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1. BEVEZETÉS 
 

1.1. A talajszennyezések kutatásának aktualitása, jelentősége 

 

„Mind fizikai, mind spirituális szempontból talán legértékesebb és legfontosabb 

forrásunk az a közönséges anyag, amelyet lábunkkal tapodunk és amelyet jószerivel 

észre sem veszünk, sőt olykor „sárnak” hívunk, de amely valójában a földi élet fő 

telére, az a tisztítóközeg, amelyben a hulladék felbomlik és visszatér a körforgásba, 

a termelékenység pedig megújul.” (David Hillel: Távol a Földtől) 

 

Ha a fenti gondolatoknál valamivel prózaibban közelítjük is meg a talaj 

jelentőségét mindennapi életünkben és a természeti folyamatok körforgásában, 

számos olyan funkciót lehet elkülöníteni, melyek közül a fontosabbak: 

 

„Ökológiai” funkciók: biotóp (biológiai élettér), biomassza termelő terület 

(termőtalaj) , szabályozó (pufferoló) közeg, illetve 

Emberi tevékenységhez kötődő funkciók: fizikai közeg (építési telkektől a 

pihenőhelyekig), nyersanyagforrás (és más források lelőhelye), valamint 

archeológiai-paleontológiai információk hordozója (Kádár, 1998). 

 

A változatos funkciókat számos (elsősorban emberi tevékenységből adódó) 

veszélyforrás fenyegeti. Ezeket felismerve az Európa Tanács 1972-ben öszeállította 

a „Talaj Európai Kartá”-jának (European Soil Chart) irányelveit. Ez a – 

későbbiekben az európai Unió tagországai által elfogadott – dokumentum kimondja 

többek között, hogy a talaj az emberiség egyik legértékesebb kincse, amely 

korlátozottan áll rendelkezésre és könnyen tönkre tehető, ezért védeni kell az 

erózió, a szennyezések és más emberi behatások ellen. Erőforrásainak leltárát el 

kell készíteni, a beruházások során törekedni kell minimális szintű károsodására, 

objektumok telepítésekor a hatástanulmányoknak a talajvédelmi intézkedések 

költégeire is ki kell terjedniük. Megóvása érdekében további kutatásokra és 
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interdiszciplináris együttműködésre van szükség, védelmének fontosságát be kell 

építeni a köztudatba és a kormányoknak, valamint a helyi hatóságoknak céltudatos 

intézkedésekkel kell elősegíteniük védelmét. Gyakorlati szempontból úttörő 

jelentőségű volt a holland talajvédelmi törvény, amely a multifunkcionalitás elvére 

alapozva fogalmazta meg előírásait. A „multifunkcionalitás” alatt itt olyan 

talajállapotokat kell érteni, amelyek mellett egy adott terület még korlátozások 

(illetve a felhasználókat ért károsodások) nélkül alkalmas bármilyen célú 

használatra. A talajszennyezettségi határértékekre vonatkozó táblázatokban ennek 

az állapotnak a jelölése az „A”-érték („megőrizendő állapot”). A „B” 

szennyezettségi küszöbértéket meghaladó minták az adott terület korlátozott 

hasznosíthatóságát jelzik („tolerálható állapot”). Végezetül a „C” beavatkozási 

határértéknek („helyrehozandó állapot”) több típusát is megkülönböztetik. A „B” 

és a „C” értékek nagyságát jelentősen befolyásolja a terület hasznosításának a 

módja is. Nem közömbös, hogy például gyermekjátszótérre, vagy ipari területre 

vonatkozik egy adott minősítés. Ennek megfelelően a „C1”-es értékek fokozottan 

érzékenynek minősített területeken, a „C2” érzékenynek minősített területen, míg a 

„C3” kevésbé érzékeny egyéb területeken értelmezhetőek. Léteznek további (D= 

kármentesítési, E= egyedi) határértékek is, azonban ezek a gyakorlatban kevésbé 

elterjedtek (Kádár, 2001a). A Magyarország talajaira javasolt ideiglenes 

„felvehető” határérték-szintek a vizsgálatban szereplő elemekre a Melléklet II. 1. 

táblázatában találhatók meg (Kádár, 2001a nyomán). Ennek a táblázatnak a 

relevanciája jelen dolgozat szempontjából abban áll, hogy a javasolt határértékek 

megállapítására – többek között – a Nagyhörcsökön kapott eredmények alapján 

került sor. Így a fonálférgekre kapott eredményeket különösen relevánsan lehet 

tükröztetni ezekkel a határértékekkel.  

 

A talaj nehézfémekkel és egyéb növényi mikroelemekkel történt szennyezése olyan 

súlyos gondot jelent, amely az élő szervezetek legkülönbözőbb csoportjait, az 

embert is beleértve, károsodásokkal fenyegeti. Mivel egy, a talajra épülő 

tápláléklánc általában igen összetett és a saját szabályozórendszereinek megfelelő 
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bonyolult válaszokat ad az egyes bolygatásokra, ezért egy ilyen tárgyú alapos 

vizsgálatnak ki kell terjednie az adott tápláléklánc különböző szintjeire. Ez 

különösen fontos szempont napjainkban, amikor mind a környezetvédelmi 

jogszabályalkotás, mind a közvélemény megbízható adatokat vár el a különböző 

környezetszennyező anyagok/tevékenységek biológiai hatásait illetően. Ráadásul 

könnyen belátható, hogy a termőhelyi, klimatikus és egyéb különbségekből 

adódóan a fent említett határértékekre, kockázatbecslési sarokszámokra vonatkozó 

kutatások eredményeit nem lehet „globalizálni”, azaz az ilyen kísérleteket 

lehetőség szerint különböző talajtípusokon is érdemes beállítani (Kádár, 1995). 

Egy-egy ilyen kísérlet beállításával és megfelelően komplex szemléletű kezelésével 

az ismereteink bővüléséből adódó előnyök jóval meghaladják a terület valamilyen 

szintű elszennyezéséből adódó esetleges hátrányokat. Ilyen komplex tápláléklánc 

kísérlet zajlik a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének kezelésében, 

Kádár Imre Professzor irányításával három különböző magyarországi termőhelyen 

(Nagyhörcsök: meszes vályogtalaj, Őrbottyán: meszes homoktalaj, Gyöngyös-

Taspuszta: savanyű erdőtalaj). Jelen dolgozat ezek közül az elsőként elindított 

kísérlet helyszínén, Nagyhörcsökön 1996 és 2001 közötti években gyűjtött minták 

nematológiai eredményeit közli. 

