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Absztrakt
A fokozott károsanyag-kibocsátás negatív hatást gyakorol a bioszférára. Célunk volt Szeged
szennyezettségének vizsgálata, az ülepedő porok nehézfém tartalmának meghatározása. A
méréseket falevelekre ülepedett porokon végeztük el (Tilia plathyphyllos és Tilia tomentosa). A
mintákat forgalmas utak, parkok-terek, kertvárosi lakóövezet, valamint lakótelep mellől gyűjtöttük. A
levelekről eltávolításra került a ráülepedett por, melyeken kémiai analitikai vizsgálatot (Cd, Co, Pb,
Cu, Mn, Ni, Zn, Cr fémekre) és mágneses szuszceptibilitás méréseket végeztünk. Az ülepedett porok
mágneses szuszceptibilitásának mérése a szennyezőforrások által levegőbe juttatott, majd leülepedő
mágneses részecskék kimutatására szolgál. Eredményeinkben a kiugró koncentráció értékek szinte
mind a forgalmasabb utakhoz, csomópontokhoz köthetők. Szoros negatív korreláció mutatkozott a
Cu koncentráció értékei és a forgalmas utaktól való távolság között. A tömeg szuszceptibilitás és a
Mn és Cu koncentrációk közti összefüggés arra utalhat, hogy a fémek a mágneses szennyezőkkel
együtt szállítódnak.

Bevezetés
Az ember életminőségét alapvetően meghatározza a levegő minősége. A légszennyező
anyagokat két nagy csoportra oszthatjuk, így lehetnek természetes eredetűek és antropogén
eredetűek. A nem természetes eredetű szennyezés egyidős az emberiséggel, hiszen kezdetét
az első tűzgyújtás jelentette (Molnár 2006), de mértéke jelentősen az ipari forradalomtól
kezdve növekszik és ma már globális méretű problémává vált. Napjainkban a növekvő
népesség, az urbanizáció és az ipar egyre nagyobb térhódítása jelentős szennyezőanyag
kibocsátást eredményez, melynek következtében fokozódik a környezet terhelése és
INTERDISZCIPLINÁRIS TÁJKUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN
A VII. Magyar Tájökológiai Konferencia Tanulmányai
Szeged, 2017. 05. 25-27.

