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Összefoglaló 

A levegőszennyezés, illetve a levegőszennyező komponensek ökoszisztémákra gyakorolt káros hatását számos 

bioindikációs és biomonitoring vizsgálat támasztja alá. A terepen végzett felmérések ugyanakkor nem adnak 

információt arról, mekkora volt maga az ökológiai hatást kiváltó terhelés mértéke, ill. az expozíció időtartama 

sem adható meg. A Szárazföldi Növények Növekedésgátlásának vizsgálata c. 227. sz. OECD Szabványt 

eredetileg növényvédő szerek ökotoxicitásának, pontosabban fitotoxicitásának ellenőrzésére fejlesztették ki. 

Vizsgálataink során azt ellenőriztük, az OECD Szabvány alkalmazható-e aeroszol minták ökotoxicitásának 

becslésére. A vizsgálatokhoz Budapesten, a Gilice téren 2014.12.25 és 2015.01.07 között Digitel DHA-80 nagy 

térfogatáramú mintavevővel üvegszálas szűrőkre gyűjtött minták vizes kivonatát használtuk. A Szabvány szerint 

Cucumis sativus L. tesztnövényeket alkalmaztunk, a tesztanyagot a levelekre permetezve jutattuk ki.  A 

Szabványban előírt 21 napos expozíciós idő után értékeltük a kontrollhoz képest a kezelt növények növekedési 

erélyét, ill. a látható elváltozásokat. Azt tapasztaltuk, hogy alacsonyabb koncentrációban az aeroszol mintában 

jelenlevő tápanyagok hatására a kontrollhoz képest erőteljesebb növekedés volt tapasztalható, a nagyobb 

koncentrációval történő kezelés ugyanakkor szemmel látható elváltozásokat (nekrotikus foltok) okozott.  

A tanulmány elkészítését a a GINOP-2.3.2-15-2016-00017 azonosítószámú, „Bionanotechnológiai kutatások 

betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok 

előállítása” című projekt támogatta. Hubai Katalin munkáját az „A Pannon Egyetem átfogó intézmény-

fejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében EFOP-3.6.1-16-2016-00015”  projekt támogatta. 

 

Summary 
Deleterious effect of air pollution and airborne pollutants on ecosystems has been proven by numerous 

bioindication and biomonitoring studies. However, field studies do not give proper information on the magnitude 

of the stress triggering ecological impact, also, exposure remains unknown. The No. 227 OECD GUIDELINE 

FOR THE TESTING OF CHEMICALS: Terrestrial Plant Test: Vegetative Vigour Test was originally developed 

for assessing the phytotoxicity of plan t protection products. Our study was aimed at assessing the applicability 

of the Guideline to evaluate the ecotoxicity of aerosol samples. For the tests, aqueous extract of PM10 aerosol 

samples collected at the main observatory of the Hungarian Meteorological Service (at Gilice square) in 

Budapest, between 25.12.2014 and 06.01.2015. Samples were collected by a high volume sampler Digitel 

(DHA-80) on glass fibre filters. As described by the Guideline,  Cucumis sativus L. plants were sprayed with the 

extract.  After the termination of the 21 exposure prescribed by the Guideline,  growth rate of the test plants was 

assessed in comparision to the control. Also, visual symptoms were evaluated. Our results showed that the 

extract elucidated stimulatory effect the growth of the test plants, most possibly due to nutrients present in 

atmospheric aerosol. On the other hand, higher concentrations caused the development of visible symptoms such 

as necrotic spots.  

 

 