 

1.2. A bioindikációs vizsgálatok előzményei  

 

A nagy tengeri tankhajó katasztrófák, a folyók és termőtalajok elszennyezése ipari 

és kommunális hulladékokkal, az intenzív iparosodás és mezőgazdasági művelés 

hátulütői (például egyes növényvédő szerek, műtrágya- és hígtrágya helytelen 

adagolása okozta talaj- és talajvízszennyezés), valamint a közlekedésből adódó 

környezetterhelés látszólag egymástól távol eső problémái korunknak. Közös 

vonásuk azonban, hogy alapos felderítésükhöz nem elégséges pusztán a szennyező 

anyagok koncentrációjának kémiai analitikai megállapítása. Az okozott károk 

biológiai hatásának felméréséhez szükség van olyan vizsgálati módszerekre, 

amelyek gyorsan, relatíve olcsón, nem destruktív módon (további károkat nem 



Bevezetés 

 4

okozva), túlzott specializálódás nélkül is rutinszerűen elvégezhetőek. Az ilyen 

vizsgálatokra alkalmas élő szervezetek körét fejlettebb (és szennyezéssel jobban 

sújtott) országokban, így például az Egyesült Államokban, Hollandiában, 

Németországban, illetve Nagy-Britanniában már mintegy két-három évtizede 

intenzíven kutatják. Ennek köszönhetően a legkülönbözőbb élő szervezeteket lehet 

alkalmazni bioindikációs vizsgálatok céljaira (Cairns, 1982; Markert, 1983; 

Kovács, 1992; Markert, 1994). Változatos élőhelyek; tengerek (Boucher, 1980), 

folyók (Zullini, 1976) és folyami torkolatvidékek (Tietjen és Lee, 1984), valamint 

talajok (Sturhan, 1986) szennyezésének problémái hívták fel a figyelmet egy olyan 

állatcsoportra, a szabadon élő fonálférgekre, amelyet számos tulajdonság nagyon 

alkalmassá tesz biológiai minősítési vizsgálatok céljaira. Ezek a szempontok a 

következőkben foglalhatóak össze (Bongers és Yeates, 1988, illetve Bongers, 1990 

alapján). A szabadon élő fonálférgek általában nagy egyedszámban és rendszertani 

változatosságban fordulnak elő, ráadásul kiemelkedő kolonizációs képességük 

révén gyakorlatilag minden élőhelyet benépesítenek a Földön. Életmód, főleg 

szaporaság, táplálkozási stratégiák és környezeti tűrőképesség szempontjából 

nagymértékben heterogén állatcsoport. Tagjai kutikulájuk áteresztőképessége és a 

talajszemcsék közötti kapillárisokban való elhelyezkedésük révén közvetlen 

kapcsolatban vannak a talajoldattal és menekülőképességük (kis méretükből és 

csekély egyedi mozgáskörzetükből adódóan) nagyon korlátozott. Szinte egész 

évben gyűjthetők, viszonylag könnyen kinyerhetők és kezelhetők, határozásuk, 

(legalábbis család, illetve genus szintig) nehézségei ellenére is elsajátítható némi 

gyakorlattal a munkák elvégzéséhez szükséges szinten. Mivel a fonálférgek a 

talajállatok között is domináns létszámúak (Bongers és Bongers, 1998); 

hozzávetőlegesen minden öt talajlakó állat közül négy ebbe a törzsbe tartozik 

(Bongers és Ferris, 1999), kézenfekvő, hogy a környezetszennyezések biológiai 

indikációja során legalábbis a mikrofaunára nézve reprezentatívnak tekintsük e 

csoportot. 

 

1.3. Fonálférgek a bioindikációs vizsgálatokban 
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“Röviden: ha a világmindenségben minden anyag eltörlődne, kivéve a 

fonálférgeket, világunk halványan még mindig felismerhető lenne és ha mi, mint 

testetlen szellemek, még tudnánk benne vizsgálódni, megtalálhatnánk a hegyeket, 

dombokat, völgyeket, folyókat, tavakat és óceánokat, amelyeket mind a nematodák 

egy rétege képviselne. A városok helye felismerhető lenne, mivel minden emberi 

lény tömegének megfeleltethető lenne egy fonálféreg-tömeg. A fák továbbra is 

kísértetiesen sorakoznának, jelképezve utcáinkat és autóútjainkat. A különböző 

növények és állatok helye is felismerhető lenne és – megfelelő tudás birtokában – 

sok esetben még faji hovatartozásukat is megállapíthatnánk, nematoda parazitáikat 

vizsgálva.” (N. A. Cobb: Nematodes and their relationships, 1915) 

 

A szabadon élő fonálférgek közösségeinek indikációs alkalmazhatóságára irányuló 

korai vizsgálatok során (pl: Ferris és Ferris, 1974; Zullini, 1976; Szilágyi, 1978; 

Cantelmo et al., 1979; Platt et al., 1984; Lambshead, 1986), bár sikerült elsődleges 

következtetéseket levonni, direkt szennyező hatásokat bemutatni a nematofauna 

térbeli vagy időbeli változásai alapján, a kapott eredmények nem voltak elég 

látványosak. Ez főleg az általánosságban használt leíró paraméterek 

hiányosságainak volt betudható. Így például az összegyedszám a fonálférgek 

esetében nagyon megbízhatatlan, hirtelen nagymérvű változásokat produkál, amely 

nem mindig vezethető vissza egyértelműen a vizsgálandó környezeti 

bolygatásokra. A fajlisták megadása, egyes diverzitási indexek kiszámítása nagyon 

nehézkes a fajok nagy száma és a faji szintű határozás bonyolultsága miatt. A 

funkcionális csoportok felállítása, a táplálkozási viszonyok leírása, bár széles 

körben elterjedt megközelítések a nematológiai szünbiológiai részterületén 

(Wasilewska, 1971; Yeates, 1971; Freckman és Caswell, 1985; Juma és Mishra, 

1988), nem jelentenek tökéletesen átfogó megoldást önmagukban. (Főleg a 

részletes faji szintű ismeretek hiánya, a táplálkozási stratégiák valószínű átfedése, 

változékonysága miatt.) 
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A kezdeti arra irányuló próbálkozások, hogy egyszerű indexekkel oldják meg a 

felsorolt problémákat, nem vezettek kielégítő eredményre. Ennek következtében a 

kezdeményezett mutatók, például a Nematoda:Copepoda arány (Raffaelli és 

Mason, 1981), vagy a fonálférgek relatív peteméret-indexe (Zullini és Pagani, 

1989) nem terjedtek el széles körben. Előbbi, amely egyszerű és praktikus 

megközelítésnek tűnt, rövid időn belül többek által is szakmailag kifogásolhatónak 

bizonyult (Coull et al., 1981, Lambshead, 1984), ami végül megakadályozta 

szélesebb körű alkalmazását. Ennek egyik oka az, hogy árnyaltabb 

megközelítésben a fonálféreg egyedszámok bizonyos irányú változásából nem lehet 

egyértelműen következtetni az azt előidéző hatásra. Másfelől viszont az evezőlábú 

rákok a szennyezők mellett a mintaterület részecskeméret-viszonyaira is erőteljesen 

reagáltak (Amjad és Gray, 1983). Összességében tehát a módszer túl 

megbízhatatlannak minősült a biomonitoring vizsgálatok megkívánt egzaktsági 

szintjéhez mérve (Platt et al., 1984). A relatív peteméret index használhatósága 

iránt pedig többek között az az észrevétel támaszt kételyeket, mely szerint egyes 

vízben élő Dorylaimida fajoknak a petéi kisebbek, mint némely talajban élő, jóval 

kevésbé stresszérzékeny csoportéi (Bongers, 1999). 