Csányi et al.: Ülepedő porok nehézfémtartalmának …
kihasználása. A levegőbe kerülő szennyezőanyagok egészségkárosító hatásuk mellett
negatívan befolyásolják az épített környezetet, valamint hozzájárulnak a speciális városi
klíma kialakulásához is (Bozó et al. 2006).
Vizsgálatunk középpontjában a városi ülepedő por áll, mely jelentős egészségügyi
kockázattal bírhat. A nagyvárosok levegőjébe jutó szennyezőanyagok jelentős része a
közlekedésből származik. Emellett fontos a háztartásokból, elsősorban a fűtés miatt
levegőbe kerülő részecskék, valamint a mezőgazdasági területekről szél által szállított por
szerepe is (Nagy 2008).
A porral szennyezett területeken a fáknak meghatározó szerepük lehet. Egy kifejlett
városi fa jelentős mértékben csökkentheti a porterhelést, ugyanis levélfelületén akár több
mázsa port is képes megkötni (Kovács et al. 1985). Mivel városi fák állapota utalhat a terület
környezet-egészségügyi helyzetére (Lányi 2000), így ezek segítségével feltérképezhető a
város környezeti terhelése (Kiss és Vidovenyecz 2008).
A kutatás célja volt Szeged környezeti terhelésének meghatározása falevelekre ülepedő
por mennyisége, nehézfémtartalma és mágneses anyagtartalma alapján. Vizsgálatainkat
kétféle módszerrel végeztük el, vizsgáltuk a begyűjtött falevelek mágneses
szuszceptibilitását, valamint a levelekről lemosott por mintákon szuszceptibilitás és analitikai
vizsgálatot is végeztünk, utóbbival megadhatók az egyes nehézfémek koncentráció értékei. 8
nehézfém (Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Cu) koncentrációját vizsgáltuk. A tanulmányban
bemutatjuk a mért eredményeket, ezek területi különbségeit és a kapcsolatot a két vizsgálati
módszer eredményei között.
Mintaterület
A mintaterület Szeged városa volt, mely a Dél-Tisza-völgy kistájhoz tartozik (Dövényi 2010).
Földrajzi koordináták szerint a keleti hosszúság 20°06’ és az északi szélesség 46°15’
metszéspontjában található, a Tisza és a Maros összefolyásánál. A város főbb szerkezetimorfológiai sajátossága a Tisza folyóra, mint tengelyre épült körutas-sugárutas rendszer.
Városmorfológiai típusait a sűrűn beépített belváros, a nagy panelházas lakótelepek, az ipari
és raktározási körzetek, a családi házas, kertvárosias részek, a városi parkok, a Tisza menti
területek és a külterületek mezőgazdasági területei adják. A város szerkezetileg jól
áttekinthető tagolódást mutat, hátránya viszont, hogy a forgalom a városmag felé
koncentrálódik, így nagyobb mértékű lehet a belterületi légszennyezettség is (Unger és
Sümeghy 2002).
A potenciális szennyezők terjedésének szempontjából fontos a szél iránya és
gyakorisága. Az uralkodó szélirányok: északnyugati, északi, délkeleti és déli. Júliusban az
északi, északnyugati szelek a dominánsak, míg február és március hónapban a déliek. Mivel a
nyári hónapokban a legmagasabb az ülepedő por mennyisége, így a természetes eredetű
porszennyezésért azok a szelek okolhatók (Pasinszki 1996). A városi légszennyezés hatással
van a besugárzási viszonyokra, megváltoztatja a légkör termikus tulajdonságait, nagy
mennyiségű kondenzációs magvakat képez. A sűrű beépítettség befolyásolja a légáramlási
viszonyokat, ugyanis ezt az épületek erősen korlátozzák. Szeged esetében ez különösen
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fontos hiszen a várost gyűrű alakban körbeölelő magas épületek, hatására a városban olyan
depresszió alakul ki, ahol a por leülepedik, a légszennyezés és a felszín közeli forró levegő
nem tud felhígulni, eloszlani (Mucsi 1996). A zöldterületek növényzete elsődlegesen fás és
cserjés vegetációból áll. A belváros 5 leggyakoribb fája a nagylevelű hárs, a nyugati ostorfa, a
páfrányfenyő, a kislevelű hárs és a tuja félék (Gulyás és Kiss 2007).
Módszerek
A mintavételi pontok kijelölésekor először négy helyszín kategóriát különítettünk el:
forgalmas út, parkok- terek, kertvárosi csendes lakóövezet, valamint lakótelep. 29
mintavételi pontot jelöltünk ki, ahol 2 hét csapadékmentes időszak után, a nagyobb
reprezentativitás érdekében helyenként 2, vagy 3 azonos fajú fáról gyűjtöttünk
átlagmintákat. A mintavételezést terepbejárás előzte meg, mely során kiválasztottuk a
megfelelő fákat az adott területen, megmértük azok paramétereit úgy, mint fa faj,
élőmagasság, törzskerület, lombkoronaátmérő, törzsmagasság, valamint bemértük a
koordinátákat, majd ArcGIS programban meghatároztuk a pontok forgalmas úttól való
távolságát, melyet az 1. ábrán tüntetünk fel.

