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Összefoglalás: Vizsgálatainkban tanulmányoztuk három – fajösszetételében, fémtartalmában és kialakulásában 

– eltérő ökológiai adottságú területen tenyésző parlagfű porzós virágzatainak nikkel-, cink-, kadmium- és 

réztartalmát, valamint a növények pollenjeit kolonizáló mikroorganizmusokat.  

A kommunális hulladéklerakón (II. vizsgálati hely) és a galvániszap tárolón (III. vizsgálati hely) tenyésző 

parlagfüvek pollen szárazanyagra vonatkoztatott átlagos fémtartalma: kadmium 0,25−0,43 mg/kg, réz 

8,68−11,50 mg/kg, nikkel 2,18−9,10 mg/kg és cink 37,00−133,45 mg/kg.  

A II. vizsgálati helyen a virágzat cinktartalma, a III. vizsgálati helyen a virágzat kadmium-, réz-, nikkel- és 

cinktartalma szignifikánsan nőtt a kontrollnak tekintett tölgytelepítéshez (I.) képest. A virágzat növekvő 

fémtartalmával változott a pollent kolonizáló, tenyészthető mikroorganizmusok száma. A ruderáliákon 

[gyomtenger] (II.) (III) növekedett a nem ruderáliához képest (I.). 

Vizsgálatunkban legnagyobb számban Pseudomonas-, Enterobacter- és Alternaria–nemzetségek kolonizálták a 

pollenfelszínt. A parlagfű virágzatok növekvő fémtartalma az eltérő ökológiai adottságú területeken, a 

pollenfelszínen eltérő mikrobaközösséget alakítottak ki. A telepképző mikroorganizmusok fajdiverzitása a 

I.>II.>III. vizsgálati helyek irányába csökkenő tendenciát mutatott. 

A ruderáliák parlagfüveinek pollenjein nagyszámú deformált pollent figyeltünk meg. A mikroorganizmusok 

száma a deformált pollen mennyiségével korrelált.  

A pollenről és a levegőből izolált mikroorganizmusok számában és fajösszetételében nem volt szignifikáns 

különbség.  

A telepképző mikroorganizmusok a pollen felszíni mikroflórájához hasonlóan az erősen szennyezett ruderáliák 

levegőjében, nagyobb számban voltak, mint a fémekkel kevésbé terhelt ökoszisztémák levegőjében.  

Az ipari galvániszap lerakón tenyésző parlagfüvek virágzatának fémtartalma minden vizsgált fémre vonatkozóan 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a nem ruderálián. Itt több deformált pollent számoltunk és szignifikánsan 

nagyobb volt a pollent kolonizáló baktériumok és gombák száma is. 

Kulcsszavak: parlagfű, nehézfémek, mikroorganizmusok, pollenfelszín, levegő 

 

                                                 
Egészségtudomány  55/1 57-70 (2011)   D. TÓTH MÁRTA,  

Közlésre érkezett:  2010 augusztus 27-én   4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B,  

Elfogadva:   2010 október  20-án   tel: 06 42 599-400/2361, 

        e-mail: dobrone@nyf.hu   

mailto:dobrone@nyf.hu


EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LV. ÉVFOLYAM, 2011. 1. SZÁM 

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) a 20. század elején jelent meg Magyarországon, ezt 

követően rohamosan terjedt. Jelenleg hazánk egész területén megtalálható (1). A parlagfű 

rendelkezik az agresszív gyomnövények valamennyi fegyverével: tág ökológiai toleranciával, 

gyors regenerációs és megtelepedési képességgel, mely által a másodlagos szukcessziók 

pionír növényévé válhatott. Szereti a homokos, gyengén savanyú talajt, ahol esetenként 

90−100% borításban jelentkezik. A parlagfű veszélyét a pollenje (esetenként 8 milliárd 

pollen/növény) által okozott allergiás tünetek egyre növekvő száma jelenti (2, 3). 

A szélbeporzású növényeknél a pollen nagy mennyiségben kerül a levegőbe. Az irodalmi 

adatok az allergén pollen légköri koncentrációját, fehérjéit, az allergiában betöltött szerepüket 

tanulmányozza, ugyanakkor felhívja a figyelmet a környezetszennyezés és a pollen által 

kiváltott allergiás reakciók fokozódása közötti kapcsolatra (2, 4). 

A parlagfűnek, azon kívül, hogy pollen milliárdokat termel, még az a tulajdonsága is 

kimutatható, hogy a talaj kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalmának növekedésével nő a 

gyökerek, levelek és porzós virágzatok kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma (5). 

A parlagfű, a fémekkel erősen szennyezett környezetből nagy mennyiségben akkumulálja a 

fémeket. Balázsy (6) a parlagfű porzós virágzatában a talaj fémtartalmától függően 4,7−20 

mg/kg rezet, 1−14 mg/kg nikkelt, 57−290 mg/kg cinket mért. A pollen 1−3 mg/kg 

kadmiumot, 6−26 mg/kg rezet, 4−20 mg/kg nikkelt és 31−475 mg/kg cinket tartalmazott.  