 

Fenti fejleményekből következően a kutatás fő irányát ezek után a fonálféreg 

együttesek vizsgálata határozta meg. 

A gyakorlatban legszélesebb körben az ún. „Maturity Index” terjedt el (Bongers, 

1990). Mivel ez a módszer a jelen dolgozatban bemutatott vizsgálatoknak is fontos 

részét képezi, részletesebb ismertetését lejjebb közlöm. Nem sokkal később, 

részben erre a módszerre is alapozva Wodarz et al. (1992) leközölték a WCI 

(Weighted Coenotic Index) elnevezésű eljárást. Ez azonban, hasonlóan a PICT 

(Pollution Induced Community Tolerance) módszerhez (Millward és Grant, 1995) 

nem igazán vált be. Valószínűleg elsősorban körülményes alkalmazhatóságuk 

akadályozza szélesebb körű elterjedésüket. A (terepi) bioindikációs eljárásoknak 

fontos ismérve ugyanis, hogy viszonylag egyszerű, lehetőleg nem csak specialisták 
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által elvégezhető módszerekkel szolgáljanak a szennyezések biológiai hatásainak 

mérésére. 

 

1.3.1. A Maturity Index-módszer 

 

Az igazi áttörést a wageningeni egyetem nematológiai tanszékének munkatársa, Dr. 

Tom Bongers érte el az úgynevezett Maturity Index megalkotásával. Ő egy átfogó 

hollandiai vizsgálat (Bongers et al., 1989) eredményeiből kiindulva korábban 

közölt irodalmi adatokat számított újra. E tevékenység során azt a koncepciót vette 

alapul, hogy a szabadon élő fonálférgek életmód stratégiái nagyon változatosak 

ugyan, de bizonyos csoportokon belül meglehetősen állandóak. A legtöbb esetben a 

családok monofiletikusak, így eléggé homogén rendszertani egységeket képeznek 

ahhoz, hogy azonos kategóriába lehessen őket sorolni. A kategóriákat az r-K 

stratégista életmódhoz (sensu Parry, 1981) hasonlóan állította fel. A fő szempontok 

a következők voltak: szaporodás intenzitása, fejlődési ciklusok hossza, szaporulat 

jellemző nagysága, környezetei tűrőképesség és gyors reagálás a különböző 

behatásokra. Ezek különbözőségén alapul az osztályozás, az úgynevezett "c-p 

értékek" bevezetése. Ennek lényege: az extrém gyors szaporodású, rövid 

életciklusú (bár tartós lárvaállapot kialakítására képes), szélsőséges viszonyokat jól 

tűrő, általában mikrobákkal táplálkozó csoportokat, amelyek efemer élőhelyek 

kiaknázására képesek, "colonizer" néven a skála egyik végpontjára helyezte, egyes 

értékkel. Másik végletként az általában ragadozó vagy vegyes táplálkozású, 

nagyobb testű, fizikai-kémiai stresszhatásokra érzékenyebb, lassúbb szaporodású és 

kevesebb utódot létrehozó, hosszabb életciklusú, vagyis stabilabb élőhelyekhez 

alkalmazkodott családokat "persister" néven ötös értékkel sorolta be. A családok 

nagy része természetesen átmenetet képez a kettő között, tulajdonságaiknak 

arányosan megfelelő c-p értékkel.  

 

A MI kiszámításának módja aránylag egyszerű, az alábbi képlet segítségével 

történik: 
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MI=∑v(i)*f(i), 

 

ahol v(i) az adott taxon c-p értéke, f(i) pedig előfordulási aránya a mintában. 

 

A minták feldolgozása általában 100-150 állat eredetileg család, a későbbiekben 

genus szintű meghatározásából áll. Az így kapott lista alapján kiszámolva az index 

értékét - ami tulajdonképpen az egyes c-p csoportok előfordulása alapján számított 

súlyozott átlag - már jól interpretálható eredményekhez juthatunk. Eredetileg 

Bongers a növényi táplálkozású, illetve szaprofág fonálférgek elkülönítését 

javasolta, előbbi csoportra külön Plant Parasite Index (PPI) kiszámításával. Később 

Yeates (1994) javaslatot tett az ún. ∑MI érték bevezetésére, amely az összes 

talajlakó szabadon élő fonálféreg csoport reakcióit alapul veszi. Mióta azonban 

Bongers et al. közleménye (1997) ráirányította a figyelmet a két index esetenként 

élesen eltérő viselkedésére, amelynek oka az, hogy a növényi táplálkozású 

fonálférgek változásai esetenként élesen különbözhetnek a szaprofágokétól, a Plant 

Parasite Index érték elkülönítése a Maturity Index-étől megalapozottnak látszik. 

Egyes élőhelyeken a c-p 1-es csoportba tartozó extrém gyors szaporodású 

(zömében baktériumevő) fonálférgek jelentős arányban fordulnak elő. Mivel ezek 

különösen az eutrofizációs jellegű bolygatásokra reagálnak jelentős 

létszámnövekedéssel (Sudhaus, 1981, Ettema és Bongers, 1993), amely esetben a 

MI értéke jelentősen lecsökkenhet, felvetődött ezen taxonok kiiktatása a 

számításokból (Korthals et al., 1996a). Az így kapott MI(2-5) érték például 

nehézfém szennyezések esetén reálisabb értéket adhat olyan talajokon, ahol a c-p 1-

es fonálférgek aránya komolyan befolyásolhatja az index viselkedését. Az 

ismeretek bővülésével egyes taxonokat más kategóriába kellett helyezni a c-p 

skálán (Bongers et al., 1995). 

 

A különböző jellegű vizsgálatok során az is körvonalazódott, hogy a Maturity 

Index eltérő reakciót mutat eutrofizációs, illetve toxikus (például nehézfémek 
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okozta) szennyezések esetén (Korthals et al., 1996a). Mindkét esetben csökken 

ugyan az index értéke, de míg az első esetben ennek oka egy arányeltolódás a c-p 

1-es nematodák javára, addig a toxikus anyagok hatására főleg a legérzékenyebb c-

p 4-5-ös csoportba tartozó, általában ragadozó vagy mindenevő fonálférgek 

gyérülése, eltűnése figyelhető meg. Az index csökkenéséhez továbbá hozzájárul 

egyes, a kémiai stresszek iránt legtoleránsabb c-p 2-es (baktérium- ill. gombaevő) 

taxonok arányának növekedése. Ezek az állatok, amelyek rendszerint egy 

bolygatatlan mintából is nagy arányban mutathatók ki, egy komolyabb 

szennyeződés után akár egyedüli reprezentánsai is lehetnek a fonálféreg faunának 

(Nagy, 1999).  

 

Nyilvánvaló, hogy a MI módszer az időközben javasolt változtatások ellenére sem 

tökéletes. Vannak korlátai, így például az, hogy elméletileg egytől ötig (a 

gyakorlatban általában kettőtől négyig) terjedő értékeket vehet fel, ami egyfelől a 

statisztikai feldolgozásokat torzíthatja, másfelől, szükségszerűen, információkat 

takar el előlünk, mivel alkalmazásakor bizonyos konvergencia lép fel. 

