelés  emelkedésével  a  gyökértömeg-csökkenés  mértéke  nem  érte  el  a  szignifikáns  szintet, 
valamint mindhárom tesztnövény esetében nagyon alacsonyak voltak a regisztrált b-érték, azaz a 
gyökértömeg csökkenésének üteme, továbbá az egyes tesztnövények gyökértömeg-csökkenéséhez 
rendelt R2-értékei növényfajonként igen eltérőek.

 A Cd-terhelés három tesztnövényre gyakorolt, fent részletezett tapasztalatai alapján összeállítottuk 
a Cd-terhelés toxikológiai értékelő táblázatát (21.sz. táblázat). 

21. sz.. táblázat. A kadmium terhelés toxikológiai értékelő táblázata a növényi biotesztekben 
Tesztnövény EC értékek

EC10 EC20 EC50

 Hajtás zöldtömege
Angolperje 0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés (-)
Fehér mustár 0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés (-)
Őszi káposztarepce 0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés (-)
Hajtás száraz tömege
Angolperje 1x-es terhelés (-) (-)
Fehér mustár 0,75x-ös terhelés 2x-es terhelés (-)
Őszi káposztarepce 0,75x-ös terhelés 4x-es terhelés (-)
 Hajtás nedvesség tartalma
Angolperje (-) (-) (-)
Fehér mustár (-) (-) (-)
Őszi káposztarepce (-) (-) (-)
Hajtásmagasság
Angolperje 1x-es terhelés 2x-es terhelés (-)
Fehér mustár n.d. n.d. n.d.
Őszi káposztarepce n.d. n.d. n.d.
 Gyökértömeg
Angolperje 1x-es terhelés 2x-es terhelés (-)
Fehér mustár <0,75x-ös terhelés 0,75x-ös terhelés (-)
Őszi káposztarepce <0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés 4x-es terhelés

Jelmagyarázat:
(-): A vizsgált paraméterben 10, 20 vagy 50%-os csökkenés a kontrollhoz képest nem tapasztalható
 n.d.: A tesztnövény nem detektálható paramétere

  Eredményeink  alapján  az  angolperje  hajtásmagasság-csökkenésének  vizsgálata,  valamint  a  
tesztnövények zöldtömegében bekövetkező csökkenés tendenciájának nyomon követése alkalmas 
lehet arra, hogy az általunk használt növényi biotesztben a kadmiummal szennyezett talajok toxikus 
hatásáról rövid időn belül információkat nyerjünk.
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4.2.2. Az ólom-terhelés hatását elemző növényi biotesztek eredményei 

4.2.2.1. A talaj ólom-terhelésének hatása a tesztnövények ólom-tartalmára

  Az angolperje, a fehérmustár és az őszi káposztarepce hajtásában és gyökerében akkumulálódott 
Pb-mennyiség  változását  a  talajterhelés  függvényében a  22.  sz.  táblázatban mutatjuk be,  a  Pb-
terhelés analitikai eredményeit  tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvek a csatolt  M2.7.sz.- M2.12.sz.  
mellékletekben találhatók.

22.sz. táblázat
A tesztnövények által akkumulált ólom mennyisége a talaj ólom-terhelésének függvényében

Pb-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
0 75 100 200 400 SzD5%

Angolperje
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Pb-tartalom (mg/200 g talaj)
Pb/I-III átlag 1,14 11,1 17,6 28,6 32,5 1,2
 Hajtás Pb-tartalma (mg/kg hajtás sz.a.)
Pb/I-III átlag 1,8 16,8 26,1 42,3 51,3 1,8
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Pd-tartalom (mg/200 g talaj)
Pb/I-III átlag 5,83 107 120 135 281 2,2
 Gyökér Pb- tartalma (mg/kg gyökér sz.a.)
Pb/I-III átlag 5,0 100 117 142 329 1,3
Fehér mustár
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Pb-tartalom (mg/200 g talaj)
Pb/I-III átlag 3,5 3,33 2,59 4,50 20,7 3,1
 Hajtás Pb-tartalma (mg/kg hajtás sz.a.)
Pb/I-III átlag 2,02 2,97 2,55 5,17 32,0 5,2
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Pd-tartalom (mg/200 g talaj)
Pb/I-III átlag 2,25 27,8 14,5 19,8 47,3 5,4
 Gyökér Pb- tartalma (mg/kg gyökér sz.a.)
Pb/I-III átlag 4,25 66,0 34,3 58,2 208 14,2
Őszi káposztarepce
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Pb-tartalom (mg/200 g talaj)
Pb/I-III átlag 0,53 12,9 14,4 14,9 33,9 1,4
 Hajtás Pb-tartalma (mg/kg hajtás sz.a.)
Pb/I-III átlag 0,30 7,33 8,82 9,46 23,2 0,97
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Pd-tartalom (mg/200 g talaj)
Pb/I-III átlag 5,60 47,4 45,9 91,9 193 35,9
 Gyökér Pb- tartalma (mg/kg gyökér sz.a.)
Pb/I-III átlag 5,66 53,3 59,7 146 414 32,6

  A 10 napos nehézfém-terhelési  periódus után a tesztnövények hajtásában és gyökérzetében is 
kimutatható volt  a talaj  természetes  Pb-tartalmából  felvett  Pb-mennyiség.   A talaj  növekvő Pb-
terhelése  a  tesztnövények  a  hajtásában  és  gyökérzetében  is  fokról  fokra  stimulálta  a  Pb- 
akkumulációt.  A tesztnövények Pb-felvételének intenzitása és mennyisége arányaiban, hajtásukat 
tekintve  jóval  alatta  maradt  a  Cd-terhelés  során  tapasztalt  nehézfém-dúsuláshoz  képest. 
Determinációs koefficiensek alapján viszont 80-90% körüli valószínűséggel a Pb-terhelés hatásának 
tulajdonítható  a  Pb-akkumuláció  növekvő  tendenciája  (24.  sz.  táblázat).  A  Pb-akkumuláció 
intenzitása b-értékeik alapján az őszi káposztarepcénél és az angolperjénél közel azonos, de az őszi 
káposztarepce determinációs koefficiense +8%-kal magasabb (91%). A hajtásban akkumulát Pb-
tartalom mennyiségi különbségei azonban az angolperje esetében jobban elkülönülnek a terhelési 
szintek között.  A fehér mustár hajtásában a Pb-tartalom dúsulásának intenzitása, akkumulált Pb-
tartalma  a  legalacsonyabb  a  három tesztnövény  közül  (kb.  fele  a  másik  két  tesztnövényének), 
ráadásul az adatok statisztikai elemzése alapján csak az utolsó két terhelési szint között volt a fehér 
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mustár  tesztnövények  hajtásában  akkumulált  Pb-tartalmak  között  szignifikáns  különbség.  A 
tesztnövények  hajtásaiban  felvett  Pb-mennyiségeket  szemléltető,  összehasolító  diagrammok  a 
10.sz. ábrán láthatók. 

0 10 20 30 40

Angolperje

Fehér m ust ár

Őszi
káposzt arepce

A hajt ásm in t ák száraztöm egére vonatkozt atot t , felvet t  P b-t art alom  (m g/200  g t alaj)

0  m g P b/kg t alaj sz.a.

75 m g P b/kg t alaj sz.a.

100 m g P b/kg t alaj sz.a.

200 m g P b/kg t alaj sz.a.

400 m g P b/kg t alaj sz.a.

P b-t erhelés m ért éke:

10.sz. ábra. A tesztnövények felvett Pb-tartalma a hajtásban a talaj Pb-terhelésének függvényében

Az  angolperje  és  az  őszi  káposztarepce  Pb-felvételének  intenzitását  jellemző  lineáris 
összefüggéseket hajtásukra vonatkoztatva  a  11. sz. ábrán mutatjuk be.

Angol perje által felvett Pb-tartalom a hajtásban 
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11.sz. ábra. Az angolperje és az őszi káposztarepce Pb-felvételének üteme a hajtásban a talaj Pb-
terhelésének függvényében

  A  tesztnövények gyökérzetében a talaj Pb-terhelésének növekedésével a Pb-felvétel tendenciája 
jóval nagyobb mértékű, mint a hajtásokban. Megjegyezendő azonban, hogy a felvétel intenzitását 
jellemző b-érték mindhárom tesztnövénynél alacsony volt (0,095-0,62).  A Pb-terhelt talajokon is az 
angolperje Pb-felvétele  volt  a  legintenzívebb  (b-érték:0,62;  R2-érték:0,93).  A  fehér  mustár 
gyökérzetében a Cd-terheléshez hasonlóan a legkisebb intenzitást mutattuk ki Pb-akkumulációjában 
(b-érték:0,095) a három vizsgált tesztnövény közül, 76%-os determinációs koefficiens értékkel.

4.2.2.2. A talaj ólom-terhelésének toxikus hatása a tesztnövényekre

  A  talaj  Pb-terhelésének  toxikus  hatását  a  vizsgált  három tesztnövény  értékelt  növényélettani 
paramétereire  az alábbiakban foglalhatjuk össze.  Számszerű adatsoraikat  a  23. sz.  táblázat,  míg 
értékelt lineáris összefüggéseiket a 24. sz. táblázat tartalmazza.
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23.sz. táblázat
Ólom-terhelés hatása a tesztnövények hajtására és gyökerére

Tesztnövény: Pb-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
Angolperje: 0 75 100 200 400 SzD5%

 Hajtás zöldtömege (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 6,36 5,65 5,33 5,20 4,32 0,12
Károsító hatás (%)* 11,2 16,2 18,2 32,1
 Hajtás száraz tömege (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 0,65 0,66 0,67 0,68 0,63 0,02
Károsító hatás (%)* -1,5 -3,1 -4,6 3,1
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Pb/I-III átlag 89,8 88,3 87,4 87,0 85,4 0,1
Károsító hatás (%)* 1,7 2,7 3,1 4,9
 Hajtásmagasság (mm)
Pb/I-III átlag 106 96,0 89,0 79,3 67,0 2,3
Károsító hatás (%)* 9,4 16,0 25,5 36,8
 Gyökértömeg (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 1,17 1,08 1,03 0,96 0,85 0,02
Károsító hatás (%)* 7,7 12,0 18,0 27,4

Fehér mustár:
Hajtás zöldtömege (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 15,0 9,94 8,45 6,87 5,81 0,71
Károsító hatás (%)* 33,8 43,7 54,3 61,3
 Hajtás száraz tömege (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 1,51 1,12 1,02 0,87 0,65 0,11
Károsító hatás (%)* 25,8 32,5 42,4 56,9
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Pb/I-III átlag 89,9 88,7 87,9 87,3 88,8 0,95
Károsító hatás (%)* -1,39 -2,22 -2,94 -1,23
 Gyökértömeg (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 0,53 0,42 0,42 0,34 0,23 0,06
Károsító hatás (%)* 20,7 20,7 35,8 56,6

Őszi káposztarepce:
 Hajtás zöldtömege (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 19,9 17,7 16,4 15,3 12,5 0,80
Károsító hatás (%)* 11,1 17,8 23,1 37,3
 Hajtás száraz tömege (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 1,78 1,76 1,63 1,57 1,46 0,07
Károsító hatás (%)* 1,12 8,43 11,8 18,0
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Pb/I-III átlag 91,1 90,1 90,0 89,8 88,3 0,32
Károsító hatás (%)* 1,1 1,21 1,43 3,07
 Gyökértömeg (g/tenyészedény)
Pb/I-III átlag 0,99 0,89 0,77 0,63 0,46 0,10
Károsító hatás (%)* 10,1 22,2 36,4 53,5

Megjegyzés: *Károsító hatás: A kontrollhoz viszonyított %-os csökkenés értéke

  A  növekvő  Pb-terhelés  toxikus  hatása  a  tesztnövények  zöld  tömegének  csökkenését 
ökotoxikológiai szempontból megközelítve nagyon érzékeny mutatónak tekinthetjük, hiszen már a 
jelzőfaktorként beállított 0,75x-ös terhelés mellett is több mint 10%-os csökkenést regisztráltunk az 
angolperje és az őszi káposztarepce esetében, míg a fehér mustárnál 30% feletti károsító hatás volt 
kimutatható, a károsító hatás növekvő tendenciája pedig a talajterhelés emelkedésével korrelált.
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   Ennek az élettani paraméternek a felhasználási lehetőségeiről azonban a talajok Pb-terhelésének 
jellemzésében  csak  a  biometriai  paraméterek  értékelése  után  alkothatunk  képet.  Mindhárom 
tesztnövény esetében megállapíthatjuk, hogy a növények zöldtömeg csökkenésében a determinációs 
koefficiens értékek alapján (69%-92%) a tendencia jól jelezhető. A regressziós koefficiensek értékei 
azonban igen alacsonyak, így a csökkenés intenzitása nem kellő mértékű,  amely valószínűleg  a 
csökkenést  átfogó,  szűk  intervallum-tartományokkal  is  összefüggésbe  hozhatók.  A 
legszembetűnőbben  mindez  az  angolperje  tesztnövénynél  tapasztalható.  A  talaj  növekvő  Pb-
terhelésére  legérzékenyebben  biometriai  megközelítéssel  is  az  őszi  káposztarepce  reagált 
zöldtömeg-csökkenésével a tesztnövények közül (b-érték:-0,02; R2-érték:0,92), habár a fehér mustár 
b-értéke ennél a növényélettani paraméternél azonos az őszi káposztarepcéjével, de hajtásának már 
részletezett  Pb-felvételi  dinamikája,  és   legkisebb  determinációs  koefficiens  értéke  (69%) 
megkérdőjelezi  alkalmazhatóságát  növényi  biotesztünkben.  A Pb-terhelésnek  kitett  növényfajok 
minden, zöldtömeg-csökkenéssel összefüggő adatsorán végigtekintve megállapítható, hogy az őszi 
káposztarepce zöldtömegének csökkenésében tapasztalt tendencia elemzése lehet a leginkább jelzés  
értékű a talaj Pb-szennyezettségében.