A növényben megnövekedett fémek az epifita (álélősködő, más élőlényekre rátelepedő) 

mikroorganizmusok összetételét is megváltoztatják (7). 

Az allergén részecskék - pollen, gombaelemek - szintén a szálló por összetevői közé 

tartoznak, részben hordozói a hozzájuk tapadt, egy mikron átmérőnél kisebb, főleg a kipufogó 

gázokból származó részecskéknek. A pollenből nedvesség hatására az ozmózis okozta 

robbanás kijuttatja az allergén fehérjét, és az más szálló porokhoz tapadva válthat ki allergiás 

reakciókat. A szálló por légköri koncentrációja és a légúti betegségek közötti összefüggés 

régóta ismert, növekszik az allergiás betegek orvoshoz fordulásának, gyógyszerhasználatának 

száma (2). A bioaeroszolok felületén más anyagok megtapadhatnak és így nagy távolságokra 

is elkerülnek. A strukturáltabb felület több mikroorganizmus tapadását biztosíthatja, mint a 

sima felszín.  

Egyes növények, többek között a parlagfű, pollenfelülete alkalmas arra, hogy rajta más 

anyagok megtapadjanak. 

Kevés azon kutatások száma, amelyek a pollen felszínén megtapadt mikroorganizmusokat 

vizsgálják. Puc (8) felhívta a figyelmet, hogy a pollenallergia egyik fontos faktora a genetikai 

és környezeti hatások mellett a pollen mikroflórája is. González és munkatársai (9) a pollen 

természetes gombaflórája által termelt toxinokra hívta fel a figyelmet. 

A parlagfű pollenjének mérete és szerkezete olyan, hogy a környezetében lévő 

szennyeződések könnyen tapadnak a felületéhez. Balázsy (6) minden ötödik Ambrosia pollen 

felületén kimutatott idegen eredetű port, kristályos törmelékeket, élő vagy elpusztult 

baktériumokat és gombákat, vagy ezek spóráit.  

Jelen tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a parlagfű virágzat kadmium-, réz,- 

nikkel-és cinktartalma hogyan változik a talaj fémtartalmának függvényében és a virágzat  

kadmium-, réz,- nikkel-és cinktartalma hogyan befolyásolja a pollenfelszíni 

mikroorganizmusok számát és összetételét. 
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Anyag és módszer 

Mintavételi helyek 

Kontroll terület: Kitermelt akácerdő helyére vetett kocsányos tölgytelepítésben tenyésző 

parlagfű 25 m2-es parcellákban. A tölgy magoncok 5–6 évesek, amelyet szintén a környező 

akácerdő helyére telepített idős vörös tölgyes határol. Talaja gyengén savanyú, kovárványos 

barna erdőtalaj, nem ruderália. 

(Szerk: a kovárvány egy speciális képződmény ,amely a homok szövetű talajokon alakúl 

ki. Csíkozott formában látható a talaj szelvényben a kolloidok ritmikus kicsapódásának a 

köevtkeztében; ruderália: gyomtenger.) 

II. Felhagyott kommunális hulladéklerakó, ruderália. A terület enyhén buckás, jellegzetes 

ruderális gyomnövényzettel. Jellemző növényei a parlagfű, a szőrös disznóparéj (Amaranthus 

retroflexus L.), a fehér libatop (Chenopodium album L.), a betyárkóró (Conyza canadensis 

(L.) Cronquist) a, fekete üröm (Artemisia vulgaris L.), a közönséges bojtorján (Arctium lappa 

L.), és a bojtorjánszerbtövis (Xanthium strumarium L.). A terület kb. 4 ha, mély fekvésű a 

hulladékkihordás előtt nádas, szabad vízfelületekkel. A területet juhokkal legeltetik. 

Az I. és II. területek talajának az „összes” kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma kisebb 

Alloway (10) által megadott fémszennyeződések minimum értékekeitől. 

III. Ipari galvániszaptároló, ruderália. A Hajdúsági Iparművek téglási lerakója. A 

galvanizálás megszűnése miatt használaton kívüli. A lerakó 10x20 m-es, 4 m magas falú 

betonteknőben elhelyezett galvániszap. A több éves tárolás után a felületének növényzete 

parlagfű, szőrös disznóparéj, a fehér libatop, a betyárkóró és a szelíd csorbóka (Sonchus 

oleraceus L.). Talajának „összes” kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma nagyobb az 

Alloway (10) által megadott szennyeződés minimum értékekeinél. 

A fémek analízise 

A 25 m2-es parcellákból 25-25 növényt véletlenszerűen választottunk ki. A növények porzós 

virágzatait 70 ºC-on súlyállandóságig szárítottuk. Az ezt követően homogenizált levelek 

„összes” fémtartalmát határoztuk meg salétromsavas feltárással (1 g levélmintát 10 cm3 

tömény salétromsavval elegyítettünk és 12 órán keresztül állni hagytuk, majd Kjeldahl-

lombikban, homokfürdőn roncsoltuk az összes NO2 eltávozásáig). Kihűlés után 3 cm3 

tömény kénsavat adtunk hozzá, üvegszűrőn szűrtük, és desztillált vízzel 100 cm3-re töltöttük. 

