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Antropogén eredetű kemikáliák szárazföldi 
és vízi madárfajok tojásaiban



Vizsgált komponensek

Poliklórozott-bifenilek (PCB)

• 1930-as évektől 1970-ig
• 209 PCB vegyület

ATSR 2001.: a 20 legveszélyesebb anyag között

DDT származékok

• 1939. P. Müller, Nobel-díj (44)

• az „ideális peszticid”

• 1962. R. Carson: Néma Tavasz

• legfőbb metabolitja: DDE



Kérdések:

1) Azonos élőhelyen élő, de eltérő táplálkozású fajok 
peszticidmintázata minőségileg és mennyiségileg mennyire 
különbözik?

2) Eltérő földrajzi területeken élő, de azonos táplálkozású fajok 
peszticidmintázata minőségileg és mennyiségileg mennyire 
különbözik? 

3) A vizsgált szennyezők milyen biológiai hatással bírnak a 
madarakra nézve?



Felhasznált adatbázisok

• Kalábriában élő szárazföldi és vízi fajok: 

vörös vércse, karvaly, szürke gém, tőkés réce

• Észak-itáliai gémfélék: 

kis kócsag, bakcsó

• Dél-Afrikában élő madarak: 

pásztorgém, afrikai kígyónyakú madár, afrikai kárókatona, 
egyiptomi íbisz.



Eredmények: PCB

A szárazföldi táplálkozás, de az iparosodott területektől 
való távolság egyaránt hozzájárul a PCB szennyezők 
szövetekben való akkumulálódásához:

 Vércse - szárazföldi táplálkozás
 Kígyónyakú – szennyezett környezet

Nagyobb veszélynek vannak kitéve a magas trofikus szintről 
táplálkozó madarak illetve az opportunista módon 
táplálkozó fajok:

 Kígyónyakú ↔ kárókatona



Eredmények: PCB

A gyengébben klórozott 
vegyületek nagyobb 
koncentrációban mérhetők 
vízi madarakban

A PCB-k fokozzák a DDE 
hatását, mely vegyületek 
közvetlen tojáshéj 
módosító tényezők



Eredmények: DDT

Azonos helyen élő, eltérő táplálkozású madárfajokat 
összehasonlítva megállapítható, hogy a vízi madaraknál jóval 
magasabb a DDT/DDE arány, mint a szárazföldieknél.

Mindhárom kutatás területén évtizedekkel korábban betiltották a 
DDT – növényvédő szerként történő – használatát, mégis 
jelentős koncentrációja kimutatható, mely esetenként 
összeköthető emberi tevékenységgel. 

Mivel a szerves klór származékok hatása összegződve 
jelentkezik, fokozott a szárazföldi ragadozók 
veszélyeztetettsége Kalabria tartományban. 



Összefoglalás
Azonos élőhelyen a különböző módon táplálkozó fajok tojásainak 

peszticid koncentrációja eltérő
i) Olaszországban a ∑PCB-koncentráció a szárazföldi táplákozású fajokban 

magasabb, míg Dél-Afrikában a víziekben

ii) A gyengébben klórozott PCB-k koncentrációja és a DDT/DDE arány magasabb 
a vízi madaraknál 

iii) A  magasabb trofikus szintről és/vagy opportunista módon táplálkozó fajok 
tojásainak peszticid  koncentrációja magasabb 

Távoli földrajzi régiók között jelentős különbségek adódtak a peszticid 
szintekben, ugyanakkor bizonyos mintázatok hasonlóak voltak

i) A gyengébben klórozott PCB-k koncentrációja és a DDT/DDE arány minden 
esetben magasabb a vízi madaraknál 

ii) A potenciális szennyező források közelsége növelte a PCB-koncentrációt a 
vizsgált területeken

A PCB vegyületek fokozzák a DDE bizonyítottan meglévő tojáshéj 
vékonyító hatását



Köszönöm a figyelmet!
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