24. táblázat
Az ólom-terhelés értékelt lineáris összefüggései a növényi biotesztekben 

Tesztnövény Értékelt paraméterek
Regressziós 
koefficiens
(b-érték)

Determinációs
koefficiens
(R²-érték)

Regressziós 
koefficiens
(b-érték)

Determinációs
koefficiens
(R²-érték)

Hajtás zöldtömege Felvett Pb-tartalom a hajtásban
Angolperje -0,005 0,92 0,076 0,83
Fehér mustár -0,02 0,69 0,046 0,80
Őszi káposztarepce -0,02 0,92 0,074 0,91

Hajtás száraz tömege Hajtás Pb-tartalma
Angolperje -0,000005 0,19 0,12 0,87
Fehér mustár -0,002 0,82 0,08 0,82
Őszi káposztarepce -0,0008 0,85 0,05 0,94

Hajtás nedvesség tartalma Gyökértömeg
Angolperje -0,01 0,90 -0,0007 0,94
Fehér mustár -0,002 0,07 -0,0007 0,91
Őszi káposztarepce -0,008 0,77 -0,0013 0,89

Hajtásmagasság Felvett Pb-tartalom a gyökérben
Angolperje -0,09 0,94 0,62 0,93
Fehér mustár n.d. n.d. 0,095 0,76
Őszi káposztarepce n.d. n.d. 0,46 0,94

Gyökér Pb-tartalma
Angolperje 0,75 0,96
Fehér mustár 0,48 0,88
Őszi káposztarepce 1,04 0,96

Jelmagyarázat: n.d.: A tesztnövény nem detektálható paramétere

  Eredményeink szerint, -hasonlóan a Cd-terheléshez-  egyik tesztnövény esetében sem jellemezhető 
statisztikai  és/vagy  ökotoxikológiai  szempontból  kielégítően  hajtásuk  száraz  tömegében és 
nedvesség-tartalmában detektált  változásokkal  a  talaj  Pb-szennyezettsége.  Megjegyezendő 
azonban,  hogy  a  terheletlen  talajról  származó  angolperje  minták  átlagos  száraztömegét 
összehasonlítva  a  Pb-terheléseknek  kitett  tesztnövények  átlagos  száraztömegével,  eredményeink 
200 mg/kg sz.a. talajterhelésig alátámasztják az irodalmi adatokat( CSATHÓ, 1994), miszerint a 
nehézfémterhelés hatására a növények szárazanyag-tartalma növekszik. A legmagasabb, általunk 
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alkalmazott  4x-es  Pb-terhelés  dózisa  azonban  már  súlyos  mérgezési  tünetekre  utal  a 
tesztnövényben.

  A  fehér  mustár és  az  őszi  káposztarepce hajtásmagassága -amint  azt  a  Cd-terhelés 
eredményeinek  bemutatása  során  részleteztük-  az  általunk  alkalmazott  növényi  bioteszt 
metodikájából adódóan  nem tartozik az értékelhető növényélettani paraméterek közé. 
 Az angolperje hajtásmagasságában ökotoxikológiailag értékelve, több mint 10%-os csökkenést az 
ólom esetében is először a terhelési szintek  közül a talajhatárérték okozott (EC10-érték), majd a 
következő 200 mg/kg sz.a. mennyiségű Pb-terhelést alkalmazva, hajtásmagassága átlagosan több 
mint  20%-kal  csökkent  a  terheletlen  talajon  nevelt  növényekéhez  képest  (EC20-érték),  a  4x-es 
talajterhelés pedig EC30-értéket produkált. Eredményeink biometriai elemzésében a hajtásmagasság 
csökkenése mindvégig szignifikáns volt, továbbá a vizsgált növényélettani paraméter R2-értéke arra 
utalt,  hogy  több  mint  90%-ban  a  Pb-terhelés  toxikus  hatása  volt  felelős  az  angolperje 
hajtásmagasságában bekövetkezett csökkenésért a talaj-növény rendszerben. Igaz, a Pb-terheléshez 
kapcsolódó, az angolperje hajtásmagasság-változásához rendelt trendvonal meredeksége (b-érték) 
alatta maradt a Cd-terhelésnél kapott b-értékhez képest, amely a Pb csekély mozgékonyságával is 
összefüggésbe hozható. (12. sz. ábra)

Az angolperje hajtásmagassága a Pb-terhelés függvényében

y = -0,0939x + 101,96
R2 = 0,9352
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12. sz. ábra. Az angolperje hajtásmagassága a Pb-terhelés függvényében

A  kísérletekről  készített  felvételek  is  alátámasztják  az  angolperje  hajtásmagasság-csökkenése 
alkalmazható tesztmódszerünkben a talajok Pb-terhelésének értékeléséhez (13 .sz. ábra).

 

13. sz. ábra A Pb-terhelés hatása az angolperje hajtásmagasságára
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    A talaj Pb-tartalmának emelkedése a tesztnövények gyökértömegére igen toxikus hatással volt, 
jól  jelezve  a  növények  Pb-akkumulációjának  káros  hatását  gyökérzetükben.  Ökotoxikológiailag 
elemezve az eredményeket az angolperje gyökértömegének csökkenésében a talajhatárérték okozott 
EC10-értékű akut toxicitást, míg az őszi káposztarepcénél, valamint a fehér mustárnál már a 0,75x-
ös terhelés is EC10- illetve EC20- értékű akut toxicitást jelzett, hasonlóan a Cd-terhelésnél tapasztalt 
károsító hatással.
 A  biometriai  elemzés  szemszögéből  ehhez  a  paraméterhez  köthető  R2-értékek  kimagaslóak 
(89%-94%  között  tulajdonítható  a  Pb-terhelés  toxikus  hatásának  a  gyökértömeg-csökkenés), 
azonban  az  említett  paraméter  használhatóságát  megkérdőjelezi  a  talajok  Pb-terhelésének 
jellemzésében  is,  hogy   nagyon  szűk  intervallumot fogott  át  a  terheletlen  talajon  tartott 
növényeknél  mért,  és  a  4x-es  terheléssel  elért  gyökértömeg  különbség,  így  a  gyökértömeg 
csökkenés intenzitását  jellemző regressziós koefficiensek értékei  nagyon alacsonyak mindhárom 
tesztnövénynél.

A  Pb-terhelés  három  tesztnövényre  gyakorolt,  fent  részletezett  tapasztalatait  a  Pb-terhelés 
toxikológiai értékelő táblázatában foglaltuk össze (25.sz. táblázat). 

25. sz. táblázat
Az ólom-terhelés értékelő táblázata a növényi biotesztekben 

Tesztnövény EC értékek
EC10 EC20 EC50

 Hajtás zöldtömege
Angolperje 0,75x-ös terhelés 4x-es terhelés (-)
Fehér mustár <0,75x-ös terhelés 0,75x-ös terhelés 2x-es terhelés
Őszi káposztarepce 0,75x-ös terhelés 2x-es terhelés (-)
Hajtás száraz tömege
Angolperje (-) (-) (-)
Fehér mustár <0,75x-ös terhelés 0,75x-ös terhelés 4x-es terhelés
Őszi káposztarepce 2x-es terhelés (-) (-)
 Hajtás nedvesség tartalma
Angolperje (-) (-) (-)
Fehér mustár (-) (-) (-)
Őszi káposztarepce (-) (-) (-)
Hajtásmagasság
Angolperje 1x-es terhelés 2x-es terhelés (-)
Fehér mustár n.d. n.d. n.d.
Őszi káposztarepce n.d. n.d. n.d.
 Gyökértömeg
Angolperje 1x-es terhelés 4x-es terhelés (-)
Fehér mustár <0,75x-ös terhelés 0,75x-ös terhelés 4x-es terhelés
Őszi káposztarepce 0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés 4x-es terhelés

Jelmagyarázat:
(-): A vizsgált paraméterben 10, 20 vagy 50%-os csökkenés a kontrollhoz képest nem tapasztalható
 n.d.: A tesztnövény nem detektálható paramétere

  Eredményeink alapján az angolperje hajtásmagasság-csökkenésének vizsgálata, valamint az őszi  
káposztarepce zöldtömegében bekövetkező csökkenés tendenciájának nyomon követése alkalmas 
lehet a talajok  Pb-szennyezettségének feltérképezésében.
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4.2.3.1. A talaj réz-terhelésének hatása a tesztnövények réz-tartalmára

  Az angolperje, a fehérmustár és az őszi káposztarepce hajtásában és gyökerében akkumulálódott 
Cu-mennyiség  változását  a  talajterhelés  függvényében  a  26.  sz.  táblázatban mutatjuk  be  a  Cu-
terhelés analitikai eredményeit tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvek a csatolt  M2.13.sz.- M2.18.sz.  
mellékletekben találhatók.
.

26. sz. táblázat
A tesztnövények által akkumulált réz-mennyisége a talaj ólom-terhelésének függvényében

Cu-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
0 56,25 75 150 300 SzD5%

Angolperje
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cu-tartalom (mg/200 g talaj)
Cu/I-III átlag 8,61 20,8 29,4 43,1 315 1,9
 Hajtás Cu-tartalma (mg/kg hajtás sz.a.)
Cu/I-III átlag 13,2 29,8 39,5 67,4 610 8,9
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cu-tartalom (mg/200 g talaj)
Cu/I-III átlag 27,4 197 254 631 704 6,1
 Gyökér Cu- tartalma (mg/kg gyökér sz.a.)
Cu/I-III átlag 23,8 188 259 699 1124 2,0
Fehér mustár
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cu-tartalom (mg/200 g talaj)
Cu/I-III átlag 8,70 14,7 16,5 20,1 255 11,9
 Hajtás Cu-tartalma (mg/kg hajtás sz.a.)
Cu/I-III átlag 5,49 10,8 13,5 22,7 254 4,8
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cu-tartalom (mg/200 g talaj)
Cu/I-III átlag 11,4 62,7 91,4 226 894 20,2
 Gyökér Cu-tartalma (mg/kg gyökér sz.a.)
Cu/I-III átlag 21,4 135 173 526 2919 94,0
Őszi káposztarepce
A hajtásminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cu-tartalom (mg/200 g talaj)
Cu/I-III átlag 8,00 15,1 18,8 22,4 165 12,3
 Hajtás Cu-tartalma (mg/kg hajtás sz.a.)
Cu/I-III átlag 4,51 9,62 12,3 16,3 138 2,5
A gyökérminták száraztömegére vonatkoztatott, felvett Cu-tartalom (mg/200 g talaj)
Cu/I-III átlag 12,3 64,7 95,4 165 397 46,1
 Gyökér Cu- tartalma (mg/kg gyökér sz.a.)
Cu/I-III átlag 12,4 87,0 145 366 1294 44,6

  A 10 napos nehézfém-terhelési  periódus után a tesztnövények hajtásában és gyökérzetében is 
kimutatható volt a talaj természetes Cu-tartalmából felvett Cu-mennyiség.  A talaj emelkedő Cu-
terhelésének hatására a tesztnövények a hajtásában és gyökérzetében is a Cu-felvétel egyre növekvő 
tendenciája volt tapasztalható, sőt az általunk beállított legmagasabb, 300 mg/kg sz.a. talajterhelés 
esetén mindhárom tesztnövénynél hiperakkumulációt tapasztaltunk, amely letális toxicitást okozott 
a  növényekben  (lásd  következő  fejezet).  A  determinációs  koefficiensek  alapján  -mindhárom 
tesztnövénynél  80%-ot  meghaladó  értékek-  a  fent  részletezett  eredmények  egyértelműen  a  Cu-
terhelési sor mennyiségi emelésével hozható összefüggésbe.  (28. sz. táblázat).   A tesztnövények 
hajtásai Cu-felvételüket tekintve intenzitásban és akkumulált mennyiségben is jóval túlszárnyalták a 
Pb-felvétel  hajtásban detektált  Pb-dúsulását.  A Cu-akkumuláció intenzitása b-értékeik alapján  az 
angolperjénél volt a legerőteljesebb, ráadásul ennél a tesztnövénynél a legmagasabb a Cu-felvétel 
R2-értéke is (0,86). 
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A  fehér  mustár szintén  igen  magas  felvételi  intenzitásáról  árulkodik  a  növény  Cu-felvételhez 
rendelt trendvonal meredeksége (b-érték:0,84). Az őszi káposztarepce hajtásának Cu-akkumulációja 
mennyiségében  és  intenzitásában  is  jóval  alatta  maradt  az  angolperjénél  és  a  fehér  mustárnál 
tapasztalt  Cu-tartalom  dúsulástól.  Adataink  alapján  hajtása  által  felvett  Cu-mennyiség  csak  a 
talajhatárértékig korrelált a másik két tesztnövény fajjal, majd a Cu-terhelés további emelkedésével 
felvételi intenzitása is fele akkora volt, ráadásul tendenciája nem is érte el a szignifikáns szintet. A 
tesztnövények  hajtásaiban  felvett  Cu-mennyiségeket  szemléltető,  összehasolító  diagrammok  a 
14.sz. ábrán láthatók. 