A mintákból a kadmium-, a  réz-, a nikkel- és a cinktartalmat akreditált laboratóriumban 

Varian Vista-Pro Simultan ICP-OES készülékkel határoztuk meg. 

A mikrobiológiai vizsgálatok 

A pollen mikrobaközösségeit, a parlagfű virágzataiból (15 virágzat) rázatás után (a mintavétel 

minden vizsgálati évben, szeptember 5. és 12. között, déli 12 és 14 óra között, napsütéses 

időben történt), steril mintatartó edényekbe gyűjtött pollenen végeztük. A begyűjtött mintákat 

laboratóriumi körülmények között a mintavétel napján feldolgoztuk. A mintákra 5 cm3 steril 

fiziológiás sóoldatot öntöttünk, majd a homogenizált mintákból 0,1 cm3-t, átlagosan, 25x103 

db pollent Nutrient-agar, Maláta-agar és Élesztő-malátakivonat-agar táptalajokra 

szélesztettünk, 26ºC-on, 48 órás (baktériumok, élesztők), valamint 5 napos (gombák) 

inkubálás után az eltérő morfológiájú telepeket izoláltuk.  
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A minták pollenjét Bürker-kamrával számoltuk, és a felszínükről izolált mikroorganizmusok 

számának logaritmikusan transzformált értékeit (Ms Excel 97) 1 mg pollenre vonatkoztatva 

adtuk meg. 

A baktériumok nemzetség szerinti elkülönítését telepmorfológia, Gram-festés (11), 

spórafestés (12), oxidázreakció (13), katalázreakció és glükózbontás (14) alapján, a faj 

szerinti meghatározást API-(bioMeriux, France) teszttel végeztük. A gombák meghatározása 

morfológiai bélyegek alapján fénymikroszkóppal, valamint API-(bioMeriux, France) teszttel 

történt. 

A ruderáliák levegő mikroorganizmusait az OMEGA AirTEST (LCB, France) 

mintavevővel (20 l levegő impact becsapódás módszer, Nutrient, Maláta és Élesztő táptalajok) 

a földfelszíntől 1 m magasságban vizsgáltuk.  

A pollenminták felületét az aranygőzölést követően pásztázó elektronmikroszkóppal 

tanulmányoztuk (Hitachi S800, Siemens Autoscan). 

Meteorológiai adatok:  

Az OMSZ központi adatbázisából származnak. A vizsgálatokban a tenyészidőszak 

hónapjainak (május, június, július, augusztus-mintavétel ideje) átlaghőmérsékletét és átlagos 

csapadékmennyiségét vettük figyelembe. 

Statisztikai értékelés 

Az eredmények statisztikai értékelését SPSS 12.0 programmal, Tukey b teszttel, (p< 0.05), az 

eredmények közötti összefüggés elemzést Pearson féle korrelációs koefficiens vizsgálatával 

(MS Excel 97) végeztük. A Tukey b-teszt vizsgálja, hogy kettőnél több – meghatározott 

szempontból eltérő – sokaság valamilyen más tekintetben is különbözik-e egymástól. A 

szignifikáns különbségeket a, b, c stb. betűkkel jelöljük. A legkisebb érték „a” és az ettől 

szignifikánsan különböző, és nagyobb értékek „b”, illetve „c” (a „b” értéknél is nagyobb) 

jelölést kapnak. Az „ab” jelölés: az érték sem az „a”, sem a „b” értéktől szignifikánsan nem 

különbözik. 

A Pearson korrelációs együttható (r): értéke –1 és +1 határok közé eső, a két változó 

közötti lineáris kapcsolat szorosságát méri, előjele pedig a kapcsolat irányát mutatja.  

Eredmények 

A vizsgálati helyek elem mennyiségeit összehasonlítva, a ruderáliák (II., III.) talajainak 

kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma szignifikánsan nagyobb volt, mint a kontrollnak 

tekintett nem ruderália talajának fémtartalma (I. táblázat).  
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I. TÁBLÁZAT: A talajok összes kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma (mg/kg) 2000−2004 

években. 

TABLE I: The cadmium, copper, nickel, zinc content (mg/kg) of soil in 2000 – 2004. 

