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KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIA Ic
a kockázatkezelés fontos eszköze

Gruiz Katalin



Gruiz  Katalin –- KÖRINFO  2009 2

Több fajt alkalmazó toxicitási tesztekTöbb fajt alkalmazó toxicitási tesztek

Vízi mikrokozmosz
• Standardizált vízi mikrokozmosz
• Rázatott lombikos mikrokozmosz 
• Tavi mikrokozmosz
• Folyami mikrokozmosz
• Szennyvíz tisztító mikrokozmosz 
• FIFRA mikrokozmosz

Szárazföldi mikrokozmosz
• Gyökér mikrokozmosz
• Talajmag mikrokozmosz
• Talajjal töltött edény
• Talajjal töltött oszlop
• Talaj mikrokamra
• Szárazföldi mikrokozmosz rendszer
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Mikrokozmoszok ésmezokozmoszok jellemzıiMikrokozmoszok ésmezokozmoszok jellemzıi

Méret: 0.1 liter tıl 1 000  literig, vagy akár 18 000 000 literig.

Történelmük van: az ökoszisztémákhoz hasonlóan idıben irreverzibilisek.

Trófikus szintek: trófikus szerkezete van, egyszerőtıl a valóságosig.

Evolúciós események színtere: pl. rezisztencia fellépése.

Új metabolikus útvonalak fejlıdhetnek ki: pl. xenobiotikumok biodegradációja

Redukált komplexitás jellemzi a reális környezethez képest (pl. fajok száma).

Dinamika: a kis térfogatba kényszerítés megváltoztatja a dinamikát. Ezeket a 
hatásokat meg kell különböztetni a toxikus hatásoktól.

Heterogenitás:természetes ökoszisztémákban a hely és idı szerinti heterogenitás 
következménye a fajok változatossága és gazdagsága. A mesterséges ökoszisztémákn
viszont törekszünk a homogenitásra, hogy megırizzük a statisztikai értékelhetıséget.

A több fajt alkalmazó teszteket úgy jellemezhetjük, hogy azok komplex rendszert 
jelentenek saját dinamikával és történelemmel, nem ismételhetıek, mivel a 
múltjuk konzerválódik egészen DNS szintig.
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Talaj mikrokozmosz *Talaj mikrokozmosz *
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Ökotoxikológiai adatok a környezeti kockázat 
mennyiségi meghatározásához

Ökotoxikológiai adatok a környezeti kockázat 
mennyiségi meghatározásához

1Mezokozmosz vagy szabadföldi vizsgálat

103 TROFIKUS SZINT, 3 krónikus toxicitási teszt
(3 x NOEC)

503 TROFIKUS SZINT, minimum 2 krónikus 
toxicitási teszt (1 x LC50  + 2 x NOEC)

1003 TROFIKUS SZINT, minimum 1 krónikus tox. 
teszt (2 x LC50  + 1 x NOEC)

10003 TROFIKUS SZINT, minimum 1-1 akut toxicitási
teszt (3 x LC50 Daphnia, alga, hal)

BIZTONSÁGI FAKTORPNEC képzése ökotoxikológiai eredmények alapján

PNEC érték felhasználása a környezetmenedzsmentben: veszély azonosítás, 
kockázat felmérés, törvénykezés, vegyi anyagok engedélyeztetése, hatáson 
alapuló környezetminıségi kritériumok képzése, beavatkozási- és célértékek 
képzése, kockázat felmérés, kockázat jellemzés, kockázat csökkentés
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Trifluralin
Példa a PNEC érték képzésére

Trifluralin
Példa a PNEC érték képzésére
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Az ökoszisztéma egészére károsan nem ható koncentráció, a PNEC érték 
elırejelezhetı az ökoszisztéma egyes tagjaival mért eredményekbıl. A legkisebb 

koncentrációértéket vesszük alapul, az itt: NOEC = 0,001, ezt osztjuk a biztonsági 
faktor (10) értékével.  Tehát: PNECvíz = 0,0001 mg/lit.