Összességében azonban úgy lehet értékelni, hogy megfelelő módszer, arra, hogy 

viszonylag egyszerűen jussunk figyelmeztető jelek birtokába egy adott mintavételi 

hely (talaj vagy vízi üledék) állapotának romlásáról. Ilyen összefüggésben tehát 

alkalmas arra is, hogy monitoring vizsgálatként a költséges kémiai analízisek 

gyakoriságát csökkentse. Ez utóbbiakat elég akkor célzottan elvégezni, ha az index 

értéke drasztikus csökkenést mutat. Egy átfogó kutatás, vagy alaposabb 

rutinvizsgálat során érdemes a Maturity Indexet több más nematológiai 

paraméterrel (pl. egyedszám, taxonok száma, Structure Index, táplálkozási 

csoportok aránya) alkalmazni.  

 

1.3.2. A Structure Index 

 

A Structure Index (Ferris et al., 2001) egy új keletű nematológiai paraméter, 

amelyet a korábban már alkalmazott indexek (MI, PPI) kiegészítéseként 
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kezdeményeztek. A SI egy talajlakó fonálféreg együttes stabilitásának és 

strukturáltságának a mérőszáma. A módszer alapgondolatát az adta, hogy 

táplálkozási módjuk és élettörténetük alapján funkcionális guild-ekbe sorolhatók 

(Bongers és Bongers, 1998), például: Ba2, Fu2, azaz a c-p2-es csoportba tartozó 

baktériumevő, illetve gombaevő fonálférgek. A fauna így kapott eloszlását 

transzformálni kell az egyes guild-ekhez rendelt szorzófaktorokkal, ami egy árnyalt 

nematológiai mérőszám létrejöttét eredményezi. A SI képlete: 

 

SI= s/(s+b)*100, 

 

ahol b: a c-p2-es fonálférgek súlyozott guild-je, s: a c-p3-5-ös fonálférgek súlyozott 

guild-je. 

A módszer alapja tehát a c-p csoportok arányának figyelembe vétele, súlyozva az 

adott csoport guild-jére vonatkozó szorzófaktor értékével. Ez az érték 

csoportonként a következőképpen alakul: c-p2: 0,8 c-p3: 1,8 c-p4: 3,2 c-p5: 5,0. A 

magas indexérték strukturáltabb együttest jelez, míg az alacsony érték egy (esetleg 

korábbi bolygatás következtében létrejött) alacsonyabb strukturáltságú, 

alaphelyzethez közelebbi állapot („basal condition”) jelzője. 
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1.3.3. Egyéb nematológiai paraméterek:  

 

Az egyedsűrűség-érték (denzitás) önmagában kevéssé értékes nematológiai 

indikátor (Bongers, 1990). Ez a legkevésbé megbízható a vizsgált paraméterek 

között, mivel túl sok nehezen feltérképezhető (és nem is teljesen ismert) tényező 

idézhet elő benne jelentős változásokat. A fonálférgek sokféleségéből adódóan 

ugyanis gyakran előfordul, hogy míg egyes érzékenyebb csoportok létszáma 

lecsökken egy bolygatás (pl. eutrofizációs hatás) következtében, addig más, 

toleránsabb taxonok létszámnövekedése ezt a csökkenést bőven túlkompenzálja, és 

végül akár nőhet is a denzitás egy alapvetően káros hatás eredményeképpen 

(Zullini, 1976; Weiss és Larink, 1991). Olyan mérvű szennyezés, ahol a 

fonálférgek össz-sűrűsége nagyságrendekkel csökken a kontrollhoz képest, annyira 

drasztikus, hogy ott a többi nematológiai paraméter értéke esetleg már ki sem 

számítható. Ilyen helyzet állt elő például Nagyhörcsökön a maximális terhelést 

szenvedett parcellák némelyikében (Nagy, 1999). Mivel tehát az egyedsűrűség 

csökkenése vagy növekedése nem jelzi egyértelműen a körülmények kedvező vagy 

kedvezőtlen változásait, inkább csak más paraméterekkel együttesen érdemes azt 

értékelni. 

 

A taxonok száma (genus-szám, „richness”) már sokkal megbízhatóbban 

használható mérőszáma a fonálféreg együttesek funkcionális sokféleségének. 

Ekschmitt et al. (2001) szerint 15 paraméter közül ez mutatta a legszorosabb 

összefüggést a fonálféreg fauna, illetve a mikroorganizmusok tömeg-és aktivitási 

viszonyaival füves területek különböző típusokba tartozó talajain. Ennél fogva a 

taxonok száma a fonálférgek és mikroorganizmusok aktivitásának, ebből 

következően a talaj lebontó funkciójának megbízható indikátora. 

 

A szabadon élő fonálférgeket említett tulajdonságaik széles körben alkalmazható 

bioindikátor szervezetekké avatják (Zullini, 1976; Samoiloff, 1987; Bongers és 

Yeates, 1988; Bongers, 1990; Bongers, 1999; Bongers és Ferris, 1999; Yeates és 
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Bongers, 1999). A fonálférgek denzitása és taxonjaik száma, valamint együtteseik 

szerkezetének analízise (a táplálkozási csoportok dominanciaviszonyai és egyes 

indexek kiszámítása) hasznos eszközöket adnak a talajt ért bolygatások biológiai 

hatásainak vizsgálatára (pl: Bongers 1990; Freckman és Ettema, 1993; Neher et al., 

1995; Korthals et al., 1996a). 

 

A disszertáció fentiek szerint egy hazánkban folyó, mikroelemszennyezések 

környezeti hatásaira irányuló kontrollált terepi kísérlet nematológiai eredményeit 

kívánja bemutatni. Az egyes vizsgálatok az alábbiakra irányultak: 

 

1.) A Nagyhörcsökön alkalmazott 13 mikroelem (kiadásuk után 5,5-6 évvel 

elvégzett) vizsgálata a fonálféreg cönózisokra gyakorolt esetleges hatásuk 

elbírálása szempontjából.  

 

2.) A fenti kísérletben hatást mutató elemek (Cd, Cr, Cu, Se és Zn) dózistól függő 

károsító hatásának nematológiai vizsgálata.  

 

3.) A további vizsgálatokra a korábbi évek eredményei alapján kiválasztott elemek 

(Cd, Cr, Se és Zn) hosszú távú (6-10 éves) hatásainak elemzése. 
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1.4. A 13 MIKROELEM NEMATOLÓGIAI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 

A talaj nehézfémekkel, illetve mikroelemekkel történt szennyezésének 

vizsgálatakor az egyik legmegalapozotabbnak tűnő konstrukció az, hogy kontrollált 

terepi kísérletek keretében gyűjtsünk adatokat. Az így kivitelezett programok 

reálisabb képet adhatnak a valós (in vivo) folyamatokról, mint a sokszor 

szükségszerűen túlegyszerűsített (in vitro) laboratóriumi tesztek. További előnyük 

lehet, hogy kiszűrnek olyan bizonytalansági tényezőket, amelyek egyes 

véletlenszerű szennyezések esetleges terepi megfigyelésének a velejárói, mint 

például az azonosítatlan eredet, kvantifikálhatatlan dózisok, kevert szennyezésből 

adódó esetleges szinergista/antagonista hatások (Korthals, 1997).  