 2000 2001 2002 2003 2004 Átlag, average 

   Cd 

(mg/kg) 

   

I. 0,30a 0,47a 0,48a 0,43a 0,44a 0,42a 

II. 0,30b 1,06b 1,13b 0,84b 0,85b 0,84b 

III. 4,23c 3,26c 2,50c 2,50c 2,55c 3,01c 

   Cu 

(mg/kg) 

   

I. 2,10a 2,40a 2,46a 2,40a 2,40a 2,35a 

II. 10,5b 11,1b 10,1b 10,2b 10,2b 10,4b 

III. 152c 168c 156c 159c 163c 160c 

   Ni (mg/kg)    

I. 5,00a 5,53a 5,23a 5,20a 5,23a 5,24a 

II. 11,0b 11,9b 12,4b 12,5b 22,6b 14,1b 

III. 452c 454c 465c 465c 468c 461c 

   Zn (mg/kg)    

I. 39,0a 39,6a 40,3a 40,2a 40,3a 39,9a 

II. 70,2b 73,7b 74,8b 74,8b 75,0b 73,7b 

III. 3125c 3564c 3443c 3455c 4487c 3615c 

Megjegyzés: Statisztikai analízis a Tukey b teszttel (P=0,05, n=9). Az oszlopokban feltüntetett azonos 

betűjelzésű értékek között nincs szignifikáns különbség. I.: Kontroll, nem ruderália, II.: Kommunális 

hulladéklerakó, III.: Ipari galvániszaptároló 

Note: The values in columns with the same letter indices are not significantly different at P = 0.05 and n= 9 as 

determined by Tukey’s multiple range test I: Control, non-ruderal area, II: communal landfill area, III: industrial 

galvanic-sludge disposal area.  

A vizsgálati helyeken a porzós virágzatok fémtartalmában statisztikailag igazolható 

különbségek voltak (II. táblázat). A virágzat átlagos kadmium, nikkel és cinktartalma a 

I.<II.<III. helyek irányába növekedett  
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II.TÁBLÁZAT: A parlagfű porzós virágzatának kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma 

(mg/kg) 2000-2004 években. 

TABLE II: The cadmium, copper, nickel, zinc content (mg/kg) by staminate inflorescence of 

ragweed plant in 2000 – 2004. 

 2000 2001 2002 2003 2004 Átlag average 

   Cd 

(mg/kg) 

   

I. 0,26b 0,24a 0,25a 0,25a 0,25a 0,25a 

II. 0,06a 0,20a 0,23a 0,39a 0,45a 0,26a 

III. 0,29b 0,39a 0,4b 0,51b 0,6b 0,43b 

   Cu (mg/kg)    

I. 6,5a 8,7a 9,6a 8,9a 9,7a 8,68a 

II. 9,1b 9,28a 8,5a 9,3a 9,35a 9,10a 

III. 6,1a 12,1b 12,8b 13,1b 13,4b 11,5b 

   Ni (mg/kg)    

I. 1,50a 2,29a 2,36a 2,38a 2,39a 2,18a 

II. 1,25a 1,22a 1,20a 3,60a 3,80a 2,21a 

III. 2,50a 9,20b 11,0b 11,3b 11,5b 9,10b 

   Zn (mg/kg)    

I. 37,4a 36,9a 37,1a 37,3a 36,3a 37,0a 

II. 46,3a 80,0b 88,9b 89,4b 89,6b 78,8b 

III. 111b 129c 132c 143c 152c 133c 

Hőmérséklet 

temperature 

19,3 19,4 20,7 21,0 17,7 19,6 

Csapadék 

rainfall 

3,08 5,50 5,61 43,8 79,1 27,4 

Megjegyzés: Statisztikai analízis a Tukey b teszttel (P=0,05, n=9). Az oszlopokban feltüntetett azonos 

betűjelzésű értékek között nincs szignifikáns különbség. I.: Kontroll, nem ruderália, II.: Kommunális 

hulladéklerakó, III.: Ipari galvániszaptároló 

Note: The values in columns with the same letter indices are not significantly different at P = 0.05 and n= 9 as 

determined by Tukey’s multiple range test I: Control, non-ruderal area, II: communal landfill area, III: industrial 

galvanic-sludge disposal area.  

A kommunális hulladéklerakón (II.) és a tölgytelepítésen (I.) a parlagfű virágzatok átlagos 

kadmium-, réz- és nikkeltartalmában statisztikailag igazolható különbség nem volt, 

ellentétben az ipari galvániszap tárolón (III.) tenyésző parlagfű virágzatok szignifikánsan 

nagyobb kadmium-, réz- és nikkeltartalmával. 

A parlagfű virágzatának cinktartalma a II. és a III. helyen nagyobb volt, mint a kontrollnak 

tekintett telepített tölgyesben. A különbségek szignifikánsak.  

A telepített tölgyes (I.) parlagfű pollen felszíni mikroorganizmusainak átlagos számához 

viszonyítva a kommunális hulladéklerakó (II.) pollenjeinek baktérium és gombaszáma nőtt, 

de a különbségek nem szignifikánsak (II. táblázat). Ezzel ellentétben az ipari galvániszap 

tárolónál gyűjtött pollenszemeken szignifikánsan nagyobb mikroorganizmus számot mértünk. 