1. ábra: A mintavételi pontok elhelyezkedése és forgalmas utaktól való távolsága (m)
WGS84-ben
2016. 09. 04-én egy nap alatt, 29 előre kiválasztott pontontörtént a mintagyűjtés,
összesen 80 fáról. A mintavételezésnél a lehető legkörültekintőbben jártunk el, minden
egyes fáról 150-250 cm magasságból 60-70 db levelet gyűjtöttünk levélszárral együtt, ha
lehetett körbejárva az egész fát.
A begyűjtött falevelekről desztillált vízzel lemosásra került a rájuk ülepedett por. A
lemosott porokat szárítószekrényben, 105 °C-on bepároltuk, majd a tömegüket visszamérve,
megkaptuk az összes ülepedett por tömegét, mely a levél felületről lemosásra került.
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A levelek felületét lapszkenner segítségével határoztuk meg. A lemosott falevelek
levélnyelét eltávolítottuk, majd ezt követően fonákukkal lefelé helyezve a szkenner
üveglapjára digitalizáltuk őket. A szkennelés 300 dpi felbontással történt, majd egy erre a
célra írt program segítségével kiszámoltuk a levélfelületeket. A program beállított határérték
alapján elválasztja a levélpixeleket a fehérlaptól, ebből számítja ki a felületet.
A mágneses szuszceptibilitás méréseket a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Paleomágneses Laboratóriumában végeztük el. Minden mintapont minden fájáról gyűjtöttünk
külön kis mintavételi zacskókba 6-8 db levelet. Megmértük a falevelek nedves tömegét, majd a
KLY-2 Kappabridge műszer segítségével a legérzékenyebb mérési tartományban a minták
mágneses szuszceptibilitását. Az eredményt ezután átszámoltuk tömeg specifikus
szuszceptibilitásra. Hasonlóan jártunk el az átlagmintákról lemosott porok vizsgálatánál is.
Az analitikai vizsgálatot az SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
NAT által akkreditált Talaj- és Vízvizsgálati Laboratóriumában végeztük el. A por mintáknál a
mágneses szuszceptibilitás vizsgálata után királyvizes kioldással végeztük el az analitikai
vizsgálatot, az MSZ21470-50:2006 szabvány alapján. A roncsolást Anton Paar Multiwave
3000 mikrohullámú feltáróval, a nehézfémek műszeres meghatározását induktív csatolású
plazmagerjesztésű-atomemissziós spektrométerrel végeztük el (Perkin Elmer Optima
7000DV ICP-OES spektrométer).
Eredmények
A fák leveleiről begyűjtött por elemzésével azonosíthatóvá válhatnak a szennyezőforrások. A
leveleken található por összetételét több tényező is alakítja (szélirány, szélsebesség,
ideiglenes pontszerű források stb.). Szegednek jelentős ipara nincs (a vasöntöde és a
gumigyár jelenthet nagyobb terhelést), légszennyezettségének fő forrásai a közlekedés, a
környező mezőgazdasági területek pora, télen pedig a lakossági fűtés. A mágneses
vizsgálatok költség- és időhatékonyságának köszönhetően egyszerűbbé válhat a szennyezési
gócpontok azonosítása.
Mágneses szuszceptibilitás
Mind a levelek, mind a porok kiugró tömeg szuszceptibilitás értékei többnyire forgalmas
utakhoz köthetőek. Ez alól csak a Rigó u. és a Jósika u. kivétel. A Rigó u-ban a magas
értékekre a magyarázat a leromlott környezet lehet. Az egykori kábelgyár épületeinek
bontása megkezdődött, majd félbemaradt, így rengeteg törmelék van a területen. A Jósika u.
már forgalomtól mentesebb utcának számít. Viszont a Kálvária sgt-ról nyílik, melynek hatása
még így kicsivel több, mint 100 m-re a forgalmas úttól is éreztetheti hatását. A
legalacsonyabb értékeket a lakótelepek magas épületeivel körbe ölelt Sárosi utcában
mértünk, melyre magyarázatot mind a kevesebb forgalom, mind a magas épületekkel
körbevett terület adhat. Ahogy Márton et al. (2008) is írta, a szennyezés terjedésének
hatékonyan zajvédő falakkal, magas épületekkel lehetne útját állni.
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Analitikai vizsgálatok
Vizsgáltuk a koncentráció értékeket egységnyi felületre és por szárazanyag-tartalmára
vonatkoztatva is. Mivel a felület egységre vonatkoztatott koncentráció értékeket a
meteorológiai viszonyok (pl. szélirány) befolyásolják, így csak akkor lennének alkalmasak
kiülepedett szennyezők mennyiségének meghatározására, ha a por felhalmozódásának
sebességét minden egyes mintavételi pontban ismernénk (Braun et al. 2007). Ezen ismeretek
hiányában, munkánkban a légszennyezettség jellemzésére az elemeknek a por szárazanyagtartalmára vonatkoztatott koncentrációját használtuk.
A koncentráció értékeket a földtani közegre megadott „A” háttérértékkel és „B”
határértékkel hasonlítottuk össze. A kobalt esetében a maximális koncentráció értéke sem
haladta meg az „A” háttérértéket, itt valószínűleg geogén eredetről beszélhetünk. A réz és a
cink esetében viszont legkisebb mért koncentráció érték is meghaladta az „A” értéket. Itt
egyértelműen beszélhetünk antropogén eredetű szennyezésről.
A koncentráció értékeket összevetve a földtani közegre megadott „B” határértékekkel
(6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet), a következőket kaptuk:
- Krómnál a megadott határérték a 75 mg/kg. Egy esetben, a Rigó utcai pontban
mutattunk ki nagyobb koncentrációt (137,88 mg/kg). Ez származhat az egykori kábelgyár
bontási törmelékéből, vagy a Vasöntöde kibocsájtásából.
- Kobalt esetében a határérték 30 mg/kg. Itt mindegyik minta esetében jóval a határérték
alatt marad a koncentráció.
- Nikkelnél a határérték 40 mg/kg a földtani közegre. Itt is csak a Rigó utcai pontból vett
minta haladja meg ezt az értéket (47,43 mg/kg). Mely szennyezés szintén tulajdonítható
lehet a vasöntödének.
- Rézre 75 mg/kg határérték vonatkozik. Ezt az értéket már több mintavételi pontban
(összesen: 18) mért koncentráció értéke is meghaladta. A legnagyobb értéket a Híd
utcánál mértük.
- Cinknél a megadott határérték: 200 mg/kg. Ennél az értéknél 14 pontban volt nagyobb a
koncentráció. A legnagyobb érték szintén a Híd utcánál volt kimutatható.
- Kadmium esetében 1 mg/kg a határérték. Egy pontban, a Kolozsvári térnél mértünk
nagyobb koncentrációt, de a Híd utcánál mért érték is közelít a határértékhez. A
csendesebb lakó övezetben elhelyezkedő Kolozsvári térnél a magas kadmium érték
származhat a közelben elhelyezkedő szegedi vasöntödéből, ahonnan az ÉNy-i irányú szél
könnyen behordhatja a szennyezést. A Híd utcánál viszont a nagy forgalommal
magyarázható a magasabb érték.
- Ólomra 100 mg/kg határérték vonatkozik földtani közeg esetén. Ezt az értéket egyik
mintapontban mért érték sem lépte túl és nem is közelítette meg.
- A vizsgált fémek közül a Cu és a Zn a mintavételi pontok többségében meghaladja a
határértéket, a két fém területi eloszlását az alábbi térképeken ábrázoltuk (2-3. ábra).
Mint látható a kiugró koncentrációértékek, szinte mind a forgalmas utakhoz,
csomópontokhoz kötődnek.
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2. ábra: A Cu koncentráció értékei az egyes mintapontokban