0 50 100 150 200 250 300 350

Angolperje

Fehér m ust ár

Őszi
káposzt arepce

A hajt ásm int ák  szárazt ömegére vonatkozt at ot t , felvet t  Cu-tart alom  (m g/200 g t alaj)

0  mg Cu/kg t alaj sz.a.

56 ,25  m g Cu/kg t alaj sz.a.

75  m g Cu/kg t alaj sz.a.

150 m g Cu/kg t alaj sz.a.

300 m g Cu/kg t alaj sz.a.

Cu-t erhelés m ért éke:

14.sz. ábra. A tesztnövények felvett Cu-tartalma a hajtásban a talaj Cu-terhelésének függvényében 

  A  tesztnövények  gyökérzetében a  talaj  Cu-terhelésének  növekedésével  a  -Pb-felvétel 
tendenciájához hasonlóan- jóval nagyobb mértékű Cu-dúsulást tapasztaltunk, mint a hajtásokban, de 
a  két  növényi  szerv  Cu-felvételéhez  rendelt  determinációs  koefficiens  értékek  mindhárom 
tesztnövénynél  közel azonosak voltak.  A tesztnövények gyökérzetében azonban már a kétszeres 
-150  mg/kg  sz.a.-  Cu-terhelés  eredményezett  jelentős  hiperakkumulációt,  amely  a  legnagyobb 
terhelési  szint  hatására  tovább  fokozódott.  A Cu-terhelt  talajokon a  legintenzívebb  Cu-felvételt 
gyökérzetében a  fehér mustár produkálta (b-érték:3,04; R2-érték:0,92). Az angolperje gyökerének 
Cu-felvétele is igen intenzív volt (b-érték:2,33; R2-érték:0,86), továbbá az egyes terhelési szintek 
között  ennek a  tesztnövénynek  volt  a  legegyenletesebb  mértékű  Cu-tartalom dúsulása.  Az őszi  
káposztarepce gyökerében -hasonlóan a hajtáshoz- a legkisebb intenzitást mutattuk ki Cu-felvételét 
illetően (b-érték:1,29) a három vizsgált tesztnövény közül, de 97%-os  valószínűséggel ez a túlzott 
mennyiségű Cu jelenlétének tulajdonítható.

4.2.3.2. A talaj réz-terhelésének toxikus hatása a tesztnövényekre

  A  talaj  Cu-terhelésének  toxikus  hatását  a  vizsgált  három tesztnövény  értékelt  növényélettani 
paramétereire  az alábbiakban foglalhatjuk össze.  Számszerű adatsoraikat  a  27. sz.  táblázat,  míg 
értékelt lineáris összefüggéseiket a 28.sz. táblázat tartalmazza.
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27. sz. táblázat
Réz-terhelés hatása a tesztnövények hajtására és gyökerére

Tesztnövény Cu-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
Angolperje: 0 56,25 75 150 300 SzD5%

 Hajtás zöldtömege (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 6,34 6,00 5,83 4,07 2,83 0,14
Károsító hatás (%)* 5,4 8,0 35,8 55,4
 Hajtás száraz tömege (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 0,65 0,70 0,74 0,64 0,52 0,02
Károsító hatás (%)* -7,7 -13,8 1,5 20,0
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Cu/I-III átlag 89,7 88,4 87,3 84,3 81,7 0,1
Károsító hatás (%)* 1,5 2,7 6,0 8,9
 Hajtásmagasság (mm)
Cu/I-III átlag 106 94,0 88,0 71,0 58,0 3,4
Károsító hatás (%)* 11,3 17,0 33,0 45,3
 Gyökértömeg (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 1,15 1,05 0,98 0,90 0,63 0,02
Károsító hatás (%)* 8,7 14,8 21,7 45,2

Fehér mustár:
 Hajtás zöldtömege (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 15,8 13,3 10,5 6,48 4,84 0,84
Károsító hatás (%)* 15,7 33,2 58,9 69,3
 Hajtás száraz tömege (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 1,58 1,36 1,23 0,88 1,01 0,11
Károsító hatás (%)* 13,9 22,2 44,3 36,1
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Cu/I-III átlag 89,9 89,7 88,4 86,4 79,2 0,35
Károsító hatás (%)* 0,24 1,80 3,93 11,9
 Gyökértömeg (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 0,53 0,46 0,53 0,43 0,31 0,05
Károsító hatás (%)* 13,2 0 18,9 41,5

Őszi káposztarepce:
 Hajtás zöldtömege (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 19,9 18,8 15,8 13,7 10,8 1,21
Károsító hatás (%)* 5,53 20,6 31,2 45,7
 Hajtás száraz tömege (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 1,77 1,56 1,53 1,38 1,20 0,09
Károsító hatás (%)* 11,9 13,6 22,0 32,2
 Hajtás nedvesség tartalma (%)
Cu/I-III átlag 91,1 91,7 90,3 89,9 88,9 0,43
Károsító hatás (%)* -0,66 0,82 1,25 2,38
 Gyökértömeg (g/tenyészedény)
Cu/I-III átlag 0,99 0,74 0,66 0,45 0,31 0,05
Károsító hatás (%)* 25,3 33,3 54,6 68,7

Megjegyzés:
*Károsító hatás: A kontrollhoz viszonyított %-os csökkenés értéke
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28. táblázat
A réz-terhelés értékelt lineáris összefüggései a növényi biotesztekben 

Tesztnövény Értékelt paraméterek
Regressziós 
koefficiens
(b-érték)

Determinációs
koefficiens
(R²-érték)

Regressziós 
koefficiens
(b-érték)

Determinációs
koefficiens
(R²-érték)

Hajtás zöldtömege Felvett Cu-tartalom a hajtásban
Angolperje -0,01 0,95 1,04 0,86
Fehér mustár -0,04 0,85 0,84 0,81
Őszi káposztarepce -0,03 0,89 0,53 0,84

Hajtás száraz tömege Hajtás Cu-tartalma 
Angolperje -0,0006 0,63 2,04 0,84
Fehér mustár -0,02 0,82 0,85 0,83
Őszi káposztarepce -0,002 0,90 0,45 0,84

Hajtás nedvesség tartalma Gyökértömeg
Angolperje -0,03 0,96 -0,002 0,99
Fehér mustár -0,04 0,96 -0,0008 0,86
Őszi káposztarepce -0,008 0,77 -0,002 0,87

Hajtásmagasság Felvett Cu-tartalom a gyökérben
Angolperje -0,16 0,93 2,33 0,86
Fehér mustár n.d. n.d. 3,04 0,92
Őszi káposztarepce n.d. n.d. 1,29 0,97

Gyökér Cu-tartalma
Angolperje 3,82 0,98
Fehér mustár 9,99 0,89
Őszi káposztarepce 4,42 0,94

Jelmagyarázat: n.d.: A tesztnövény nem detektálható paramétere

  A  növekvő  Cu-terhelés  hatására  a  tesztnövények  zöld  tömegében,  tesztnövényenként  eltérő 
mértékben, de folyamatos csökkenő tendencia tapasztalható, amely mindhárom tesztnövénynél 85% 
feletti  valószínűséggel a Cu toxikus hatásának tudható be.  Legérzékenyebben az igen aktív Cu-
akkumuláló  fehér  mustár  reagált  zöldtömeg-csökkenéssel  a  tesztnövények  közül,  mind  a 
zöldtömeg-csökkenés mennyiségét, mind tendenciáját tekintve (b-érték:-0,04; R2-érték:0,85).  (15.  
sz. ábra)

y = -0,0365x + 14,427
R2 = 0,8499
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15. sz. ábra. A fehér mustár zöldtömege a Cu-terhelés függvényében
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  Ökotoxikológiai szempontból értékelve, a talaj Cu-terhelése során a fehér mustár zöld tömegében 
már  a  talajhatárérték  előtti  terhelés  okozott  10%  feletti  csökkenést,  a  kontroll  talajon  nevelt 
növények  zöldtömegéhez  viszonyítva,  míg  a  talajhatárértéken  a  károsító  hatás  mértéke  már 
meghaladta a 30%-ot, amely a talajterhelés további emelésével tendenciálisan nőtt. A legnagyobb 
letalitást mindhárom alkalmazott tesztnövényre a Cu-terhelés okozott. Mindezt jól reprezentálja a 
fehér mustár Cu-terhelésnek kitett növényeiről készített felvételek. 
(16.-17. sz. ábra)

16.sz. ábra. A fehér mustár réz-terhelése 1/2.

17.sz. ábra. A fehér mustár réz-terhelése 2/2.

  Az angolperje tesztnövénynél tapasztaltuk a legalacsonyabb intenzitást zöldtömeg-csökkenésében 
a három tesztnövény közül a paraméter trendvonalának meredekségét tekintve, hajtásában detektált 
legnagyobb  Cu-felvétel  ellenére,  azonban  megjegyezendő,  hogy  biotesztünkben  ennek  a 
növényfajnak  a  tesztnövények  rendelkeztek  a  legkisebb  zöldtömeggel  az  előnevelési  időszakot 
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követően. A zöldtömeg-csökkenés tendenciája azonban szignifikáns szinten kimutatható volt, sőt 
95%-os valószínűséggel a Cu-terhelés károsító hatása okozta ezt a tünetet. A növekvő Cu-terhelés 
toxikus  hatása az  angolperje zöld tömegében először a talajhatárérték  kétszeres  mennyiségének 
megfelelő Cu-tartalom mellett  nyilvánult  meg értékelhető formában:  35,8%-os károsító-hatással, 
EC20-értékkel,  a legmagasabb terhelési  szinten érte el  az EC50-es értéket  zöldtömeg csökkenése, 
amely a növények elhalásával magyarázható.
  
Az  őszi  káposztarepce a  regisztrált  legalacsonyabb  Cu-felvételi  dinamikája  ellenére,  a  fehér 
mustárral  közel  azonos  intenzitású  zöldtömeg-csökkenést  produkált,  a  csökkenés  tendenciája 
szignifikáns és teljesen egyértelmű, de a csökkenés mértéke csak fele volt a fehér mustárhoz képest. 
A talaj Cu-terhelése nem okozott EC50-értéknek megfelelő károsodást a legmagasabb talajterhelési 
szinten sem.  A talajhatárértéknek megfelelő talajterhelésen tapasztaltunk először értékelhető akut 
toxicitást a növények zöld tömegében, mégpedig EC20-értékkel. Statisztikailag a változás 89%-ban 
tulajdonítható a Cu növényre gyakorolt toxikus hatásának. 

  A talaj  Cu-szennyezettségét  értékelő  biotesztünkben -hasonlóan a  Cd-  és  Pb-terheléshez-   az 
angolperje, a fehér mustár és az őszi káposztarepce  hajtásának száraz tömegében és  nedvesség-
tartalmában  detektált  változások  sem  statisztikailag,  sem  toxikológiailag  nem  reprezentálják 
értékelhető  formában  a  talaj  Cu-szennyezettségét.  Indoklásul  itt  is  megemlíthetjük,  hogy  a 
változások a nehézfém-terhelés emelkedésével nem álltak szisztematikus kapcsolatban és nem érték 
el a szignifikancia szintet, valamint kicsi volt a mérési intervallum lefedettsége.