A növekvő tendencia hasonló volt a levegőből izolált baktériumokra és gombákra 

vonatkozóan is, a különbségek szignifikánsak. 
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A talajok vizsgálati helyek szerinti fémtartalmának szignifikáns növekedésével a parlagfű 

virágzatában fémenként eltérő akkumulációt mértünk. A Pearson korrelációs együttható 

megadásával vizsgáltuk a kadmium, a réz, a nikkel és a cink összefüggéseit a talaj és a porzós 

virágzat elemtartalmai között (III. táblázat).  

III. TÁBLÁZAT: A három vizsgálati hely talaja és a rajta tenyésző parlagfű gyökér, levél és 

porzós virágzat kadmium, réz, nikkel és cink koncentrációi közötti Pearson korrelációs 

koefficiens erőssége (r) az öt év adatai alapján (n=15). 

TABLE III: Pearson correlation coefficient (r) between heavy metal (Cd, Cu, Ni and Zn) 

contents in the soil of three investigated areas (I., II., III.) and heavy metal (Cd, Cu, Ni and 

Zn) contents in roots, leaves, staminate inflorescence of ragweed plant. Means are averages 

of five years (2000 – 2004) (n=15). 

   Év year   

Minta sample 2000 2001 2002 2003 2004 

  Cd  (mg/kg)    

gyökér 0,99 0,97 0,90 0,95 0,95 

levél 0,37 0,93 0,98 0,93 0,95 

virágzat 0,60 0,92 0,90 0,98 0,98 

  Cu (mg/kg)    

Gyökér root -0,26 -0,89 -0,89 -0,89 -0,89 

Levél leaf 0,93 0,89 0,83 0,84 0,86 

Virágzat flower -0,56 0,99 0,95 0,99 0,99 

  Ni (mg/kg)    

Gyökér root 0,88 0,92 0,88 0,88 0,91 

Levél leaf 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Virágzat flower 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 

  Zn (mg/kg)    

Gyökér root 0,85 0,85 0,84 0,85 0,85 

Levél leaf 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Virágzat flower 0,98 0,89 0,84 0,87 0,89 

Megjegyzés: (0,70<r) erős pozitív korreláció; (-0,70>r) erős negatív korreláció-(0,70<r<0,70) nincs erős 

korreláció. 

Note: (0,70<r) strong positiv correlation; (-0,70>r) strong negativ correlation-(0,70<r<0,70) not strong 

correlation. 

Eredményeink szerint a kadmium a gyökérben minden évben, a levélben és a virágzatban 

pedig 2001−2004 években nőtt a talajok fémtartalmának növekedésével. A réz a gyökerekben 

nem követte a talajban mért növekedést, a korrelációs együtthatók értékei negatívak. A 

levelekben minden évben, a virágzatban a korrelációs együtthatók 2001−2004 években 

mutattak szoros összefüggést a talaj réztartalmának változásával.  

A nikkel a parlagfű szerveiben szorosan korrelált a talaj nikkeltartalmának változásával. A 

cink összefüggés vizsgálata a nikkelhez hasonlóan pozitív korrelációt mutatott a talaj-növény 

rendszerben. 

A levegő baktériumszáma nagyobb volt, mint a levegő gombaszáma mindhárom vizsgálati 

helyen. A levegőből izolált, tenyészthető baktériumok (r = 0,983) és gombák (r = 0,908) 
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változása erős és pozitív korrelációt mutatatott a pollenfelszín tenyészthető 

mikroorganizmusainak változásával (IV. táblázat). 

IV. TÁBLÁZAT: A parlagfű pollenfelszínről (lg CFU/1mg) és a levegőből (CFU/m
3
) izolált 

mikroorganizmusok az eltérő fémtartalmú mintavételi helyeken (I., II., III). öt év átlagában. 

TABLE IV.: Total microbial population densities of pollen surfaces (lg CFU/1mg) of ragweed 

plant and air (CFU/m
3
) in different heavy metal contaminated areas (I., II., III.). Means are 

averages of five years (2000 – 2004) 

 Baktérium Bacteria Gomba Fungi 

 Pollen Levegő air Pollen Levegő air 

I. 5,30a 1226a 3,95a 345a 

II. 5,45a 5187b 4,57a 1421b 

III. 7,07b 17569c 7,61b 2282c 

Megjegyzés: Statisztikai analízis a Tukey b teszttel (P=0,05, n=9). Az oszlopokban feltüntetett azonos 

betűjelzésű értékek között nincs szignifikáns különbség. I.: Kontroll, nem ruderália, II.: Kommunális 

hulladéklerakó, III.: Ipari galvániszaptároló 

Note: The values in columns with the same letter indices are not significantly different at P = 0.05 and n= 9 as 

determined by Tukey’s multiple range test I: Control, non-ruderal area, II: communal landfill area, III: industrial 

galvanic-sludge disposal area.  