3. ábra: A Zn koncentráció értékei az egyes mintapontokban
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Szennyezettségi index mintavételi pontonként
A szennyezettségi indexszel meg lehet állapítani az egyes mintavételi pontok nehézfém
terheltségét úgy, hogy az adott elem összes pontban mért maximum koncentrációjához
viszonyítunk (ezt vesszük 100%-nak). A százalékos eredmények segítségével
összehasonlíthatók az egyes mintavételi pontok (Tamás és Farsang 2012).

4. ábra: Az elemek százalékos eloszlása mintavételi pontonként
A diagrammon látható, hogy százalékos megoszlásban a legmagasabb érték a 25-ös
mintavételi pontban van, mely a Híd utca. Ezt követi a Rigó utcai pont, majd a Mars tér,
Kolozsvári tér, Tisza Lajos krt (4. ábra).
Statisztikai kiértékelés
A mérési eredmények statisztikai vizsgálatait az IBM SPSS Statistics 22 és a Microsoft Office
Excel 2013 program segítségével végeztük el. Vizsgáltuk a fém koncentrációk, a tömeg
szuszceptibilitás és a forgalmas úttól való távolság közötti összefüggéseket.
Elsőként alap statisztikai vizsgálatokat végeztünk: minimum, maximum, átlag és szórás.
A maximum értékeket felhasználtuk az előzőleg bemutatott szennyezettségi index
kiszámolásához, valamint az „A” háttérértékhez való viszonyításnál is.
Doboz diagramm segítségével vizsgáltuk a kiugró értékeket a fémkoncentrációknál, és a
mintavételi pontonkénti összes fém mennyiségnél (µg) (5-6. ábra). Az ábrákon látható, hogy
a 11-es mintavételi pont (Mars tér) több helyen is kiugró értékeket mutat. A vizsgált pontok
közül ez az egyik legjobban szennyezett. Hasonló eredményt látunk a szuszceptibilitás
értékek boxplotján is (7. ábra).
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1. táblázat: Alap statisztikai vizsgálatok eredményei
N=28

Min.