 Az angolperje hajtásmagasságában a  növekvő Cu-terhelés jól nyomon követhető,  szignifikáns 
szintű, tendenciális gátló hatást indukált. A csökkenés mértéke és intenzitása is reprezentatív, hiszen 
a  Cu-terhelés  során  értékelt  összes  növényélettani  paraméter  közül  a  legmagasabb  regressziós 
koefficienssel  rendelkezik  (b-érték:0,16),  valamint  93%-os  valószínűséggel  tulajdoníthatók 
eredményeink a Cu-terhelés toxicitásának. (18.sz. ábra)

y = -0,1582x + 101,73
R2 = 0,9324
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18. sz. ábra. Az angolperje hajtásmagassága a Cu-terhelés függvényében

Biometriai szempontból végigtekintve az adatokon, több mint 10%-os csökkenést a réz esetében 
már  a  talajhatárérték  előtti,  0,75x-ös  Cu-terhelés  okozott,  míg  150  mg/kg  sz.a.  Cu-terhelést 
alkalmazva  a  hajtásmagasság-depresszió  30%-ot  meghaladó  mértékű  volt  a  terheletlen  talajon 
nevelt növényekéhez képest (EC30-érték). Biotesztünkben az angolperje esetében a hajtásmagasság-
csökkenés  fent  részletezett  tendenciáját  feltétlen  figyelembe  kell  venni  egy  terület  Cu-
szennyezettségének környezettoxikológiai megítéléséhez.
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  Az  általunk  alkalmazott  növényi  bioteszt  metodikájából  adódóan,  a  növények  Cd-,  és  Pb-
terhelésénél részletezett okok miatt, az őszi káposztarepce és a fehér mustár hajtásmagassága nem 
tartozik  a  Cu-terhelt  talajok  esetében  sem  toxikus  hatásukat  értékelő  növényi  biotesztünk 
használható növényélettani paraméterei közé. 

  A talaj Cu-tartalmának emelkedése a tesztnövények  gyökértömegére  igen toxikus hatással volt, 
azonban egyértelmű tendencát a Cu-terhelés emelése és a gyökértömeg-depresszió mértéke között 
csak az angolperjénél és az őszi káposztarepcénél tapasztaltunk. 
A  talaj  Cu-tartalmának  emelkedése  ugyanis  a  fehér  mustár detektált  gyökértömegében igen 
ellentmondásos  eredményeket hozott.  Amíg  a  0,75%-os  talajterhelés  már  10%-ot  meghaladó 
csökkenést  okozott  a  vizsgált  paraméterben,  addig  talajhatárértéken  tartott  növényeinknél  nem 
tapasztaltunk károsodást,  majd a  2x-es és  a  4x-es terhelés  megint  jelzett  EC10-,  ill.  EC40-értékű 
toxikus hatást. Az eredmények további vizsgálatokat igényelnek. A Cu-terhelés során az angolperje 
gyökértömegének csökkenésében talajhatárértéken  EC10-értékű  akut  toxicitást  regisztráltunk.  Az 
őszi káposztarepce gyökértömege még érzékenyebben reagált a Cu-terhelésre, mivel már a 0,75x-ös 
terhelés  is  EC20-értékű  akut  toxicitás  jelentkezett,  a  terhelés  növelésével  pedig  a  károsodás 
tendenciája gyökértömegüket tekintve mindkét tesztnövénynél kimutatható volt.
 Mindhárom  tesztnövénynél  80%-ot  meghaladó  valószínűséggel  állíthatjuk  ugyan,  hogy  a 
gyökértömegek detektált változásai a Cu-terhelés hatásának tulajdoníthatók, viszont a gyökértömeg 
csökkenés  intenzitását  elemezve  igen  alacsony  b-értékeket  kaptunk.  A  fiatal  tesztnövények 
gyökértömege  pedig  még  igen  csekély,  nehezen  követhető  növényélettani  paraméter  gyors 
biotesztünkben.
 A  Cu-terhelés  három  tesztnövényre  gyakorolt,  fent  részletezett  tapasztalatait  a  Cu-terhelés 
toxikológiai értékelő táblázatában foglaltuk össze (29. sz. táblázat). 

29.sz. táblázat
A réz-terhelés értékelő táblázata a növényi biotesztekben 

Tesztnövény EC értékek
EC10 EC20 EC50

 Hajtás zöldtömege
Angolperje 2x-es terhelés 2x-es terhelés 4x-es terhelés
Fehér mustár 0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés 2x-es terhelés
Őszi káposztarepce <1x-es terhelés 1x-es terhelés (-)
Hajtás száraz tömege
Angolperje 4x-es terhelés 4x-es terhelés (-)
Fehér mustár 0,75x-ös terhelés 1x-es terhelés (-)
Őszi káposztarepce 0,75x-ös terhelés 2x-es terhelés (-)
 Hajtás nedvesség tartalma
Angolperje (-) (-) (-)
Fehér mustár (-) (-) (-)
Őszi káposztarepce (-) (-) (-)
Hajtásmagasság
Angolperje 0,75x-ös terhelés 2x-es terhelés (-)
Fehér mustár n.d. n.d. n.d.
Őszi káposztarepce n.d. n.d. n.d.
 Gyökértömeg
Angolperje 1x-es terhelés 2x-es terhelés (-)
Fehér mustár 0,75x-ös terhelés 4x-es terhelés (-)
Őszi káposztarepce <0,75x-ös terhelés 0,75x-ös terhelés 2x-es terhelés

Jelmagyarázat:
(-): A vizsgált paraméterben 10, 20 vagy 50%-os csökkenés a kontrollhoz képest nem tapasztalható
 n.d.: A tesztnövény nem detektálható paramétere
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4.3. Összehasonlító ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei mikroszervezetekkel

4.3.1. Bakteriológiai toxikológiai vizsgálatok

  A  növényi  bioteszthez  kiválasztott  három nehézfémmel  külön-külön  terhelt  talajminták  1:10 
arányú  vizes  kivonataival  elvégezett  Azotobacter  agile-  és  a  Pseudomonas  fluorescens  tesztek 
vizsgálati eredményei az alábbiakban foglalhatók össze.

4.3.1.1. Kadmium-terhelés

  A kadmiummal terhelt talajminták 1:10 arányú vizes kivonataival elvégezett Azotobacter agile- és 
a Pseudomonas fluorescens tesztek vizsgálati eredményei szerint a növekvő Cd-terhelés  toxikus 
hatása  a  Pseudomonas  fluorescens  tesztbaktérium  szaporodását  gátolta  egyértelműen  követhető 
tendencia alapján, hiszen az első jelzés értékű információt határértéken kaptuk a Cd ökotoxicitására, 
majd a gátló tendencia fokozatosan követte a terhelés mértékét. Az Azotobacter agile szaporodására 
is az 1 mg/kg sz.a. Cd-terhelés jelentett először kismértékű gátlóhatást, de a Cd-terhelési szintek 
további emelkedésével nem korrelált a tesztbaktérium szaporodásának visszaesése.
 (30.sz. táblázat)

30.sz. táblázat. A kadmiummal terhelt talajminták bakteriológiai toxikológiai vizsgálatának eredményei

Talajbaktérium tesztek 
(Kivonószer: DV)

Cd-terhelés mértéke (mg/kg légszáraz talaj)
0 0,75 1 2 4

az első negatív hígítás mértéke a talaj minták 1:10 arányú vizes kivonatával
Azotobacter agile 2 2 5 5 10
Pseudomonas fluorescens 2 2 5 10 25

4.3.1.2. Ólom-terhelés

 Az ólommal terhelt homok alapkőzetű kovárványos barna erdőtalaj vizes kivonatai szintén talaj 
határértéknek megfelelő Pb-terhelési szinten okoztak jelzés értékű gátló hatást mind az Azotobacter 
agile-, mind a Pseudomonas fluorescens tesztbaktériumok szaporodásában. (31. sz. táblázat)

31.sz. táblázat. Az ólommal terhelt talajminták bakteriológiai toxikológiai vizsgálatának eredményei

Talajbaktérium tesztek 
(Kivonószer: DV)

Pb-terhelés mértéke (mg/kg légszáraz talaj)
0 75 100 200 400

az első negatív hígítás mértéke a talaj minták 1:10 arányú vizes kivonatával
Azotobacter agile 2 2 5 5 5
Pseudomonas fluorescens 2 2 5 5 10

A  Pb-terhelés  további  emelésével  azonban  a  szaporodásgátlás  mértéke  nem  nőtt,  egyedül  az 
általunk alkalmazott legnagyobb, 4x-es Pb-terhelésű talajnál mutatkozott meg újra a Pseudomonas 
fluorescens tesztbaktérium nagyobb nehézfém-érzékenysége.
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4.3.1.3. Réz-terhelés

A rézzel terhelt teszttalaj vizes kivonataira mind a négy terhelési szinten a tesztbaktériumok azonos 
érzékenységgel reagáltak. (32. sz. táblázat)

32.sz. táblázat. A rézzel terhelt talajminták bakteriológiai toxikológiai vizsgálatának eredményei

Talajbaktérium tesztek 
(Kivonószer: DV)

Cu-terhelés mértéke (mg/kg légszáraz talaj)
0 56,25 75 150 300

az első negatív hígítás mértéke a talaj minták 1:10 arányú vizes kivonatával
Azotobacter agile 2 10 25 50 100
Pseudomonas fluorescens 2 10 25 50 100

  A három vizsgált nehézfém közül a talaj emelkedő Cu-terhelésének toxikus hatása nyilvánult meg 
legegyértelműbben a tesztbaktériumok szaporodásgátló tendenciájában, és már talajhatárérték alatt 
jelzés értékű ökotoxicitást tapasztaltunk. 
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4.3.2. Kísérletes mikorrhiza-teszt eredményei

A  kísérletes  mikorrhiza-tesztben  a  kolonizációs  gyakoriság  (F%)  és  az  arbuszkularitás  (A%) 
értékeit  kísértük  figyelemmel,  azonban  egy  hónapos  expozíciós  idő  alatt  csak  az  F%  adott 
értékelhető eredményeket mindhárom nehézfém-terhelés esetén.

4.3.2.1. Kadmium-terhelés

A 0,75x és 4x határértéknek megfelelő kadmium terhelések közötti tartományban a paradicsom-
mikorrhiza szimbiózis növekedése különböző mértékben volt gátolt. A határértékkel éppen azonos 
terhelésű  homok  alapkőzetű,  kovárványos  barna  erdőtalajon,  tenyészedényes  kísérletben  a 
szimbiózis  kialakulásának első lépését jelentő appresszóriumok csak a 2. hét után jelentek meg. 
(33.sz. táblázat)

33.sz. táblázat A kadmiummal terhelt talajminták Mikorrhiza teszt vizsgálatának eredményei

Cd-terhelés 
időtartama

Cd-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
0 0,75 1 2 4

Kolonizációs gyakoriság (F%)
1. hét 4,1 0 0 0 0
2. hét 10,5 4,6 3,8 0 0
3. hét 16,3 12,4 11,5 3,2 0
4. hét 29,7 24,3 22,0 12,4 0

A 3. és 4. hét után a növekedés kinetikáját jól kifejező kolonizációs gyakoriság (F %) a kontroll 
értéknek már 70,6%-a, illetve 74,1 %-a volt. A módszer környezethigiénés célú alkalmazhatósága, 
illetve  annak  megbízhatósága  szempontjából  beállított  0,75x határértéknek  megfelelő  terhelés  a 
kolonizációs gyakoriságot szintén jól kimutatható mértékben csökkentette, sőt az indítást követő 1 
hét után még teljes mértékben gátolta. A mikroszimbionta adaptálódása vagy a kolonizációs helyek 
telítődése  következtében  a  4.  hét  végére  az  appresszóriumok  mennyisége  a  kontrollban 
tapasztaltéhoz közelített ugyan, a hatás összességében mégis az 1x dózis hatásához állt közelebb. A 
talajhatárérték duplájának megfelelő mértékű terhelés hatására az appresszóriumok még a 2. hét 
után sem jelentek meg. A 3. hét és a 4. hét után az F % értéke 3,2 illetve 12,4 volt, míg a terheletlen 
kontroll  talajban már  az 1.  hét  után 4,1 értéket  ért  el.  A kadmium talajhatárértékének 4x-ese a 
mikorrhiza  szimbiózis  kialakulását  teljes  mértékben  gátolta.  Kadmium terhelés  esetében homok 
alapkőzetű, kovárványos barna erdőtalajban az F % megállapítására a 3. és a 4. hét utáni fejlődési 
fázis bizonyult optimálisnak.

4.3.2.2. Ólom-terhelés
Az  ólommal  a  határértékhez  nagyságrendileg  közeli  mértékben  terhelt  homok  alapkőzetű, 
kovárványos barna erdőtalajon a paradicsomgyökér-mikorrhiza szimbiózis kialakulását jól mérhető 
módon gátolták. (34.sz. táblázat)

34.sz. táblázat. Az ólommal terhelt talajminták Mikorrhiza teszt vizsgálatának eredményei

Pb-terhelés 
időtartama

Pb-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
0 75 100 200 400

Kolonizációs gyakoriság (F%)
1. hét 4,1 1,6 0 0 0
2. hét 10,5 6,0 4,7 0 0
3. hét 16,3 14,8 14,1 3,3 0
4. hét 29,7 22,1 19,8 14,4 0
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  A határértékkel éppen azonos terhelésű talajban az appresszóriumok csak a beültetést követő két 
hét után jelentek meg, akkor azonban már a kontroll érték 49,4 %-ának megfelelő mennyiségben. A 
3. és 4. hét után a növekedés kinetikája szempontjából előnyös kolonizációs gyakoriság (F %) a 
kontroll értéknek már 86,5 %-a, illetve 66,7 %-a volt.
  A határérték kétszerese, mint terhelés a kolonizációs gyakoriságot jelentős mértékben késleltette és 
gátolta. Appresszóriumok a 3. hét után és csupán rendkívül kis mennyiségben (20,2 %) jelentek 
meg.  A mikroszimbionta  adaptációját  tételezhetjük fel,  mivel hogy a 4. hét  során megjelenésük 
felgyorsult. 
  Az  ólom  talajban  megengedett  határértékének  négyszerese  a  mikorrhiza  kialakulását  teljes 
mértékben  gátolta,  hiszen  annak  első  lépése  a  kolonizáció,  a  4.  hét  után  meg  sem  indult. 
Feltételezhető, hogy az ólom-iont a sejtfalában akkumuláló mikroszimbionta ezen terhelés hatására 
el is pusztult. 
  Az ólom terhelésnek a mikorrhiza kialakulására gyakorolt hatásátmár az 1. hét után lehetséges 
detektálni, a módszer használhatósága mindemellett a 3. hét utáni méréssel látszik optimálisnak. 