Nem volt erős korrelációs kapcsolat a hőmérséklet és a baktériumok egyedszám változása 

között az I. (r = 0,61) és a II. helyen (r = -0,64), ellentétben a III. mintavételi hellyel (r = 

0,75). Nem volt erős a csapadékmennyiség változására vonatkoztatott korreláció a kontrollnak 

tekintett telepített tölgyesnél (r = -0,61), a kommunális hulladéklerakón (r = 0,45) és az ipari 

hulladéktárolón (r = 0,20). Azonban a virágzatok fémtartalmának növekedésével a pollen 

baktérium- és gombaszáma növekedett, a Pearson korrelációs együttható értékei erősen 

pozitívak (r>0,70) (V. táblázat). 

V. TÁBLÁZAT: Összefüggés vizsgálat a porzós virág fémtartalma és a pollenfelszín 

mikroorganizmusai között a Pearson korrelációs együttható (r) megadásával 

TABLE V: Pearson correlation coefficient (r) between heavy metal (Cd, Cu, Ni and Zn) 

contents in the staminate inflorescence of ragweed plant and the microbial populations 

densities of pollen. Means are averages of five years (2000 – 2004) 

  Baktérium bacteria Gomba fungi 

Cd 0,99 0,99 

Cu 0,99 0,99 

Ni 0,99 0,99 

Zn 0,92 0,96 

Megjegyzés: (0,70<r) erős pozitív korreláció; (-0,70>r) erős negatív korreláció-(0,70<r<0,70) nincs erős 

korreláció. 

Note: (0,70<r) strong positiv correlation; (-0,70>r) strong negativ correlation-(0,70<r<0,70) not strong 

correlation. 

A parlagfű pollenje tüskeszerű kiemelkedésekkel telített, jól láthatóak a pollentömlő eredési 

helyei (1. ábra, 1/A). A scanning elektronmikroszkópos felvételek alapján a pollen 

formájában különbségek mutatkoztak. Az azonos mintavételi időben gyűjtött pollen hidratált 

és a dehidratált formáinak egymáshoz viszonyított mennyisége mintaterületenként változott. 
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A kontroll területtel szemben több vízvesztéses pollent figyeltünk meg az ipari galvániszap 

lerakó parlagfüveinek pollenmintáiban (1. ábra, 1/C, D) 

A pollenmintákon szerves (1. ábra, 1/B) és szervetlen szennyeződések (1. ábra, 1/D) 

vannak. 

 
1.ábra. A parlagfű pollen szerves és szervetlen szennyeződései. Kontrollnak tekintett nem 

ruderália (I. vizsgálati hely A. Kommunális hulladéklerakó (II. vizsgálati hely): B. Ipari 

galvániszaptároló (III. vizsgálati hely): C, D.  

Figure 1. Organic and inorganic contamination in pollen. I: Control, non-ruderal area (I. 

investigated site): A. Communal landfill area (II. investigated site): B. Industrial galvanic-sludge 

disposal area (III. investigated site): C, D. 

 Jelmagyarázat: 

 
Note: 

 
 

A nagyobb nagyításnál a megtapadt baktériumok borítása látható (2. ábra, 2/A). A 

mikroorganizmusok számára a pollenfelszín tapadási felület és tápanyagforrás (2. ábra, 2/B). 
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2. ábra. A parlagfű pollen megtapadt mikroorganizmusai. Kommunális hulladéklerakó (II. 

vizsgálati hely): A. Ipari galvániszaptároló (III. vizsgálati hely): B. 
Jelmagyarázat: 

 
Figure 2.: Micoorganisms of pollen. Communal landfill area (II. investigated site): A. Industrial 

galvanic-sludge disposal area (III. investigated site): B. 
Note: 

 

A pollen felszínéről izolált mikroorganizmusok az I. helyen 11 nemzetséget, a II. helyen 11, a 

III. helyen 6 genust képviseltek.  

Mindhárom területen a Pseudomonas, az Enterobacter, az Alternaria és a Cryptococcus 

nemzetségek előfordulása volt a leggyakoribb, amelyek közül a pollen felszínéről a 

Pseudomonas syringae, az Enterobacter agglomerans baktérium, és az Alternaria alternata 

gomba törzset izoláltuk (VI. táblázat). A II. helyen a másik két helytől elérően 

Flavobacterium indologenes és Staphylococcus xylosus baktériumokat izoláltunk. 

A mintaterületek fajösszetételét összehasonlítva kisebb volt a kontrollhoz viszonyított 

törzsek száma mind a II. és III. helyen is (VI.. táblázat). A különbségek a III. helyen 

szignifikánsak voltak. 
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VI. TÁBLÁZAT: Baktériumok, élesztők és gombák előfordulási gyakorisága (%) az 

egyes mintaterületek pollenjein öt év átlagában 

TABLE VI: The attendance (%) of detachable aerobic heterotrophic bacteria, filamentous 

fungi and yeasts in the pollen surfaces of ragweed plant grown at three heavy metal 

contaminated sites compared with the atmosphere samplings in these sites. Means are 

averages of five years (2000 – 2004) 