 

1.4.1. Célkitűzés 

 

A vizsgálat kiindulási hipotézise az volt, hogy a magas dózisú mikroelem-kezelés 

befolyásolja a talajlakó szabadon élő fonálférgek együtteseinek szerkezetét. A 

hipotézis helyességének elbírálása érdekében jelen munka az alábbi kérdésekre 

keres válaszokat. Az eredetileg 270 mg/kg koncentrációban kiadott 13 növényi 

mikroelem közül melyek gyakorolnak még mérhető hatást a talajlakó fonálférgek 

együtteseire több mint öt évvel a szennyezés után? Ezek a hatások egyértelműen és 

kizárólag negatívak lehetnek? Ha azonosíthatóak a fonálférgekre gyakorolt 

hatások, lehet-e különbségeket felfedezni azok intenzitásában?  

 

1.4.2. Irodalmi áttekintés 

 

A különböző nehézfémek, illetve nem fémes növényi mikroelemek talajlakó 

fonálféreg együttesekre gyakorolt hatásaira vonatkozó szakirodalmi adatok 

meglehetősen szűkösen állnak rendelkezésre. Ráadásul az ezekből levonható 

következtetéseket rendszerint nem könnyű összehasonlítani jelen vizsgálat 
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eredményeivel az általában eltérő kísérleti megközelítés miatt. Egy mikrokozmosz 

kísérletben Parmelee et al. (1993) azt tapasztalták, hogy a réz 200 mg/kg feletti 

koncentrációban káros hatású volt a fonálférgek denzitására, míg a fonálféreg 

együttesekre gyakorolt első hatások (a ragadozó és vegyes táplálkozású fonálférgek 

számának csökkenése) már 100 mg/kg-os terhelésnél is kimutatható volt. Bongers 

et al. (2001) hasonlóan mikrokozmosz-megközelítésben vizsgálták különböző 

koncentrációjú réz-szulfát oldatok hatásait, összesen 70 fonálféreg taxonra. Ennek 

a kísérletnek az eredményei azonban gyakorlatilag egyáltalán nem hasonlíthatók 

össze jelen munkáéival, mivel ott 24 h elteltével vizsgálták a réz-szulfát hatásait. 

Egy Berlin-Dahlemben végzett kisparcellás kísérlet alapján, amelynek célja 12 

elem nematológiai hatásainak vizsgálata volt (Sturhan 1986; Sturhan, 1989), a 

denzitásokat nem befolyásolták jelentős mértékben a jelen kísérletben is szereplő 

elemek (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb). A higany és az ólom az együttesek szerkezetét 

sem befolyásolta érdemben. Másfelől bizonyos taxonok hiányoztak a kadmiummal, 

krómmal és nikkellel szennyezett parcellákból. Az alkalmazott koncentrációk 

numerikus értékei nem ismertek. A gombafonalakkal táplálkozó fonálférgek közül 

az Aphelenchus avenae és az Aphelenchoides fajok egyedszámai nem csökkentek 

egyik szennyezett talajban sem. Újabban Korthals et al. (1996b) végeztek egy 

kísérletet kadmium, réz, nikkel és cink alkalmazásával egy savanyú homoktalajú 

agrárterület fonálféreg együttesein. A jelen munka szempontjából fontosabb 

eredmények közül néhány: a növekvő nehézfém koncentrációk a denzitások, a MI 

és különösen a ragadozó és mindenevő táplálkozási csoportok arányának jelentős 

csökkenéséhez vezettek. Fenti hatások többnyire szignifikánsak voltak 200 mg/kg -

os szennyezési szinten, amely nagyjából megfeleltethető a jelen kísérletben 

alkalmazott koncentrációknak. A kadmium eredetileg kiadott adagja csak egytizede 

volt a többi szennyezőanyagénak, így ez nem gyakorolt hatást a fonálférgek 

vizsgált paramétereire. 

 

1.5. Dózishatások vizsgálata 
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Az emberi környezet növekvő mértékű terhelése nehézfémek és mikroelemek által 

egyre nagyobb veszélyt jelent az élő szervezetekre. Ennek ellenére a 

nehézfémeknek és egyéb, a környezetet szennyező mikroelemeknek a talajállatokra 

gyakorolt dózisfüggő hatásaira vonatkozó ismereteink igen szűkösek. Hazánkban 

egy világszerte unikális, hosszú távú terepi kísérlet biztosít lehetőséget számos 

növényi mikroelem (beleértve néhány mérgező nehézfém) különböző 

koncentrációban alkalmazott szennyezéseinek hatásvizsgálatára a talaj-növény-

ember táplálékláncon (Kádár, 1994). 

 

1.5.1. Célkitűzés 

 

A kísérlet során a korábbi években hatást mutatott elemek (kadmium, króm, réz, 

szelén és cink) különböző dózisainak hatásait vizsgáltuk a mészlepedékes 

csernozjom talajon élő fonálféreg együttesekre, hét évvel a szennyezést követően. 

Különös hangsúlyt kapott a cönológiai módszerek alkalmazása, tisztázandó, hogy a 

különböző nematológiai indikátorok (taxon-szám, MI, SI, c-p csoport eloszlás és 

táplálkozási dominanciaviszonyok) hasonló konklúziókat eredményeznek-e az 

egyes bolygatások esetén.  

 

1.5.2. Irodalmi áttekintés 

 

A kísérleti parcellákon termesztett különböző növények eltérő reakciókat mutattak 

a szennyezésre (Kádár, 1995). Általánosságban a szelén magas expozíciós értékei 

erősen fitotoxikusnak bizonyultak minden termesztett növényfajra (kukorica, 

sárgarépa, burgonya, borsó, cékla, spenót, őszi búza és napraforgó). Ez a hatás a 

kísérlet kezdete óta megszakítás nélkül kimutatható volt. Négy évvel a szennyezés 

után még kimutatható volt a Se káros hatása a gyökérgümőképződésre, 

nitrogénmegkötésre és az arbuszkuláris endomikorrhiza kolonizációjára (Biró et 

al., 1998).  
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A króm a kísérlet első hat évében bizonyult mérgezőnek a növények számára. A 

későbbiekben nem lehetett toxikus hatását kimutatni. A kadmium ezzel szemben az 

első négy évben nem volt mérgező, de az ötödik évtől kezdve, egészen 2002-ig 

(amikorra még értelmezhető eredmények állnak rendelkezésre), szignifikánsan 

csökkentette a növények produktivitását (Kádár et al., 1998 Kádár, 2001b; Kádár 

és Hussein, 2001; Kádár, 2003; Kádár és Hussein, 2003; Kádár és Kastori, in 

press). Ez bizonyos esetekben (pl. a sóskánál, Kádár és Hussein, 2003) a növények 

nagyobb kadmium-érzékenységét mutatja, más tekintetben viszont arra is utal, 

hogy a szántott rétegben stabilan jelen lévő Cd toxicitása az idő múlásával 

legalábbis nem csökken. A kísérletben szintén vizsgált réz és cink nem okozott 

fitotoxikus hatást egyetlen esetben sem. 