4.3.2.3. Réz-terhelés

  A rézterhelési periódus első hetében mindhárom alkalmazott rézterhelési dózis megakadályozta az 
apresszoriumok  kifejlődését.  A  homok  alapkőzetű  kovárványos  barna  erdőtalajnak  a 
talajhatárértékhez  nagyságrendileg  közeli  mértékű  (0,75x)  Cu-terhelése  a  paradicsom  gyökér- 
mikorrhiza  szimbiózis  kialakulását  a  három  vizsgált  nehézfém  közül  a  legnagyobb  mértékben 
gátolta.  A  mikorrhiza gombák  kísérletünkben  mért  kolonizációs  gyakoriságát  (F%)  szemléltető 
adatsorok a 35.sz. táblázatban láthatók. 

35. sz. táblázat. A rézzel terhelt talajminták Mikorrhiza teszt vizsgálatának eredményei

Cu-terhelés 
időtartama

Cu-terhelés mértéke (mg/kg talaj)
0 56,25 75 150 300

Kolonizációs gyakoriság (F%)
1. hét 6,0 0 0 0 0
2. hét 17,8 8,5 6,8 3,4 0
3. hét 24,6 13,3 9,7 4,6 0
4. hét 28,9 16,7 12,2 6,1 0

  Az 1x-es terhelésű talajban a kolonizációs gyakoriság a nehézfém toxikus hatása következtében a 
második hét után hozott jól értékelhető eredményeket. Hasonló megállapításokat tehetünk a 2x-es 
terhelésű  talaj  mikorrhizáltsági  értékeit  elemezve,  ráadásul  az  1x-es terheléshez  képest  50%-kal 
csökkentette negatív irányba a kolonizációs gyakoriságot, amely a módszer megbízhatóságát jelzi. 
A legmagasabb Cu-tartalommal kezelt teszttalajban,  az egy hónapos expozíciós idő alatt meg sem 
indult az apresszoriumok fejlődése.

78



4.4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1.  A  NOOMAN és  FÜLEKY-féle  gyors  csíranövény  bioteszt  alapján  kidolgoztam  a  nehézfémmel 
szennyezett területek jellemzésére alkalmas növényi bioteszt metodikáját és értékelőrendszerét. 

2. Bizonyítottam, hogy az általam használt tesztnövényekben [angolperje (Lolium perenne); fehér 
mustár  (Sinapis alba);  és őszi  káposztarepce (Brassica napus ssp. oleifera)]  a nehézfém-terhelés 
növekedésével a legnagyobb változás a tesztnövények hajtása és gyökérzete által felvett nehézfém-
tartalomban volt. A nehézfém-tartalom növekvő tendenciája egyértelműen összefüggésben állt az 
alkalmazott  nehézfémterhelés  mértékével.  A  hajtással  felvett  nehézfém-tartalmak  sokkal 
érzékenyebb  mutatói  lehetnek  a  talaj  nehézfém-szennyezettségének,  mint  a  talajhatárértékek 
konkrét számértékei. 

3. A teszttalajok Cd-, Pb- és Cu-terhelése során egyaránt kimutattam, hogy a talajok nehézfém-
szennyezettségére  érzékeny,  jól  kezelhető  paraméter  lehet  az  angolperje  (Lolium  perenne) 
hajtásmagasság-csökkenése,  mivel  mind  a  nehézfém-terhelés  gátlóhatásának  tendenciáját,  mind 
annak mértékét jellemezhetjük vele.

4.  Igazoltam,  hogy a  nehézfém-terhelés  akut  toxicitása  jól  nyomon  követhető  a  tesztnövények 
zöldtömegében bekövetkező csökkenés tendenciájának vizsgálatával. 

5.  A nehézfémekkel  szennyezett  talajokon az Azotobacter  agile és  a  Pseudomonas  fluorescens 
talajbaktériumokkal, továbbá a Glomus intraradices mikorrhiza gombával elvégzett összehasonlító 
ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeivel igazoltam a növények és az ökotoxikológiai tesztekben 
használatos  mikroszervezetek  eltérő  érzékenységét  a  talajok  nehézfém-terhelésével  szemben. 
Mindez  szükségszerűvé  teszi  a  különböző  fejlettségű  tesztszervezetekkel  elvégzendő 
ökotoxikológiai  vizsgálatok  eredményeinek  együttes  megítélését  a  vizsgált,  nehézfémmel 
szennyezett terület környezetegészségügyi kockázatbecslésében.
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4.4. NEW SCIENTIFIC RESULTS

1. Based on the rapid seedling biotest (NOOMAN and FÜLEKY) a biotest method and assessment system 
has been developed to characterize heavy metal contaminated areas. 

2.  I  have  shown,  that  the  most  significant  change  in  the  test  plants  used  [perennial  rye-grass, 
(Lolium  perenne);  white  mustard  (Sinapis  alba);  and  coleseed  (Brassica  napus  ssp.  oleifera)] 
induced by increasing the heavy metal  loading was in the heavy metal  content taken up by the 
shoots and roots. Increasing heavy metal content depends unambiguously upon heavy metal loading 
applied. Heavy metal contents taken up by the shoot could be much more sensitive indicators of soil 
contamination, than the limit level values for soil. 

3. Loading test soils by Cd, Pb and Cu I have found, that shoot height reduction of perennial rye-
grass (Lolium perenne) can be a sensitive, well measurable indicator of heavy metal contamination 
level of soils, as it can characterize the tendency as well as the extent of the growth inhibition effect 
of heavy metal loading. 

4. I have shown, that acute toxicities of heavy metal loading can be well traced by monitoring the 
reduction of green mass of the test plants. 

5. Comparative ecotoxicological test results with Azotobacter agile and Pseudomonas fluorescens 
soil bacteria as well as with Glomus intraradices mykorrhiza fungus on heavy metal contaminated 
soils  have  shown,  that  there  is  a  difference  in  the  sensitivities  of  plants  and  microorganisms 
generally  used  in  ecotoxicological  tests,  respectively,  to  heavy  metal  pollution  of  soils.  Thus, 
environmental  and  health  risk  assessments  of  heavy  metal  polluted  areas  shall  be  based  on  a 
complex treatment of ecotoxicological test results with various organisms. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

5.1. KÖVETKEZTETÉSEK

5.1.1.  Következtetések  az  őszi  búza  tesztnövénnyel  (Triticum  aestivum),  nehézfémmel 
szennyezett  Ramann-féle  barna  erdőtalajon  végzett  tenyészedényes  előkísérletek 
eredményeiből

- Az  őszi búza tesztnövénnyel elvégzett tenyészedényes, Cd- és Pb-terhelési  időtartam kísérletek 
-amelyben  a  növényeket  a  4  nehézfém-terhelési  szinten  (0x,  1x,  2x,  4x);  7-,  10-,  és  14  napos 
nehézfém-terhelési periódusnak tettük ki- eredményei alapján megállapítottuk, hogy mind a mobilis 
kadmiummal  terhelt,  mind  a  nehezen  mozgó  ólommal  terhelt  talajon  tartott  tesztnövények 
nehézfém-tartalma a terhelési periódus 10. napjára kellőképpen differenciálódott. Az alkalmazott, 
emelkedő  nehézfém-terhelési  szintek  közötti  különbségek  a  10.  napra  jól  visszatükröződtek  a 
tesztnövények mért nehézfém-tartalmában. A 10- és a 14 nap alatt felvett, kontrollhoz viszonyított 
Cd- vagy Pb-tartalmak azonban a tesztnövényekben nagyságrendileg már nem változtak.
Összegezve  a  különböző mértékű  nehéz-terhelésű  talajokon,  őszi  búza  tesztnövénnyel  elvégzett 
időtartam kísérlet  eredményeit  megállapíthatjuk,  hogy  az  általunk  alkalmazott  növényi  bioteszt 
metodikájában a talajok nehézfém-tartalmának jellemzésére alkalmas nehézfém-terhelési periódus 
optimális időtartama 10 nap lehet.

- Az időtartam kísérletek eredményei igazolták a kadmium mobilitását, valamint az ólom igen kis 
mozgékonyságát a növényi felvételben. Ugyanakkor Pb-felvételi mechanizmusa a Pb-akkumuláló 
növényfajok közé sorolja az őszi  búzát,  amelyet  irodalmi adatok is alátámasztanak.  (BROOKS, 
1998)

- Az őszi búzát magjának magas tápanyag-tartalma miatt nem tekinthetjük a nehézfémek toxicitását 
értékelő gyors növényi biotesztünk számára alkalmas tesztnövénynek, mivel a vattapárnán előnevelt 
tesztnövénynek még hosszabb ideig rendelkezésére áll a mag tápanyag-tartalma, és így a tesztelésbe 
vont  talaj  felvehető  elemkészletéhez  csak részben nyúl  hozzá.  Habár  a  gabonafélék érzékenyek 
többek  között  a  Pb-  és  a  Cu-szennyezésre  (ΚΑΒΑΤΑ-PENDIAS  és PENDIAS,  1989) a  fent 
részletezett problémák miatt növényi biotesztünkben a rövid terhelési időszak alatt a vizsgálandó 
talajban jelenlévő, felvehető nehézfém-tartalom akut toxikus hatását nem tudjuk reálisan tesztelni. 
Mindezt hajtásmagasság-vizsgálat eredményei is alátámasztják. Tesztmódszerünkbe kis tápanyag-
tartalmú  maggal  rendelkező,  gyors  növekedési  erélyű,  a  nehézfém-terhelésre  érzékeny  új  
növényfajok bevonása vált szükségessé. (pl. Poaceae és Brassicaceae növénycsaládból)

-  A  hajtásmagasságdepresszió  ellentmondásos  eredményeiben,  illetve  a  felvett  nehézfémek 
mennyiségében  az  előkísérletek  teszttalaja,  a  Ramann-féle  barna  erdőtalaj  fizikai-kémiai 
tulajdonságai  is  közre  játszhattak,  ezért  tesztmódszerünk  metodikai  megalapozásához,  a 
hibalehetőségek minimalizálása érdekében, a növények nehézfém-felvételét legkevésbé befolyásoló 
homok talajtípusra  kellett  cserélnünk  teszttalajunkat  a  nehézfémmel  szennyezett  területek 
jellemzésére alkalmas növényi bioteszt megalapozó kísérletsorozatában.

-  A talaj  természetes  Cd-  és  Pb-tartalmából  származó  nehézfém-tartalom is  kimutatható  volt  a 
terheletlen  talajon  tartott  növényekben,  ezért  a  tesztmódszer  megalapozó  kísérletsorozatában  a 
nehézfém terhelési  szintek  számát  növelni  kellett.  Határérték  alatti,  0,75  x-ös  terhelési  szintet 
jelöltük meg az első terhelési szintnek. 

-  A nehézfémekkel  terhelt  talajok növényekre  gyakorolt  toxikus  hatása irodalmi  adatok  alapján 
(ALLOWAY,  1990)  több  növényélettani  paraméter  is  érzékenyen  reagál  a  nehézfém-terhelés 
jelenlétére és emelkedésére egyaránt. Mindezek indokolttá tették, hogy növényi biotesztünkben  a 
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nehézfém-terhelésre  érzékeny,  újabb  növény-élettani  paraméterek  vizsgálatát  is  bevonjuk  a 
nehézfémmel  szennyezett  talajok  jellemzésére  alkalmas  növényi  bioteszt  megalapozó 
kísérletsorozatába  (pl.  hajtás  zöldtömege,  hajtás  száraz  tömege,  gyökértömeg  összehasonlító 
vizsgálata).

5.1.2. Következtetések a nehézfémmel szennyezett talajok toxicitását értékelő, tenyészedényes 
növényi bioteszt módszert megalapozó kísérletsorozat eredményei alapján

-A  NOOMAN és  FÜLEKY-féle  gyors  csíranövény  bioteszt  alapelve alkalmas  volt  a  növényekre 
adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  területek  jellemzésére  alkalmas  gyors  növényi  bioteszt 
módszertani kidolgozására. 