 I. II. III. 

 P pollen L air P pollen L air P pollen L air 

Baktérium bacteria 

Pantoea agglomerans  11 10 12 10 20 22 

Brenneria  5 6 4 3 - - 

Pseudomonas savastanoi  31 25 36 33 36 34 

Pseudomonas fluorescens  8 9 1 - - - 

Ps. chlororaphis  1 1 1 1 1 1 

Ps. putida  8 10 9 7 13 15 

Sphingomonas paucimobilis  2 3 2 2  - 

Chryseomonas luteola  2 1 - - - - 

Chryseobacterium indologenes  - - 2 3 - - 

Micrococcus sp. 1 - - - - - 

Stenotrophomonas maltophilia  1 1 2 2 2 3 

Bacillus cereus  7 5 7 8 8 9 

Bacillus subtilis  2 1 - - - - 

Corynebacterium striatum  11 15 14 15 14 11 

Staphylococcus xylosus  - - 4 5 - - 

Gomba fungi 

Alternaria alternata  2 2 4 6 5 4 

Alternaria solani  1 1 1 - - 1 

Cladosporium sp. 1 1 1 1 1 - 

Penicillium expansum  1 1 - - - - 

Fajok száma No of species 17b 16b 15b 16b 9a 10a 

 Megjegyzés: Statisztikai analízis a Tukey b teszttel (P=0,05, n=9), a sorban feltüntetett azonos betűjelzésű 

értékek között nincs szignifikáns különbség. I.: Kontroll, nem ruderália, II.: Kommunális hulladéklerakó, III.: 

Ipari galvániszaptároló P.: pollenfelszín; L.: levegő. 

Note: The values in row with the same letter indices are not significantly different at P = 0.05 and n= 9 as 

determined by Tukey’s multiple range test I: Control, non-ruderal area, II: communal landfill area, III: industrial 

galvanic-sludge disposal area. P: pollen surfaces, L: air 

Megbeszélés 

Környezet-mikrobiológiai szempontból a parlagfű pollen fémtartalmának, a fémek 

pollenfehérjékhez való kapcsolódásának, valamint az élettanilag és biokémiailag megváltozott 

pollenfelszínnek és a hozzá tapadt szerves és szervetlen szennyezésnek egészségügyi 

szempontból fontos szerepe van.  
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A mintákban (I., II., III.) eltérő volt a porzós virágzatok fémtartalma, a különbségek 

esetenként szignifikánsak. A II. helyen a virágzat cinktartalma, a III. helyen a virágzat 

kadmium-, réz-, nikkel- és cinktartalma minden évben szignifikánsan nőtt a telepített tölgyes 

(I.) parlagfű virágzataihoz képest. A növényen belüli transzlokációs folyamatok és a fémek 

közötti kölcsönhatások befolyásolhatták a fémek útját a virágzat irányába.  

Értékelve a három vizsgálati hely között a mikroorganizmusok mennyiségét, az 1 mg 

pollenen található baktériumok és gombák száma a kommunális hulladéklerakón (II.) és az 

ipari galvániszap lerakón (III.) is nagyobb volt, mint a kontroll (I.) helyen. A különbségek a 

III. helyen szignifikánsak voltak. 

A levegőből izolált baktérium-, és gombaszámban mindhárom helyen szignifikáns 

különbségek voltak. 

A pollen növekvő fémtartalma a pollen felszínén a mikroorganizmusok számát növelte, 

hasonlóan Balázsy (6.) adataihoz. A pollen fémtartalom- és mikroorganizmusszám-változás 

összefüggés vizsgálatai során lineáris korrelációs koefficienseket (r) határoztunk meg. A 

pollenfelszín baktérium- és gombaszáma erős pozitív korrelációt mutatott a pollen kadmium-, 

réz-, nikkel- és cinktartalmának változásával. 

A mikroorganizmusok számának változása független a hőmérséklettől és a csapadék 

mennyiségekkel sem mutatott erős korrelációt. A fémeknek a pollenfelszín mikrobaszámát 

befolyásoló hatását nemcsak a pollen cinktartalmára vonatkozó szignifikáns különbségek 

adták, mert akkor a II. vizsgálati helyen több szignifikáns különbséget kellett volna kapni a 

mikroorganizmus számra vonatkozóan, mivel itt, mint a III. helyen a kontroll virágzatához 

képest csak a cinktartalomban volt szignifikáns különbség.  

Némedi (15) a levegő mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó adatai alapján minden vizsgált 

helyszínen a levegő mikrobiológiailag szennyezett volt. Az I. helyen a szennyeződés 

kismértékű volt, ellentétben a II. és III. hellyel. 

A szennyezett ökoszisztémák levegőjéből kitenyészthető és a pollen felszínről izolált 

mikroorganizmusok száma erős korrelációs kapcsolatot mutatott. A levegőből és a parlagfű 

pollenjeiről izolált mikroorganizmusok fajösszetétele hasonló volt. Főleg Gram-negatívak 

voltak, ellentétben az üzemi levegő (Krysinska-Traczyk et al. 16), és a városi levegő Gram-

pozitív baktériumtöbbségével (Némedi 15, Lighthart és Stetzenbach 17, Balázsy 6).  