A szabadon élő fonálférgeket gyakran alkalmazzák környezetszennyezések, többek 

között nehézfémterhelések indikátoraként is (pl: Zullini és Peretti, 1986; Samoiloff, 

1987; Bongers, 1990; Korthals et al., 1996a). Arra nézve azonban nagyon kevés 

információ áll rendelkezésre, hogyan hatnak a növényi mikroelemek - a jelen 

kísérletéhez legalább részben hasonló körülmények között – a fonálférgek 

együtteseire.  

Egy mikrokozmosz kísérletben Parmelee és tsai. (1993) úgy találták, hogy a réz 

200 mg/kg feletti koncentrációban csökkentette a denzitást. Egy másik kisparcellás 

kísérletben azonban nem volt számottevő létszámcsökkenés a szennyezett 

talajokon, a vanádiumos kezelés kivételével, ahol ez az érték a kontroll 25%-ig is 

lecsökkent (Sturhan, 1986). 

Korthals et al. (1996b) eredményei a Cd, Cu, Ni és Zn rövid távú toxikus hatásait 

mutatják be egy mezőgazdaságilag művelt terület fonálféreg együtteseire. A 

kísérletben a megnövelt nehézfémkoncentrációk a denzitás és a Maturity Index 

szignifikáns csökkenését okozták. Ez a hatás a 200 mg/kg-os koncentrációszinten 

már érzékelhető volt, ami jól megfeleltethető a mi kísérletünkben vizsgált 

maximális kiindulási koncentrációknak (270 mg/kg). A maximum 160 mg/kg-ban 

alkalmazott Cd nem okozott szignifikáns hatást a fonálférgek egyedszámaira. Egy 

másik közleményben Korthals et al. (1996c) egy tíz évvel korábbi 
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rézszennyezésnek különböző pH-szinteken vizsgált hatásairól tudósítanak. A réz 

koncentrációjának növekedése egy 250, 500, 750 kg/ha értékű gradiens mentén 

egyértelmű hatást gyakorolt a MI (2-5) indexre. Ezt a hatást nagyban erősítette a 

pH csökkenése (az 5,5-3,9 értéktartományon belül). 

Egy, a mintavétel előtt több évvel elszennyezett területen Weiss és Larink (1991) 

ellentmondásos hatásokat észleltek egy nehézfém-keverék (benne a jelen 

kísérletben szintén vizsgált Cd, Cr, Cu és Zn), illetve szennyvíziszap alkalmazása 

esetén. Denzitás szempontjából a fonálférgek pozitívan reagáltak a beavatkozásra, 

az eutrofizációra létszámnövekedéssel reagáló, ún. „enrichment opportunist”, azaz 

a Bongers-féle c-p 1-es csoportba tartozó baktériumevő fonálférgek nagy aránya 

miatt. Másrészt viszont a szennyeződés jelentősen csökkentette a stresszérzékeny 

vegyes táplálkozású fonálférgek számát. 

Egy másik kísérletben szennyvíziszap és különböző nehézfémek együttes 

alkalmazása során Georgieva et al. (2002) úgy találta, hogy a réz és a cink negatív 

hatásokat gyakorolt egy fonálféreg-együttes többféle paraméterére is homokos 

vályogtalajon, Angliában. A réz, a cink, valamint a réz és cink együttesen 

csökkentették a taxonok számát és a MI-t, valamint befolyásolták a c-p csoportok 

és a táplálkozási csoportok eloszlását.  

Korábbi hazai vizsgálatok során (Nagy, 1999, Bakonyi et al., 2003) bizonyos 

elemek hatása kimutatható volt a fonálférgekre ugyanezen a kísérleti területen. A 

maximálisan alkalmazott 270 mg/kg koncentrációban a króm és különösen a szelén 

negatív hatásokat mutatott, míg a cink valamelyest stimulálta a fonálféreg 

együtteseket, denzitás, taxon-szám és a MI tekintetében, 6 évvel a szennyezés 

kijuttatása után. A kadmium és a réz befolyásolt ugyan néhány paramétert, de 

hatásaik nem voltak egyértelműek, míg az alumínium, arzén, bárium, higany, 

molibdén, nikkel, ólom és stroncium nem mutatott konzisztensen értelmezhető 

hatást a fonálférgekre. 

 

1.6. Hosszú távú hatások vizsgálata  
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A különböző (főleg ipari, közlekedési, illetve mezőgazdasági) forrásokból 

származó szennyező nehézfémek és egyéb jellegű mikroelemek jelentős terhelést 

képeznek a mezőgazdasági rendszerekben. Ráadásul – zömükben stabil, nehezen 

bomló vegyületekről lévén szó – ezek a hatások hosszú távon is érvényesülnek 

(Kádár, 1995). A növényi kultúrák és a rendszer egyéb komponensei mellett a 

talajlakó fonálférgek is ki vannak téve ennek a bolygatásnak (Bongers és Bongers, 

1998; Bongers és Ferris, 1999; Ferris et al., 2001).  

 

1.6.1. Célkitűzés 

 

Az itt bemutatott hosszú távú hatásvizsgálat (Bakonyi et al. 2003) célja volt 

egyrészt elemezni a Cd, Cr, Se és Zn hatásait a fonálférgek együtteseire 6-10 évvel 

a kijuttatást követően, másrészt megvizsgálni, hogy vajon a nem fitotoxikus 

kezelések némelyikén is találhatók-e a fonálférgekre káros mikroelem hatások. 

 

1.6.2. Irodalmi áttekintés 

 

Viszonylag keveset tudunk a nehézfémek és mikroelemek hosszú távú hatásairól az 

agrárterületek fonálféreg együtteseire. Weiss és Larink (1991) vizsgálta 

nehézfémtartalmú szennyvíziszap hatásait egy mezőgazdasági területen. Azt 

találták, hogy a szennyezés növelte a fonálférgek denzitását. Ez az eredmény a 

szennyezések iránt toleráns (főleg Rhabditida, kisebb mértékben Cephalobida) 

baktériumevő, illetve egyes gombaevő csoportok populációinak növekedéséből 

adódott. Ugyanakkor az érzékeny mindenevők létszáma lecsökkent a nehézfémek 

jelenlétében. 

A réz, nikkel, a cink, valamint a réz és a cink, illetve a nikkel és a cink hatásait 

vizsgálta Georgieva et al. (2002) egy szennyvíziszap kijuttatásos kísérletben. A 

szennyvíziszapot 12, illetve 8 évvel a szennyezés előtt juttatták ki. A növényi 

táplálkozású Criconemoides és Paratylenchus genus-ok pozitívan, a bakteriális 

táplálkozású Alaimus, Acrobeles és Bastiania genus-ok negatívan korreláltak a talaj 
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réz és cinktartalmával. A mindenevők és a ragadozók érzékenynek bizonyultak a 

nehézfémszennyezésre. A növényi táplálkozásúak magasabb denzitását a cink-

kezelésekben indirekt hatások magyarázták. A réz és a cink hatásait viszonylag 

alacsony szennyezési szinteken a Bongers (1990, 1999) által kifejlesztett 

élettörténet analízis segítségével lehetett kimutatni. 