- A nehézfém-terhelés növekedésével a legnagyobb változás a tesztnövények hajtása és gyökérzete  
által felvett nehézfém-tartalomban volt. A hajtással felvett nehézfém-tartalmak sokkal érzékenyebb 
mutatói  lehetnek  a  talaj  nehézfém-szennyezettségének,  mint  a  talajhatárértékek  konkrét 
számértékei. 

- Az általam használt tesztnövényekben [angolperje (Lolium perenne); fehér mustár (Sinapis alba); 
és őszi  káposztarepce (Brassica napus ssp.  oleifera)]  a nehézfém-tartalom növekvő tendenciája 
egyértelműen összefüggésben volt az alkalmazott nehézfémterhelés mértékével.

-  A  környezettoxikológiai  értékeléshez  az  EC-értékek figyelembe  vétele,  míg  a  biometriai 
módszerek  közül  a lineáris  regresszió  determinációs-  és  regressziós  koefficiense,  valamint  az  
ehhez kapcsolódó trendvonal elemzések nagyon jó kiinduló pontjai voltak a vizsgált növényélettani 
paraméterek vizsgálati  eredményeinek feldolgozásában, amelyek segítségével értékelni tudtuk az 
adott paraméterek nehézfém-terheléssel szembeni érzékenységét.

-  Mindhárom  vizsgált  nehézfém-terhelés  alkalmával  megállapíthattuk,  hogy az  angolperje  
hajtásmagassága lehet az egyik  legalkalmas növényélettani paraméter a kadmiummal, ólommal 
és/vagy rézzel szennyezett talajok toxicitását értékelő növényi biotesztben. 

-  A fehér  mustár  és  az  őszi  káposztarepce  tenyészedényben,  magról  nevelve  az  első hónapban 
gyenge  szárszilárdsággal  rendelkezik.  Az  általunk  alkalmazott  növényi  bioteszt  metodikájából 
adódóan ezért hajtásmagasságuk nem tartozik az értékelhető növényélettani paraméterek közé. 

-  A  növekvő  nehézfém-terhelés  akut  toxicitása  jól  nyomon  követhető  a  tesztnövények 
zöldtömegében bekövetkező csökkenés tendenciájának vizsgálatával. 

-  Gyors  növényi  biotesztünk  metodikájából  adódóan  a  fiatal  tesztnövények  száraztömegében 
regisztrálható  változások nem értékelhetők,  mivel  a  nehézfém-terhelés  függvényében  igen  kis 
mérési intervallumot fedtek le, a vizsgált beállítások eredményei nem érték el a szignifikáns szintet 
és ökotoxikológiai szempontból sem lehetett a különbségeket jellemezni. 

- A tesztnövények növényélettani paraméterei  a legérzékenyebben reagáltak a réz növekvő, már a 
talajhatárértéket  megelőző  terhelési  szintre  is,  ami  felhívja  a  figyelmet  az  esszenciális  
mikroelemek, mint a réz felhalmozódásának környezettoxikológiai veszélyeire.

-  A  talajok  nehézfém-tartalmának  emelkedésével  mindhárom  vizsgált  nehézfém  esetében  a 
tesztnövények  gyökértömeg-csökkenésének tendenciája regisztrálható volt. Azonban a csökkenés 
intenzitása, valamint szűk mérési intervalluma, és nehéz labortechnikai kezelhetősége révén  nem 
tartottuk alkalmas növényélettani paraméternek a nehézfémmel szennyezett területek környezeti 
hatásainak jellemzésére.
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5.1.3.  Következtetések  a  mikroszervezetekkel  végzett  összehasonlító  ökotoxikológiai 
vizsgálatok eredményei alapján

-  A  nehézfémmel  terhelt,  homok  alapkőzetű  kovárványos  barna  erdőtalaj  vizes  kivonataival 
elvégzett  bakteriológiai toxikológiai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy nagyon 
jól korrelálnak a növényi bioteszt vizsgálati eredményeivel, kiegészítik egymást. A határértéken,  
illetve azt kismértékben meghaladó nehézfém-terhelés esetén már jelzik az ökotoxicitást.

- A két tesztbaktérium közül  a Pseudomonas fluorescens szaporodását gátolta érzékenyebben a 
talajok Cd- és Pb-terhelése.

-  A  három  vizsgált  nehézfém  közül  az  Azotobacter  agile-  és  a  Pseudomonas  fluorescens 
tesztbaktériumok  szaporodásában  is  a  legerősebb  gátló  hatást -a  növények  növényélettani 
paramétereihez  hasonlóan-  szintén  a  talaj  Cu-terhelése  okozta.  A  rézterhelés  emelésével  a 
tesztbaktériumok  szaporodására  gyakorolt,  növekvő gátló  hatás  tendenciája  nagyon  jól  nyomon 
követhető volt.

-  A  mikorrhiza-tesztek eredményeiből  általánosságban  megállapítható,  hogy  a  talaj  nehézfém 
szennyezettségének  ökotoxikológiai  hatását  értékelő  gyors  biotesztekhez  a  mikorrhiza gombák 
három vizsgált vegetatív paramétere közül a kolonizációs gyakoriság (F%) bizonyult a legjobban  
alkalmazható mutatónak, mivel már -a 4x-es nehézfém-terhelés kivételével- a terhelési periódus 
második hetében kaptunk értékelhető eredményeket. Az arbuszkularitás (A%) is érzékeny mutató 
volt, de csak az expozíciós idő 6-8. hetében nyerhettünk értékelhető eredményeket, továbbá az F% 
értékei alapján a kolonizációs gyakoriság 20%-kal érzékenyebb mutatónak bizonyult.

-  A  határértékkel  éppen  azonos  terhelésű  homok  alapkőzetű,  kovárványos  barna  erdőtalajon, 
tenyészedényes  kísérletben  a  paradicsomgyökér-mikorrhiza  szimbiózis  kialakulását  a  vizsgált  
nehézfémek  jól  mérhető  módon  gátolták.  A  szimbiózis  kialakulásának  első  lépését  jelentő 
appresszóriumok csak a 2. hét után jelentek meg. A teszttalaj nehézfém-terhelés esetében az F % 
megállapítására a 3. és a 4. hét utáni fejlődési fázis bizonyult optimálisnak.
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5.2. JAVASLATOK

 A  növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  területek  jellemzésére  alkalmas  gyors 
növényi  bioteszt  kidolgozását  célzó  kísérletsorozatok,  és  kiegészítő  ökotoxikológiai  vizsgálatok 
tapasztalatai alapján a témához kapcsolódóan az alábbi javaslatokat teszem.

-  Javaslom  a  nehézfémek  ökológiai  kockázatának  felméréséhez  a  nehézfém-szennyezettségnek 
kitett  területek  monitoringja  során  az  ökotoxikológiai  módszerek  közé  felvenni  az  általunk 
kidolgozott,  a  növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  talajok  jellemzésére  alkalmas 
gyors növényi biotesztet.

-  Javaslom az  angolperje  (Lolium perenne)  tesztnövényként  történő  alkalmazását  nehézfémmel 
szennyezett területek ökotoxikológiai vizsgálatában.

-  Javaslom a növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  területek  jellemzésére  alkalmas 
gyors növényi biotesztekbe szennyezetlen területekről származó talajmintának, min kontrollnak a 
beépítését, valamint egy adott terület talajából nehézfém-szennyezettségének környezettoxikológiai 
elbírálására három párhuzamos mintájának vizsgálatát. 

-  Javaslom a növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  területek  jellemzésére  alkalmas 
gyors  növényi  bioteszt  értékelendő  paraméterének  tekinteni  a  vizsgálandó  talajmintákon  nevelt 
tesztnövények  hajtásmagasságának  a  kontroll  talajon  nevelt  növények  hajtásmagasságához 
viszonyított értékét.

-  Javaslom a növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  területek  jellemzésére  alkalmas 
gyors növényi  bioteszt eredményei alapján a vizsgált terület  talaját talajhatárértékkel megegyező 
Cd-, Pb- és/vagy Cu-szennyezettnek tekinteni, amennyiben a növényi bioteszt eredményei szerint a 
vizsgált terület három párhuzamos mintájából kettőben a rajtuk nevelt tesztnövények kontrollhoz 
viszonyított hajtásmagasság-csökkenése eléri, vagy meghaladja az EC10-értéket.

-  Javaslom  a  tesztnövények  zöldtömeg-csökkenésének  tendenciáját  elemezni  a  növényekre 
adaptálható  gyors  növényi  bioteszt  segítségével,  amennyiben  egy  szennyezett  terület  komplex 
szennyezettségéről,  és  annak  környezeti  hatásairól  gyors,  tájékoztató  jellegű  információkat 
kivánunk nyerni.

- Kísérleteink igazolták a tesztnövények és a  tesztbaktériumok, valamint mikorrhiza gombák eltérő 
érzékenységét  a  talajok  nehézfém-terhelésével  szemben,  ezért  javaslom  egy  terület  nehézfém-
szennyezettségének  megítélésekor  mind  a  növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett 
területek jellemzésére alkalmas gyors növényi  bioteszt,  mind az ökotoxikológiában jelenleg már 
alkalmazott  mikroszervezetekkel  elvégzett  ökotoxikológiai  tesztek  eredményeinek  egyidejű 
figyelembe vételét a vizsgált terület környezetegészségügyi kockázatbecslésében.

-  Végezetül  javaslom a  növényekre  adaptálható,  nehézfémmel  szennyezett  talajok  jellemzésére 
alkalmas  gyors  növényi  bioteszt  metodikájának  kiterjesztését  a  talajok  szerves  szennyezőinek, 
valamint hulladékkivonatok környezettoxikológiai hatásának jellemzésére. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

  A  kémiai  környezetszennyezés  mértéke  ugrásszerűen  emelkedik  világszerte,  amelynek  egyik 
legfontosabb mutatója a nehézfémek felhalmozódása a talajban. Mobilis formáik bekerülhetnek a 
táplálékláncba, súlyos környezeti károkat és humán megbetegedéseket okozhatnak.
  Hazánkban a felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségi védelmének megőrzésére a 10/2000. 
(VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes miniszteri rendeletben foglalt ún. (B) szennyezettségi 
határértékek az irányadóak. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a jelenleg használatos határértékek 
humán  kockázatelemző  szoftverek  alkalmazásával  születtek.   A  talaj  mért,  összes  kioldható 
nehézfém-tartalmának  a  környezetvédelmi  talajhatárértékekkel  történő  összevetése  azonban 
önmagában még nem tükrözi a nehézfémek károsító hatását az ökoszisztémára. A jövőben a talaj 
határértékrendszerének  kialakításánál  összhangba  kell  hozni  a  humán  kockázatbecslés  és  a 
környezeti hatásvizsgálatok eredményeit. 

  Doktori  értekezésem  témaválasztását  indokolta,  hogy  nem  rendelkezünk  a  nehézfémek 
ökoszisztémára  gyakorolt  toxikus  hatását  reprezentáló,  a  talajok  nehézfém-szennyezettségét 
jellemző, növényi paramétereket alkalmazó növényi bioteszt módszerrel. Célul tűztem ki ezért, a 
nehézfémmel  szennyezett  területek  jellemzésére  alkalmas  növényi  bioteszt  metodikájának  és 
értékelő  rendszerének  kidolgozását  laboratóriumi  körülmények  között,  kadmiummal,  ólommal, 
valamint  rézzel  szennyezett  teszttalajokon,  őszi  búza  (Triticum  aestivum);  angolperje  (Lolium 
perenne);  fehér  mustár  (Sinapis  alba);  és  őszi  káposztarepce  (Brassica  napus  ssp.  oleifera) 
tesztnövények alkalmazásával. Továbbá, összehasonlítottam tesztnövényeim és az ökotoxikológiai 
vizsgálatokban  általánosan  használt  Azotobacter  agile és  a  Pseudomonas  fluorescens 
talajbaktériumok,  valamint  a  Glomus  sp. mikorrhiza  gomba  nehézfém-terheléssel  szembeni 
érzékenységét.