A pollenfelszínen és a levegőben az I.<II.<III. vizsgálati helyek irányába nőtt a 

mikroorganizmusok száma. 

A pollen felszínéről izolált mikroorganizmusok egészségügyi vonatkozásait is figyelembe 

véve, a baktériumok közül mindhárom mintaterületen, mint a növényeken általában, Hirano 

és Upper (18) és Behrendt (19) eredményeihez hasonlóan, a Pseudomonas nemzetség volt a 

leggyakoribb. Az izolált törzsek többsége a Pseudomonas syringae, a P. putida és a P. 

maltophilia, amelyek a természetben igen elterjedtek nemcsak növénypatogénként, hanem 

napjainkban humán klinikai anyagban opportunista patogénként is észlelik (20). 

Meglepő módon a mintavételi helyek közül a II. helyen Flavobacterium idologenes és 

Staphylococcus xylosus fordult elő, amelyek növényeken nem gyakoriak, inkább 

állatpatogének, valamint felsőléguti betegek torok és garatváladékból mutathatóak ki (20). 

Mivel ezt a területet juhokkal gyakran legeltetik, ezért ez lehet az oka a jelenlétüknek. 

Kasprzyk és mtsai (21), valamint Peternel és mtsai (22) eredményeihez hasonlóan a 

gombák közül legnagyobb számban mindhárom helyen Alternaria és Cladosporium 

nemzetségek fajait izoláltunk, amelyek szezonális allergiás megbetegedéseket okoznak.  

A levegőszennyezés hat a pollen struktúrára, a fehérje-összetételére és a pollen érési 

folyamataira. A szennyezett levegőben több az éretlen pollen, amelyek allergiát kiváltó hatása 

fokozottabb, mint az éretteké (4). Az azonos mintavételi időben, eltérő ökológiai adottságú 
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vizsgálati helyekről gyűjtött pollenek struktúrájukban eltértek. A pollenszemek dehidratált és 

hidratált formájukban különböztek. Az ipari galván iszaptároló levegőjében több dehidratált 

pollent találtunk, mint a nem ruderálián amely eredmény Chehregani et al., (4) eredményeit 

megerősíteni látszik és valószínűsíti, hogy a dehidratált pollenszemek nagyobb tapadási 

felületet biztosítanak a szervetlen szennyeződések és a mikroorganizmusok számára. 
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Abstract: The studies focused on „total” cadmium, copper, nickel and zinc content of the soil on three 

ecologically distinct areas, which were different in species composition, metal content and evolvement. The 

corresponding metal contents and the microorganisms of the pollen were also examined in ragweed plants of the 

same areas, in the years 2000–2003. Referring to dry weight of pollen, average metal contents of ragweed were 

0.25−0.43 mg∙kg
-1

 of cadmium, 868−11.50 mg∙kg
-1

 of copper, 2.18−9.10 mg∙kg
-1

 of nickel and 37.00−133.45 

mg∙kg
-1

 of zinc, on the communal landfill site (Site II.) and on industrial galvanic-sludge disposal site (Site III.). 

Metal content related to average dry weight, the soil of Investigation Site I. (control site) and Site II. (communal 

landfill site) is not contaminated with metals, whereas the soil of Site III. (industrial galvanic-sludge disposal 

site) can invariably be characterized as contaminated with metals. At the communal landfill site and at the 

industrial galvanic-sludge disposal site in Ambrosia elatior the average contents of heavy metals are: cadmium 

0.25 – 0.43 mg∙kg
-1

, copper 8.68 – 11.50 mg∙kg
-1

, nickel 2.18 – 9.10 mg∙kg
-1

 and zinc 37.00 – 133.45 mg∙kg
-1

. 

The zinc content of staminate inflorescence in Site II. and the cadmium, copper, nickel and zinc content of 

staminate inflorescence in Site III. are significantly increases as opposed to that non-ruderal sites (Site I.) 

considered as a control site. 

Parallel with the increase in the cadmium, copper, nickel, and zinc contents of the staminate inflorescence, the 

number of culturable microorganisms was increased. The number of microorganisms increases in the ruderal 

sites (II., III.), as opposed to that in non-ruderal site (I.) 

In our study, the pollen surface of ragweed was dominantly colonized by the species of genera Pseudomonas, 

Enterobacter and Alternaria. The increasing metal amount in the staminate inflorescence has given way to the 

emergence of different microbial communities on the pollen surface in the areas with distinct metal contents. The 

species diversity of colony-forming-microorganisms reflected a decreasing tendency in the sequence of 

investigations sites I.>II.>III. 

Increased number of deformed pollen could be observed on the ragweed of ruderal sites. There is a positive 

correlation between the number of pollen microorganisms and the amount of deformed pollen. 

Considering species diversity and number of microorganisms, there were not significant differences between 

microorganisms of ragweed pollen and microorganisms of the surrounding air.    

Similarly to pollen surface microflora, more colony-forming microorganisms were found in strongly polluted air 

of ruderal sites than in the air of ecosystems with less metal load.   
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