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Összefoglalás

Kutatómunkánk során eltérő környezeti kitettségű, így eltérő levegőszennyezettségű he-
lyekről származó levélmintákat vizsgáltunk három fafajta esetén (Acer Platanoides
’Globusum’, Tilia Tomentosa, Fraxinus Excelsior ’Westhof’s Glorie’). A mintákat forgalmas
budapesti utak menti fasorokból, illetve a mindhárom vizsgált fafajtát bemutató Szent István
Egyetem Budai Arborétumából vettük.

Kulcsszavak: Acer Platanoides, Tilia Tomentosa, Fraxinus Excelsior, levegőminőség

Bevezetés

Az elmúlt években kiemelkedő figyelem irányult a városi levegőminőség vizsgálatára. A
városi díszfák fontos szerepet játszanak a közlekedési eredetű légköri szennyező anyagok,
köztük a porszennyeződések megkötésében és ezzel a városi levegő tisztításában.

A légszennyező anyagok számos forrásból kerülhetnek a városi levegőbe: az ipar, a fosszi-
lis tüzelőanyagok elégetése, a közlekedés, valamint az energia előállítása levegőszennyezéssel
jár. Napjainkban széles körben alkalmazzák a növényeket a környezeti állapot felmérésére
(biomonitoring). A növényminták kémiai analízise hasznos és egyszerű módja a városi leve-
gőminőség felmérésének. A levélminták nagy térbeli és időbeli felbontással elérhetők, a min-
tavétel rendkívül egyszerű és gyors. A fák szerepe különösen fontos a növények között, hi-
szen hosszú élettartamuk miatt a mintavétel ismétlésére is lehetőséget biztosítanak.

A forgalmas utak környezete a városok legszennyezettebb területei közé tartozik. A gép-
járművek kibocsátása, a gumiabroncsok, a fékbetétek és az útburkolat kopása növelik az
egyes légszennyezők koncentrációját a városi levegőben. A részecskeszennyeződés száraz
ülepedése a részecskék fizikai tulajdonságaitól, a meteorológiai feltételektől, valamint a meg-
kötő felszín tulajdonságaitól függ.

A városi díszfák jelentősége kiemelkedő a közlekedési eredetű légköri szennyező anyagok,
köztük a porszennyeződések megkötésében és ezzel a városi levegő tisztításában.

A vizsgálatba bevont fafajok jellemzése

A kísérletsorozatban három fafajról származó leveleket vizsgáltunk, ezért elengedhetetle-
nül fontos ezen fafajták rövid jellemzése. Az Acer Platanoides ’Globosum’ 3-5 m magas fa.
Lapított gömb alakú lombjának átmérője 5-6 m, innen kapta magyar gömbjuhar nevét. A fais-
kolák többnyire magas törzsre szemezve hozzák forgalomba. Alacsony termete miatt elfér a
légvezetékek alatt, így nagy forgalmú utak kivételével utcafásításra kiválóan alkalmas. Leve-
lei 8-22 cm átmérőjűek, 5-(7) karéjúak, kihegyezettek, szíves vállúak. A levéllemez vékony,
élénkzöld és fényes, fonáka világoszöld, kopasz, csak a levélalap érzugai szakállasak. Nagy
felületű, finom érhálózatú levelei miatt sokat párologtat, így sok nedvességet igényel. A lég-
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szennyező gázokat és a sózást elég rosszul tűri (KRÜSSMANN, G. 1986, SCHMIDT G. 2003,
SCHMIDT G. és TÓTH I. 2006, TÓTH I. 2012).

A Tilia Tomantosa lombhullató és örökzöld erdők faja, hazája Délnyugat-Ázsia és Délkelet
Európa. Hazánkban a Dél-Dunántúl és az Alföld xero- és mezoterm tölgyeseiben elterjedt.
Levelei 5-12 cm hosszúak, széles tojásdad alakúak, levéllemezük vastag, fonáka sűrűn, aprón
csillagszőrös. Üde, mélyrétegű, meszes, humuszos, tápdús, löszös, vályogos, homokos talajt
kedvel, de jól alkalmazkodik a kedvezőtlenebb adottságokhoz is. Mérsékelten szárazságtűrő,
melegkedvelő, fiatalon árnyéktűrő, később fényigényes, gyorsan növő faj. A takácsatka a
lombozatát nem károsítja, de a sózásra (a többi hársfajhoz hasonlóan) kényes. A hársak közül
a városi körülményeket legjobban elviselő faj (COOMBERS, A. J. 2000, SCHMIDT G. és TÓTH I.
2006, TÓTH I. 2012).

A Fraxinus Excelsior ’Westhof’s Glorie’ gyors növekedésű, egyes szerzők szerint 20-25,
mások szerint 30-40 méter magasra növő fa. Koronája széles kúp, később gömbölydeddé
válik. Levelei 20-35 cm hosszúak, 7-13 levélkével, a kissé szőrös főér kivételével csupaszok.
A levélkék fényes sötétzöldek, sima felületűek, erezetük alig mélyed be a lemezbe, legfeljebb
a középső éren kissé szőrösek. Levelei kihajtáskor barnák, ősszel legtöbbször zölden hullnak
le. Gyors növekedésének és a városi körülményekkel szembeni jó tűrőképességének
köszönhetően városfásításra széleskörűen alkalmazzák (KRÜSSMANN G. 1986, SCHMIDT G. és
TÓTH I. 2006, JOHNSON O. és MOORE D. 2007, TÓTH I. 2012).