  A  nehézfémmel  szennyezett  talajok  jellemzésére  alkalmas  növényi  bioteszt  kiindulópontja  a 
NOOMAN és  FÜLEKY (1989,  1991/1992)  által  kifejlesztett  gyors  csíranövény bioteszt  metodikáján 
alapult, az alábbi kísérleti beállításokkal. 
 A tesztnövényeket először 500 ml űrtartalmú tenyészedényekben, 50 ml/tenyészedény desztillált 
vízzel átitatott, 2–2 g háztartási vattapárnákon ad libitum víz biztosításával előneveltük. Indításkor 
csávázatlan vetőmagjaikból egyenként 4g/tenyészedény őszi búza-, 2 g/tenyészedény angolperje-, 
illetve  3-3 g/tenyészedény fehér  mustár  vagy őszi  káposztarepce  mag került  a  desztillált  vízzel 
átitatott vattapárnákra.
 Miután  a  tesztnövények  gyökérzetükkel  kellőképpen  átszőtték  azokat,  vattapárnájukkal  együtt 
ráhelyeztük  a  tenyészedényekben  elhelyezett,  kadmiummal,  ólommal,  vagy  rézzel  különböző 
mértékben terhelt talajmintákra. A 2 mm-es szitán átrostált, 200 g/tenyészedény teszttalajba oldott 
formába kevertünk kadmium-acetátot, ólom-acetátot, vagy réz-szulfátot terhelési szint szerint. Az 
1×-es  terhelés  mindhárom  nehézfém  esetében  a  „B”  (szennyezettségi)  határértékekkel  azonos 
terhelési  szintek  voltak,  légszáraz  talajra  számítva.  A  0×-os  terhelés  esetén  a  terheletlen, 
természetes nehézfém-tartalmú talajokat használtuk.
  A nehézfém-terhelési periódust követően vizsgáltuk a nehézfém-terhelés akut toxikus hatását a 
nehézfém-szennyezésre  érzékeny  növényélettani  paraméterekre,  valamint  analizáltuk  a 
tesztnövények  nehézfém-tartalmát  és  a  felvett  nehézfémek  mennyiségét.  A  növényminták 
előkészítése  a  nehézfém-analízishez  sósavas  hidrolízissel  történt,  nehézfém-tartalmukat  ICP 
spektrométer (ICAP 61E tip.) segítségével mértük meg.

 
   A nehézfémmel szennyezett területek jellemzésére alkalmas növényi bioteszt kidolgozásához első 
lépésben tenyészedényes előkísérleteket végeztünk.
 A  tenyészedényes  előkísérletek  Lupus fajtájú  őszi  búza  tesztnövénnyel  (Triticum  aestivum) 
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Ramann-féle barna erdőtalajon zajlottak, 0x-os, 1x-es, 2x-es, és 4x-es talajterheléssel. A teszttalaj a 
Szent  István Egyetem Gödöllő-Szárítópusztai  Kísérleti  Telepéről  származott,  amelyet  a  kontroll 
kísérleti parcella „A” szintjéből vettünk. [KA: 23; szervesanyag-tartalma: 2,03%; pH(H2O):6,8] 
  Az  előkísérletek  során  egyrészt  tesztnövényeinek  optimális  nehézfém-terhelési  időtartamát 
vizsgáltuk 7-, 10-, és 14 napos nehézfém-terhelési periódusokkal, majd az őszi búza növényélettani 
paraméterei közül hajtásmagasságának nehézfém-terheléssel szembeni válaszreakcióit teszteltük. 

  A  talajok  nehézfém-szennyezettségét  értékelő,  gyors  növényi  bioteszt  második  szakaszában 
megalapozó kísérletsorozatra került sor.
  A megalapozó kísérletsorozat tesztnövényei az angolperje (Lolium perenne; fajta: Juventus), a 
fehér mustár (Sinapis alba; fajta:Albatros) és az őszi káposztarepce (Brassica napus ssp. oleifera; 
fajta:Danubia) voltak. Teszttalajként az inkei mikromagaslat homok alapkőzetű kovárványos barna 
erdőtalaját választottuk. [KA: 25; szervesanyag-tartalma: 2,02%; pH(H2O): 5,7; pH(KCl): 4,89] 
A megalapozó kísérletsorozatban bővítettük a nehézfém-terhelési szintek számát: 0-, 0,75-,  1-, 2- 
és 4×-es terhelést alkalmazva. Továbbá a hajtásmagasság mellett, új növényélettani paramétereket 
is  vizsgáltunk,  azaz mértük  a  hajtások zöld-,  ill.  száraztömegét,  nedvességtartalmát,  a gyökerek 
tömegét, valamint a hajtás és a gyökér által felvett nehézfém-tartalmat. 

  Értékelési  szempontként környezettoxikológiailag  a  növekvő  nehézfém-terhelés  akut  toxikus 
hatását reprezentáló hatásos koncentráció (Effect Concentrácio) értékeit vettük figyelembe, amelyek 
a  kiválasztott  növényélettani  paraméterek  vizsgálati  eredményeiben  10,  20,  és/vagy  50%-os 
csökkenést  okoztak.  Továbbá  meghatároztuk  a  vizsgált  növényélettani  paraméterek  gátlásában 
kimutatható tendenciákat a nehézfém-terhelés növekvő koncentrációjának függvényében. 
A biometriai módszerek közül a szignifikáns differencia, valamint a regresszióanalízis segítségével 
értékeltük eredményeinket.

Az  összehasonlító  ökotoxikológiai  vizsgálatokban a  teszttalaj  vizes  kivonatával  végeztük  el  a 
szabványosított  Azotobacter  agile-  (MSZ  21978-30:1988.  sz.),  valamint  a  Pseudomonas 
fluorescens-tesztet (MSZ 21470-88:1993. sz.). Továbbá  kísérletes mikorrhiza-tesztünkben Glomus 
sp.-vel kezelt lágyszárú növények gyökérzetén detektáltuk a mikorrhiza kifejlődésének 3 vegetatív 
paraméterét.

A tenyészedényes előkísérletek  eredményei 

  Az őszi búza tesztnövénnyel elvégzett időtartam kísérlet eredményei alapján megállapítottuk, hogy 
az előnevelt  tesztnövények Cd-,  és Pb-tartalma közötti  különbségek időben,  és terhelési  szintek 
szerint  is  mindkét  esetben a  terhelési  periódus  10.  napjára  kellőképpen differenciálódtak,  így a 
nehézfém-terhelési periódus időtartamát növényi biotesztünkben 10 napban határoztuk meg.
 
 A  talaj  természetes  Cd-  és  Pb-tartalmából  származó  nehézfém-tartalom  is  kimutatható  volt  a 
terheletlen  talajon  tartott  növényekben,  ezért  az  első  nehézfém-terhelési  szintnek  a  megalapozó 
kísérletsorozatban a határérték alatti, 0,75 x-ös terhelési szintet választottuk.

 A nehézfémmel terhelt talajok tesztnövényeinek detektált hajtásmagasság-csökkenésére irányuló 
vizsgálatok ellentmondásos eredményeket hoztak. Egyrészt a hajtásmagasság-csökkenésében nem 
volt  követhető  tendencia  a  nehézfém-terhelés  növelésével,  másrészt  a  nehézfém-terhelési  sor 
toxikus  hatása  a  vizsgált  növényélettani  paraméter  válaszreakcióiban  alig  érte  el  az  EC10 

értékküszöböt. A jelenségből az alábbi következtetéseket vontuk le:
 -  Az őszi búza magja magas  tápanyag-tartalmú,  a talaj  elemkészletét  csíranövény korban csak 
részben hasznosítja, ezért gyors növényi biotesztünk számára kis tápanyag-tartalmú tesztnövényeket 
választottunk megalapozó kísérletsorozatunkhoz.
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-  Az  előkísérletekben  használt  Ramann-féle  barna  erdőtalaj  fizikai-kémiai  tulajdonságai 
csökkenthették  a  nehézfémek  felvehetőségét,  ezért  a  hibalehetőségek  minimalizálása  érdekében 
homok talajra cseréltük a megalapozó kísérletsorozat teszttalaját.
- A nehézfém-terhelés toxikus hatására irodalmi adatok alapján több növényélettani paraméter is 
érzékenyen  reagál,  ezért  a  nehézfém-terhelésre  érzékeny,  újabb  növényélettani  paraméterek 
vizsgálatát  is  szükségesnek láttuk  a növényi  bioteszt  megalapozó kísérletsorozatában (pl.  hajtás 
zöldtömege, hajtás száraz tömege, gyökértömeg összehasonlító vizsgálata).

A tenyészedényes növényi biotesztet megalapozó kísérletsorozat eredményei

  A NOOMAN és  FÜLEKY-féle gyors csíranövény bioteszt metodikája kiindulópontként alkalmas volt 
egy növényekre adaptálható, nehézfémmel szennyezett talajok jellemzésére alkalmas gyors növényi 
bioteszt módszertani alapjainak kidolgozására.

  A  nehézfémmel  szennyezett  talajok  károsító  hatását  a  növényélettani  paraméterek 
válaszreakcióján keresztül jól tudtuk értékelni, amikor eredményeinket az akut toxicitás EC10, EC20, 
valamint  EC50 értékeivel  vetettük  össze.  Adataink  statisztikai  elemzéséhez  a  regressziós 
koefficiensek  (b-érték)  és  a  determinációs  koefficiensek  (R²)  hasznos  kiegészítő  információkat 
szolgáltattak.

 Az általam használt  tesztnövényekben  a  nehézfém-tartalom növekvő tendenciája  egyértelműen 
összefüggésben volt az alkalmazott nehézfémterhelés mértékével. 

 A nehézfém-terhelés növekedésével a legnagyobb változás a tesztnövények hajtása és gyökérzete 
által felvett nehézfém-tartalomban volt. A hajtással felvett nehézfém-tartalmak sokkal érzékenyebb 
mutatói  lehetnek  a  talaj  nehézfém-szennyezettségének,  mint  a  talajhatárértékek  konkrét 
számértékei. 

  A teszttalajok Cd-, Pb- és Cu-terhelése alkalmával eredményeink azt  mutatták,  hogy a talajok 
nehézfém-szennyezettségére  érzékeny,  jól  kezelhető  paraméter  lehet  az  angolperje  (Lolium 
perenne) hajtásmagasság-csökkenése, mert  a nehézfém-terhelés gátlóhatásának tendenciáját  és az 
akut toxicitás mértékét is jellemezni tudtuk vele.

 A  nehézfém-terhelés  akut  toxicitása  jól  nyomon  követhető  volt  a  zöldtömeg-csökkenés 
tendenciájának vizsgálatával.  Ugyanakkor  a  gyors  növényi  teszt  metodikájából  adódóan a  fiatal 
tesztnövények száraztömegében regisztrálható változások nem reprezentálják a nehézfém-terhelési 
szintek eltérő mértékű károsító hatását, mivel a nehézfém-terhelés függvényében igen kis mérési 
intervallumot fedtek le,  a vizsgált  beállítások eredményei  nem érték el  a szignifikáns szintet  és 
ökotoxikológiai szempontból sem lehetett a különbségeket jellemezni. 

 A rézzel folytatott talajterhelési kísérleteim eredményei alapján, a réz toxikus hatása váltotta ki az 
általam használt tesztnövényeknél a legérzékenyebb válaszreakcióikat, amely rávilágított ennek az 
esszenciális  mikroelemnek  túlzott  feldúsulásában  rejlő  környezetegészségügyi  veszélyeire 
kutatására.
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Összehasonlító ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei mikroszervezetekkel

 A bakteriológiai  toxikológiai  vizsgálatok eredményei  nagyon jól korreláltak a növényi  bioteszt 
eredményeivel,  hiszen talajhatárértéken,  illetve  kismértékben azt  meghaladó terhelés  esetén már 
jelezték  az  ökotoxicitást.  A  két  tesztbaktérium  közül  a  Pseudomonas  fluorescens  szaporodását 
gátolta  érzékenyebben  a  talajok  Cd-  és  Pb-terhelése,  a  legintenzívebb  gátlóhatással  mindkét 
baktériumtesztben a Cu-terhelés rendelkezett.

 A  mikorrhiza-tesztek  eredményeiből  általánosságban  megállapítható,  hogy  a  talaj  nehézfém 
szennyezettségének  ökotoxikológiai  hatását  értékelő  gyors  biotesztekhez  a  mikorrhiza gombák 
három vizsgált vegetatív paramétere közül a kolonizációs gyakoriság (F%) bizonyult a legjobban 
alkalmazható  mutatónak,  mivel  már  a  terhelési  periódus  második  hetében  kaptunk  értékelhető 
eredményeket. Az arbuszkularitás (A%) is érzékeny mutató volt,  de csak az expozíciós idő 6-8. 
hetében  nyerhettünk  értékelhető  eredményeket,  továbbá  az  F%  értékei  alapján  a  kolonizációs 
gyakoriság 20%-kal érzékenyebb.
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6. SUMMARY 

Chemical pollution of the environment increases sharply globally, and one of the most significant 
indicator of this increasing pollution is the accumulation of heavy metals  in the soil.  In mobile 
forms they can enter  the food chain,  damaging the environment  seriously and posing a risk to 
human health.
In Hungary,  the protection of underground waters and geologic  media is  regulated by the joint 
ministerial  decree  10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM, wherein pollution levels  (B) are 
relevant. Note, however, that current limit levels were set by using human risk analyzing softwares. 
Comparing measured total soluble heavy metal contents of soils to environmental soil limit levels 
does not represent alone the adverse effect of heavy metals to the ecosystem. In the future, results of 
human risk assessments and environmental studies shall be harmonized when setting limit levels for 
soils. 