A nagyhörcsöki terület mikroelemekkel terhelt fonálféreg együtteseinek egy 

korábbi analízise során Nagy (1999) negatív hatásokat mutatott ki a króm és szelén 

esetében a fonálférgek denzitására, taxonszámára és Maturity Index értékeire hat 

évvel a szennyezés után. A cink növelte ugyanezen paraméterek értékeit. Ez azzal 

volt magyarázható, hogy a cinkkezelés mikroelem pótlásként szolgált az eredetileg 

cinkhiányos talajon élő szervezetek számára. A réz növelte a fonálférgek 

denzitását.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. A kísérleti terület leírása: 

 

A talajmintákat a Mezőföld területén, Sárbogárdtól körülbelül 20 km-re fekvő 

Nagyhörcsökön, a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének kísérleti 

területén gyűjtöttük (UTM-kód: CT 00, térkép: 1. fénykép). A terület talaja löszön 

kialakult mészlepedékes vályogos csernozjom, közepes-mély humuszréteggel. A 

kicserélhető kationok összetétele: 80% Ca, 16% Mg, 3% K, 1% Na. S = 40 

meq/100 g, vízoldható sók = 1 meq/100 g, pH (KCl) = 7,4. A szerves anyagok 

aránya 3%, a C:N arány 8-8,5% körüli. A talaj további jellemzőiről és a kísérlet 

beállításának részleteiről Kádár (1994, 1995) tájékoztat. A kísérleti parcellákat egy-

egy mikroelem különböző dózisaival szennyezték. Az egyes mikroelemeket az 

alábbi sók formájában juttaták ki: AlCl3, As2O3/NaAsO2 (4:4,3), BaCl2, CdSO4, 

K2CrO4, CuSO4, HgCl2, (NH4)6Mo7O24, NiSO4, Pb(NO3)2, Na2SeO3, SrSO4, és 

ZnSO4.  

A szennyező anyagok beforgatása a talajba 1991 áprilisában történt. A kezdeti 

összes elemkoncentrációkat 90 kg/ha, 270 kg/ha és 810 kg/ha értékekre állították 

be, amelyek mintegy 30 mg/kg, 90 mg/kg, illetve 270 mg/kg értékeknek feleltek 

meg, a talaj 1,5 körüli fajlagos sűrűségével számolva a szántott rétegre (felső 20 

cm) vonatkoztatva (Kádár I. szem. közl.). A Cd és Se esetében egy kezdeti 10 

mg/kg koncentrációszint is be lett állítva. A tápanyagpótlás céljaira az alábbi 

műtrágyaadagok szolgáltak: N = 100 kg/ha/év (NH4NO3), P2O5 = 100 kg/ha/év, K 

= 100 kg/ha/év. A foszfor, a kálium és a fele nitrogénadag az őszi talajművelés 

előtt, míg a nitrogénadag másik fele kora tavasszal került kiadásra. Fenti eljárások 

célja az volt, hogy a kiadott mikroelemek hatását a szokásos növénytermesztési 

gyakorlatnak minél jobban megfelelő körülmények között lehessen vizsgálni. A 

peszticidek alkalmazását kerülték, a gyomirtást manuálisan végezték. 
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Az osztott parcellás elrendezésű kísérlet egyes parcellái 21 m2 alapterületűek 

voltak. Minden parcellát 1 méteres kezelőutak választottak el egymástól. A két 

ismétlést két egymás melletti parcellacsoportban állították be. Kontrollként 

mindkét blokkból egy-egy „0 szintű terhelést” kapott, azaz mikroelemekkel nem 

szennyezett parcella szolgált. A kísérleti területet bemutató vázlatos ábra a 

Melléklet II.2. táblázatában található. 

A felvehető elemkoncentrációk meghatározása az NH4-acetát+EDTA-oldható 

frakció alapján történt Lakanen és Erviö (1971) eljárása szerint. Ezekre a 

meghatározásokra 1991, 1992, 1994, 1997 és 2000 években került sor.  

 

2.2. Nematológiai módszerek 

 

2.2.1. Mikroelemek hatásvizsgálatának specifikus módszerei 

 

A nematológiai mintavételekre 1996. november 15.-én és 1997. június 10.-én 

került sor. A viszonylag késői kezdő időpont nem okozott problémát a fonálférgek 

vizsgálata szempontjából, mivel abban az évben az első talajmenti fagyok csak 

később köszöntöttek be.  

 

Nematológiai analízis céljára kb. 300-400 g tömegű összevont átlagmintákat 

gyűjtöttünk (20 alminta parcellánként) a talaj felső 10 cm-es rétegéből, egy 2 cm-es 

belső átmérőjű talajfúróval. Az eljárás megfelelt a nehézfémekkel szennyezett 

talajok vizsgálatára vonatkozó protokollnak (Kádár, 1998), amennyiben a vizsgált 

parcellára vonatkozó mintát kb. 20 szúrással gyűjtöttük, melyek összevont 

átlagmintájából lett elkülönítve a kinyerésre szánt talaj. A fonálférgeket a Cobb-

féle dekantálásos-szűréses módszerrel nyertük ki a talajból, s’Jacob és van 

Bezooijen (1984) leírása alapján. Az egyedszám megállapítása a fonálféreg 

szuszpenzió kb. 20%-a alapján történt, bakteriológiai telepszámláló segítségével. 

Ezt követően 80-90 °C-os, 6-8%-os töménységű formalin oldattal rögzítettük a 
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mintákat. Ebben a formában a végső feldolgozásig károsodás nélkül tárolhatók 

voltak. A feldolgozás mintánként legalább 150 fonálféreg lehetőség szerint genus-

szintű meghatározásából állt, úgynevezett tömegpreparátumokban („mass-slides”). 

(A Melléklet 4. fényképén jellegzetes külsejű, a Criconematidae családba tartozó 

fonálférgek láthatók.) Fenti munkamódszer megegyezett a környezeti 

nematológiában terepi indikációs vizsgálatok céljaira alkalmazott eljárással (T. 

Bongers, szóbeli közlés).  

 

A határozási munka esetenkénti nehézségein Andrássy (1984), Andrássy és Farkas 

(1988), Bongers (1988) munkái, valamint Andrássy István Professzor és Dr. Tom 

Bongers személyes közlései segítettek át. 

 

A nematológiai adatfeldolgozás során a denzitások és taxonszámok megállapítását 

követően e paraméterekre varianciaanalízist végeztünk a Statistica for Windows 

5.00 szoftvercsomaggal végeztük (StatSoft, 1995). Ezt követően kiszámoltuk a 

Maturity Index és a Structure Index értékeit. A c-p csoportok eloszlási értékei 

közötti szignifikáns különbségek vizsgálatára χ2 próba szolgált, amelyet Microsoft 

Excel programmal végeztünk. 