Anyag és módszer

A mintákat forgalmas budapesti utak menti fasorokból, illetve a mindhárom vizsgált fafaj-
tát bemutató Szent István Egyetem (korábbi Budapesti Corvinus Egyetem) Budai Arborétu-
mából vettük. Az Acer Platanoides ’Globosum’ minták a Krisztina körútról és az arborétum
alsó részéről, a Tilia Tomentosa minták a Karolina útról és az arborétum felső részéről, míg a
Fraxinus Exelsior ’Westhof’s Glorie’ minták az Andrássy útról és a Budai Arborétum Ménesi
út felőli részéről származtak.

A 2014-es évben 2 alkalommal vettünk mintát: a vegetációs időszak közepén, június 11-én,
illetve a vegetációs időszak vége felé, november 12-én. Mindkét alkalommal egy hosszabb
csapadékmentes időszak után történt a mintavétel.

A levélmintákat 250 cm3 mennyiségű desztillált vízzel lemostuk, majd 20 órán át áztattuk
és 10 perc ultrahangos rázatásnak tettük ki. A mintákat leszűrtük és elvégeztük a szűrletek
kémiai analízisét (BRAUN M. et al. 2007; MARGITAI Z.–BRAUN M. 2005a, 2005b; MARGITAI
Z. et al. 2005; VINCE T.–SZABÓ GY. 2009).

A légszennyezettség jellemzésére a szűrletek kémhatását, sótartalmát, nitrátion-, ammóni-
umion-, kloridion- és szulfátion-koncentrációját határoztuk meg. A kémhatást kombinált
üvegelektróddal mértük meg, a sótartalmat a fajlagos vezetőképesség mérésével határoztuk
meg. A nitrát-, ammónium- és a szulfátion mérését színreakciót követően spektrofotométerrel
vizsgálatuk. A kloridion meghatározása argentometriás titrálással történt. A klasszikus víz-
kémiai vizsgálatok után a szűrleteket bepároltuk és a visszamaradt anyagot koncentrált salét-
romsavban tártuk fel, a salétromsavas kivonatból meghatároztuk a minták különböző nehéz-
fém-koncentrációját atomabszorpciós fotométerrel. Dolgozatunkban terjedelmi okok miatt
csak a vízkémiai vizsgálatok eredményeit ismertetjük.

Eredmények és értékelésük

A laboratóriumi vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a nagyobb forgalmú helyekről
származó levélminták esetén a vizsgált paraméterek esetén nagyobb koncentrációkat mértünk.
A kémhatás (pH) szinte kivétel nélkül nagyobb volt a forgalomnak jobban kitett területekről
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származó minták esetében (1. ábra). A sótartalmat jellemző fajlagos vezetőképesség (EC) és
összes sótartalom adatai is hasonló képet mutatnak (2. és 5. ábra). A 2014. június 11-i
mintavétel esetén – feltehetően mintavételi probléma miatt – jelentősen nagyobb sótartalmat
mértünk az arborétumból származó minták esetén, más esetben ilyet nem tapasztaltunk.
Mintavételi problémával magyarázhatjuk a kloridion (4. ábra) és a szulfátion (6. ábra) kiugró
értékeit a Ménesi úti mintavétel esetén. A későbbi kísérleti periódusainkban a mintavételi
problémát kiküszöböltük, ilyen problémával a későbbiekben nem találkoztunk.

1. ábra. A szűrletek kémhatása

2. ábra. A szűrletek vezetőképessége

A nitrátion, a szulfátion, a kloridion és az ammóniumion koncentrációk mérési eredményei
alapján összességében megállapíthatjuk, hogy a forgalomnak kitett helyekről származó min-
ták koncentrációi nagyobbak, az arborétumból származó minták értékeihez képest.

Az egyes fajták leveleiről lemosott szennyeződések összetételében is jelentős különbséget
tapasztaltunk, mely azzal magyarázható, hogy a három vizsgált fajta leveleit eltérő mennyisé-
gű levélszőr borítja, valamint a levelek viaszossága is különbözik.
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3. ábra. A szűrletek nitrátion tartalma

4. ábra. A szűrletek kloridion tartalma

5. ábra. A szűrletek összes sótartalma
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6. ábra. A szűrletek szulfátion tartalma

7. ábra. A szűrletek ammóniumion tartalma

Következtetések

A szűrletek, a valamint a bepárolt és roncsolt kivonatok kémiai analízisének vizsgálata
alapján megállapítható, hogy a három vizsgált díszfáról származó levélminták alkalmasak a
közlekedéssel jelentősen terhelt, valamint a kontrollterületek (arborétum) levegőminőségének
jellemzésére. A fák levélfelületein a légszennyező anyagok a levél tulajdonságaitól függő
mértékben kiülepednek, ezzel tisztítva a városi levegőt, hozzájárulva a jobb levegőminőség
kialakulásához. Vizsgálataink eredményei szerint a jellemzett három dísznövényfajta alkal-
mas a levegőszennyezés megkötésére, ezért parkosításnál ajánlható a városi levegőminőség
jobbá tétele érdekében.

Mindezen most bemutatott előzetes vizsgálataink alapján 7 hetes és 4 hetes mintavételi
programokat dolgoztunk ki, ami során vízkémiai vizsgálatokat végeztünk és nehézfémeket
vizsgáltunk

Az új eredményeinket később közöljük.
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