The subject of my dissertation is justified by the fact, that a plant biotest method representing the 
toxicity of heavy metals  to the ecosystem, characterizing the heavy metal pollution of soils and 
applying  plant  parameters  is  not  available.  Thus,  I  aimed to  develop  a laboratory plant  biotest 
method  and assessing  system suitable  to  characterize  heavy metal  polluted  areas,  on  test  soils 
contaminated by cadmium, lead and copper, applying winter wheat (Triticum aestivum), perennial 
rye-grass  (Lolium  perenne),  white  mustard  (Sinapis  alba)  and  coleseed  (Brassica  napus  ssp. 
Oleifera)  as  test  plants.  Furthermore,  I  compared  the  sensitivities  of  my  test  plants  to  the 
sensitivities  to  heavy  metal  loading  of  Azotobacter  agile and  Pseudomonas  fluorescens  soil 
bacteria, as well as of  Glomus intraradices mykorrhiza fungus used generally in ecotoxicological 
tests.

The basis for a plant biotest method suitable to characterize heavy metal polluted soils was the rapid 
seedling biotest method developed by  NOOMAN and FÜLEKY (1989, 1991/1992), with experimental 
parameters as described below. 
Test plants were first precultivated in cultivation vessels of 500 ml volume, on 2g of household 
cotton wools soaked with 50 ml distilled water for each vessel, ensuring water ad libitum. 
At the start, 4g/vessel of winter wheat, 2g/vessel of perennial rye-grass 3g/vessel of white mustard 
and 3g/vessel  of  coleseed  were  added as  unpelletized  seeds  onto  the  cotton  wool  soaked with 
distilled water.
When  the  roots  of  the  test  plants  have  well  interlaced  their  cotton  wool  cushions,  they  were 
removed and placed, together with the cotton wool, onto the soil samples in the cultivation vessels 
contaminated with cadmium, lead and copper at various levels. 200g/vessel test soil screened on a 2 
mm hole  size  sieve  was  mixed  with  cadmium acetate,  lead  acetate  or  cupric  sulfate  solutions 
according to the loading level. 1× loading levels were identical for all three heavy metals with “B” 
(pollution) limit levels, calculated for air dried soil. A 0× loading means unloaded soil with natural 
heavy metal content. 
Following the heavy metal loading period we have studied the acute toxicity of heavy metal loading 
on plant physiological parameters that are sensitive to heavy metal contaminations, and analyzed 
the heavy metal contents of the plants and the quantity of heavy metals taken up. Plant samples 
were prepared to  heavy metal  analysis  by hydrolyzing  with hydrochloric  acid,  the heavy metal 
content was determined by an ICP spectrometer (ICAP 61E tip.) 

As the first  step to  develop a  plant  biotest  suitable  to  characterize  heavy metal  polluted  areas, 
preliminary experiments in cultivation vessels have been performed.
In the preliminary experiments, the test plant was winter wheat (Triticum aestivum variety Lupus),  
Ramann type brown forest soil was used with 0x, 1x, 2x, and 4x loadings. The test soil was taken at 
the Gödöllő-Szárítópuszta Experimental Area of the St. Stephen University, from level “A” of the 
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control experimental parcel [KA: 23; organic content: 2,03%; pH(H2O): 6,8] 
The preliminary experiments were aimed to select the optimal duration of heavy metal loading by 
applying 7, 10 and 14 days of heavy metal loading periods, then the responses of shoot height, as 
one of the plant physiological parameters of winter wheat, to heavy metal loading were tested. 

In the second step in developing a rapid plant biotest suitable to assess heavy metal pollution of 
soils a basic series of experiments has been performed. 
Test plants in the basic series of experiments were perennial  rye-grass  (Lolium perenne;variety: 
Juventus),  white  mustard  (Sinapis  alba;  variety:  Albatros)  and  coleseed  (Brassica  napus  ssp. 
oleifera;  variety:  Danubia).  Brown  forest  soil  with  alternating  thin  layers  of  clay  substance 
(“kovárvány”) on sand rock bed from the microheight at Inke was selected as test soil [KA: 25; 
organic content: 2,02%; pH(H2O): 5,7; pH(KCl): 4,89] 
In the basic series of experiments the number of heavy metal loading levels was increased, applying 
0-, 0,75-,  1-, 2- 4× loading levels. In addition to shoot heights other plant physiological parameters 
were tested as well, i.e. green and dry masses and humidity of the shoots, the mass of the roots and 
heavy metal content taken up by the shoots and the roots were measured. 

Test  results  were  ecotoxicologically  evaluated concerning  the  effective  concentration  values 
representing  acute  toxicities  of  heavy  metal  loading,  which  resulted  in  a  10,  20  and/or  50% 
reduction  of  the  plant  physiological  parameters  selected  for  testing.  Furthermore,  trends  in 
inhibition of plant physiological parameters as a function of increasing heavy metal loading were 
determined. 
Significant differences and regression analysis as biometric methods were used in the evaluation of 
test results.

In the  comparative ecotoxicologycal experiments,  aqueous extracts of the test soil were tested by 
standard  Azotobacter  agile-  (MSZ  21978-30:1988.)  and  Pseudomonas  fluorescens  (MSZ 
21470-88:1993) methods.  Furthermore,  in our experimental  mycorrhiza test we have detected 3 
vegetative parameters of mycorrhiza development on the roots of herbs treated with Glomus sp. 

Results of the cultivation vessel preliminary experiments 

Evaluating preliminary tests with winter wheat we have found, that Cd and Pb contents of started 
test plants showed a significant difference according to the loading levels on the 10. day of the 
loading period in both cases, thus, 10 days were defined as the duration of the heavy metal loading 
period in our plant biotest.

Natural  Cd and Pb contents of the soil were also detectable in plants grown on unloaded soils, 
therefore 0,75x loading, below the limit level, was selected as the first loading level in the basic 
series of experiments. 

Results concerning shoot height reduction of test plants grown on heavy metal loaded soils were 
contradictory. First, no correlation could be observed between plant height reduction and increasing 
heavy metal loading, and second, toxicities of the heavy metal loading series in the responses of 
plant physiological parameters tested have hardly reached the  EC10  threshold value. Based on the 
test results, we concluded as follows:
- The seeds of the winter wheat have a high nutrient content, and utilizes only a part of soil 

elements as a seedling, thus, test plants with low nutrient contents were selected for the rapid 
plant biotest in the basic series of experiments. 

- Physico-chemical properties of Ramann-type brown forest soil used in the preliminary tests 
affect adversely the uptake of heavy metals, therefore it was replaced by sand in the basic series 
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of experiments to minimize the occurrence of experimental errors. 
- Literature data show that a number of plant physiological properties are sensitive to the toxic 

effects  of  heavy  metal  loading,  thus,  inclusion  of  monitoring  further  plant  physiological 
parameters with a sensitivity to heavy metal loading (such as the green mass of the shoot, the 
dry mass of the shoot, comparison of root masses) was deemed necessary for the basic series of 
experiments.

Results of the basic series of experiments in developing of a cultivation vessel plant biotest 

The  rapid  seedling  biotest  method  described  by  NOOMAN and  FÜLEKY offered  a  sound  basis  to 
develop a rapid plant biotest to characterize heavy metal polluted soils.

Adverse effects of heavy metal polluted soils could be well assessed through the responses of plant 
physiological parameters, when our results were compared to the EC10, EC20, as well as EC50 values 
of acute toxicities. Regression coefficients (b-value) and determination coefficients (R²) provided 
useful supplementary information to the statistical analysis of our results.

In the test plants used, the increase of the heavy metal content could be undoubtedly correlated to 
heavy metal loading levels. 

The greatest impact of increased heavy metal loading were observed in the heavy metal content 
taken up by the shoots and the roots. Heavy metal contents taken up by the shoots can be much 
more sensitive indicators of heavy metal pollution of soils, than the numerical values of soil limit 
levels. 

Our results with Cd, Pb and Cu loading of test soils have shown, that shoot height reduction of 
perennial rye-grass (Lolium perenne) can be a well treatable and sensitive indicator of heavy metal 
pollution level of soils, as it is characteristic for the inhibiting effect of heavy metal pollution and 
for the acute toxicity level as well. 

Acute toxicities of heavy metal loading could be easily monitored by the decreasing of green mass. 
However, as an inherent feature of the rapid plant test, observable changes in the dry mass of young 
test plants do not represent the differences in the damaging effects of heavy metal loading levels, as 
they covered a rather low measuring range as a function of heavy metal loading levels, neither the 
differences of the results were significant, nor ecotoxicological differences could be assigned to the 
results. 

In my soil loading experiments using copper I have found, that the toxicity of copper triggered the 
most sensitive responses, indicating the environmental health hazards of excessive accumulations of 
this essential micro-element.
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Results of comparative ecotoxicological tests with microorganisms 

Results of toxicological tests with bacteria correlated very well with plant biotesting results, as they 
indicated ecotoxicity at the soil limit level or slightly above. Among the two test bacteria used, 
Pseudomonas  fluorescens  showed  higher  sensitivity  to  Cd  and  Pb  loaded  soils,  the  highest 
inhibiting effect was observed at Cu loading for both strains. 

A  general  conclusion  of  mycorrhiza  tests  is,  that  among  the  three  vegetative  parameters  of 
mycorrhiza fungi used to assess the ecotoxicological effect of heavy metal pollution of soils in rapid 
biotests, colonization frequency (F%) was the best applicable indicator, as it provided appraisable 
results even in the second week of the loading period. Arbuscularity (A%) was also a sensitive 
indicator, however, it provided appraisable results only in the 6.-8. weeks of the loading period, and 
furthermore, based on F% values, the sensitivity of colonization frequency was by 20% higher.
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MSZ 21978-30:1988. Veszélyes hulladékok vizsgálata. Azotobacter agile-teszt.

U.S. Environmental Protection Agency, 1983. Process Design Manual for Land Application 
of Municipial Sludge. EPA-625/1-83-016. U. S. Government Printing Office. Washington, D. C.
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M1.3. Törvények, rendeletek

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1/2003.  (I.9.)  KvVM-ESzCsM-FVM  együttes  rendelet  a  légszennyezettségi  határértékekről,  a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-
EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

8/1997. (II.7.) KTM-NM-FM együttes rendelet helyi talajszennyezettségi határérték megállapítására

9/2003.  (III.  13.)  ESZCSM  rendelet  az  élelmiszerek  vegyi  szennyezettségének  megengedhető 
mértékéről szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet módosításáról

10/2000.  (VI.  2.)  KöM-EüM-FVM-KHVM együttes  miniszteri  rendelet  a  felszín  alatti  víz  és  a 
földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások  kibocsátási határértékeiről

16/2002.  (IV.10.)  EÜM  rendelet  a  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékokkal  kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről

20/1997.  (VII.18.)  KTM-NM-FM-KHVM  együttes  rendelet  a  Garé  községterületén  lévő 
hulladéklerakó és környezete talaj- és vízszennyezettségi határértékeinek megállapításáról

20/2004.  (II.27.)  FVM rendelet  a  Magyar  Takarmánykódex kötelező  előírásairól  szóló 44/2003. 
(IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

21/2004.  (II.27.)  FVM  rendelet  a  takarmányok  előállításáról,  forgalomba  hozataláról  és 
felhasználásáról  szóló 2001.  évi  CXIX. törvény végrehajtására  kiadott  43/2003.  (IV.  26.)  FVM 
rendelet, valamint a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendő díjakról szóló 26/1997. (IV.18.) 
FM rendelet módosításáról

25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM rendelet a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
módosításáról

33/2000.  (III.  17.)  Korm.  rendelet  a  felszín  alatti  vizek  minőségét  érintő  tevékenységekkel 
összefüggő egyes feladatokról

36/2006  (V.18.)  FVM  rendelete  a  termésnövelő  anyagok  engedélyezéséről,  tárolásáró, 
forgalmazásáról és felhasználásáról

43/2003.  (IV.26.)  FVM  rendelet  a  takarmányok  ellőállításáról,  forgalombahozataláról  és 
felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX törvény végrehajtásáról

44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

50/2001.  (IV.3.)  Korm.  rendelet  a  szennyvizek  és  szennyvíziszapok  mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
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EU  86/278/EEC:  Council  directive  86/278/EEC  of  12  June  1986  on  the  protection  of  the 
environment and in particular of the soil, when sewage sludge is being used for agriculture

2000/60/EK.  Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2000.  október  23-i  2000/60/EK  irányelve  az 
európai  közösségi  intézkedések  kereteinek  meghatározásáról  a  vízvédelmi  politika  területén. 
(Directive  2000/60/EC  of  the  European  Parlament  and  of  the  Counsil  of  23  October  2000 
establishing a framework for Community action in the field of water policy.)

2003/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a 
műtrágyákról. (Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 
October 2003 relating to fertilisers) Az Európai Unió Hivatalos Lapja. (2003. 11. 21.) L 304.

OECD, 1999. Enchytraeid Reproduction Test. Draft OECD Guideline for Testing Chemicals. No. 
220. Paris, France

2001.  évi  CXIX.  számú  törvény a  takarmányok  előállításáról,  forgalomba  hozataláról  és 
felhasználásáról
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M2. A TESZTNÖVÉNYEK ANALITIKAI EREDMÉNYEI
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