Max.

Átlag

Szórás

Zn (mg/kg)

125,96

321,06

199,80

45,92

Cd (mg/kg)

0,40

1,00

0,58

0,15

Pb (mg/kg)

18,06

39,82

29,63

5,55

Ni (mg/kg)

13,61

47,43

22,21

6,48

Mn (mg/kg)

140,56

293,39

208,41

38,59

Cr (mg/kg)

15,03

137,88

31,05

22,77

Cu (mg/kg)

48,61

250,84

102,35

48,57

Co (mg/kg)

1,89

4,31

3,06

0,56

Tömeg szuzsceptibilitás
(10-6 m3/kg)

0,85

6,39

2,44

1,29

Forgalmas úttól való
távolság (m)

1,00

530,00

158,00

150,74

5. ábra: A kiugró pontok vizsgálata a koncentráció értékeknél boxplot diagrammal
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6. ábra: Mintapontonkénti összes fémmennyiség kiugró értékei

7. ábra: A teljes és a tömeg szuszceptibilitás kiugró értékeinek vizsgálata
Az összefüggések vizsgálata Pearson-féle (lineáris) korreláció vizsgálattal és pontfelhők
elemzésével történt. A forgalmas úttól való távolság és a Cu koncentrációja erős negatív
kapcsolatot mutat, vagyis a pont minél közelebb helyezkedett el a forgalmas úthoz, annál
nagyobb Cu koncentráció értékeket mértünk. Cu esetében tehát közlekedés eredetű
szennyezésről beszélhetünk. A nehézfém koncentráció értékei közül a Zn-Cu, Pb-Co, Ni-Cr
között mutatkozik erős szignifikáns kapcsolat. A tömeg szuszceptibilitás értékek szoros
összefüggést mutatnak a Cu, Mn elemek koncentráció értékeivel, így valószínűsíthető, hogy
ezek a fémek a mágneses szennyezőkkel együtt szállítódnak (8. ábra).

8.ábra: A lineáris kapcsolat a tömeg szuszceptibilitás és a koncentrációk között
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Összegzés
A levegő szennyezés napjaink egyik kulcsfontosságú problémája. Kutatásunk során ülepedő
porok minőségét és mennyiségét vizsgáltuk Szeged területén belül, hársfa levelek
segítségével, hogy képet kaphassunk a városi levegő minőségéről. A begyűjtött falevelek
szuszceptibilitását megmértük. Az ülepedett porok elemzése analitikai és mágneses
szuszceptibilitás vizsgálatokkal történt.
Az analitikai vizsgálat eredményeit régebbi vizsgálatokkal összevetve (Rácz 2000; Kiss és
Vidovenyecz 2008) elmondható, hogy a Cu, Zn, Pb, Cd koncentrációja is csökkenő tendenciát
mutat, bár a Zn és a Cu esetében még így is sok helyen meghaladja a B határértéket. Tehát
Szeged levegőminősége javult, de még mindig több elem esetében nem kielégítőek az
eredmények.
Statisztikai módszerek segítségével megvizsgáltuk a két vizsgálati módszer eredményei
között az összefüggéseket. Ezek alapján megállapítható, hogy a két vizsgálat alkalmazható
együtt a szennyezések detektálásához. A tömeg szuszceptibilitás értékek szoros összefüggést
mutatnak a Cu, Mn elemek koncentráció értékeivel így valószínűsíthető, hogy ezek a fémek a
mágneses szennyezőkkel együtt szállítódnak.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy Szegeden a szennyező nehézfémek jó része a
közlekedésből származhat. De további vizsgálatok szükségesek a nem forgalmas pontoknál
mért néhány kiugró koncentráció érték magyarázatához.
A költséghatékony és gyors mágneses vizsgálati módszer kiválóan alkalmas a szennyezés
monitorozására, segítségével kijelölhetők azok a pontok, ahol szükség van a költségesebb
analitikai vizsgálatok elvégzésére.
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