 

2.2.2. A dózishatások vizsgálatának specifikus módszerei  

 

A mintavétel 1998. június 30.-án történt. A parcellákon termesztett növény 

napraforgó (Helianthus annuus L.), cv. „Viki” volt (Kádár I., szóbeli közlés), amely 

a mintavétel idejére már virágzáshoz közeli állapotba jutott. A Melléklet 2. 

fényképe a napraforgó parcelláit ábrázolja a területen, előtérben a Se maximális 

dózisú kezelésével. 

A minták begyűjtése megegyezett a 2.2.1. pontban részletezett eljárással. 

A mintafeldolgozás eredményeként a fonálféreg együttesek alábbi cönológiai 

paraméterei kerültek megállapításra: táplálkozási dominancia, c-p csoport 
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összetétel és Maturity Index (Bongers, 1990), valamint Structure Index (Ferris et 

al., 2001). A Maturity Index kiszámítása során jelen vizsgálatban a Korthals et al. 

(1996a) által javasolt és a c-p:1-es fonálférgek kiküszöbölésével képzett, ún. „MI2-

5” értéket alkalmaztuk. 

A táplálkozási csoportok dominanciaviszonyainak meghatározása Yeates et al. 

(1993) közleménye alapján történt. A c-p csoportok eloszlásának vizsgálata során a 

c-p3-as csoport praktikus okokból a c-p 4-5-ös csoporttal egybevonva szerepelt. A 

c-p 3-as fonálférgek azonban a mintáknak csupán 27%-ában fordultak elő, 

átlagosan mindössze 0,75%-os dominanciaértékkel. A c-p csoportok eloszlása 

közötti különbségek tesztelésére a χ2 próba szolgált. 

Az összegyedszám és taxon-szám adatok elemzése egyutas ANOVA segítségével 

történt, a szignifikáns különbségek megállapítása céljából. Az összegyedszámok, 

valamint a koncentrációsorozatok közötti korreláció kiszámítására az esetleg 

fellelhető ilyen összefüggések igazolása céljából volt szükség.  

 

A legtöbb diverzitási index komoly hátránya, hogy más és más mértékben érzékeny 

a ritkább, illetve gyakoribb csoportok előfordulására. Ennek a problémának az 

áthidalására javasolta Patil és Taillie (1979) a közösségek diverzitásprofiljának 

alkalmazását. Ez a mutató kiemeli a közösség skálafüggő diverzitását. A 

diverzitásprofil bizonyos értékei megfeleltethetőek egyes klasszikus diverzitási 

indexeknek, például α= 0 a lgS értéknek, ahol S= a fajok (taxonok) száma a 

közösségben. Az α= 1 a Shannon-féle diverzitás értékét adja meg. Tóthmérész 

(1993) új diverzitási funkciócsaládokat alakított ki és kifejlesztett egy számítógépes 

programcsomagot is, DivOrd néven, a jelen vizsgálatban is használt 

diverzitásprofilok kiszámítás céljára. A diverzitásprofilok minden parcella 0-40 

közötti skálaparamétereire lettek kiszámítva. Mivel α= 4 érték felett a görbék 

nagyjából párhuzamos lefutásúak voltak egymással, ezért jelen munkában a α= 0 és 

4 közötti diverzitásprofilok kerülnek bemutatásra.  
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2.2.3. A hosszú távú hatások vizsgálatának specifikus módszerei 

 

A terület leírását, a minták begyűjtésére és azok feldolgozására vonatkozó általános 

információkat a 2.1.-2.2.1. pontok tartalmazzák. A következőkben a hosszú távú 

hatásvizsgálathoz kapcsolódó információkat közlöm. 

A nematológiai vizsgálatok éveiben az alábbi növények nőttek a parcellákban: 

1996/1997: Őszi búza (Triticum aestivum L.) „Mv 21”-es fajta (Kádár és Hussein, 

2001). Az őszi mintavételkor kelés utáni állapotban volt, júniusban kevéssel 

betakarítás előtt állt. 

1998: Napraforgó (Helianthus annuus L.), cv. „Viki” (Kádár I., szóbeli közlés). A 

mintavétel idejére már virágzáshoz közeli állapotban volt. 

1999: Sóska (Rumex rugosus L.), cv. „Pallagi nagylevelű” (Kádár és Hussein, 

2003). A mintavétel idején a kultúra betakarítás előtti állapotban volt. 

2000: Árpa (Hordeum vulgare L.), cv. „Plaisant” (Kádár, 2003). A mintavételkor 

betakarítás előtt állt. 

2001: Őszi káposztarepce (Brassica napus L. ssp. Oleifera), cv. „Duplon” (Kádár, 

2001b). A mintavétel a betakarítással egy időben történt. A Melléklet 3. fényképén 

az ezévi mintavétel látható.  

 

A nematológiai mintavételekre évente egy alkalommal, 1996-ban november 

közepén, 1997-től kezdve június során került sor.  

 

A fonálféreg fauna reakcióit két szinten vizsgáltuk, különböző módszerek 

segítségével. Az együttes-szintű szerkezetet a Maturity Index (Bongers, 1990) és 

ordináció (főkomponens-analízis) segítségével vizsgáltuk. A denzitás, taxonszám 

és taxonkicserélődés („turnover”) a populációs szintű szerkezetváltozások 

elemzésének eszközei voltak. Az együttes szerkezeti reakcióinak vizsgálatán kívül 

a táplálkozási csoportok összetételét (Yeates et al., 1993) és a c-p csoportok 
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arányainak változásait (Bongers, 1990, 1999) vizsgáltuk, mint funkcionális 

változókat. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1.1. A mikroelemek hatásvizsgálatának eredményei 

 

A 3.1.1.1. táblázat együttesen mutatja be a fonálférgek denzitás és taxon-szám 

értékeit. Ami a szennyezéseknek e paraméterekre gyakorolt hatásait illeti, az 1996 

őszi és 1997 tavaszi két mintavételből, valamint a két ismétlésből származó 

összesen négy-négy adatot a kísérleti hatások szempontjából együtt lehetett 

kezelni, mivel a dátum és ismétlési blokk, mint tesztelt változók nem okoztak 

szignifikáns eltérést (ANOVA, LSD-próba). Az egyes elemek hatásai mindig a 

kontrollhoz viszonyítva értelmezendők. A fonálféreg denzitásokra csak a szelén 

(csökkenés p<0,001 szinten) és a réz (növekedés, p<0,01 szinten) hatott 

szignifikáns módon. A taxon-szám tekintetében a szelén és a króm erősen negatív 

(p<0.001), míg a cink pozitív (p<0,05) hatást mutatott. 

 

 Denzitás  Taxon-szám 
Kontroll 1559,8(±292,3) 15,5(±0,5) 
Al 2076,8(±626,5) 16,5(±1,1) 
As 1318,3(±175,9) 15,3(±1,8) 
Ba 1888,3(±366,0) 17,5(±1,7) 
Cd 1641,3(±825,4) 14,8(±1,1) 
Cr 971,8(±164,7)    12(±2,7) *** 
Cu    2808,5(±805,0) * 14,8(±2,3) 
Hg 1540,8(±491,2) 14,3(±2,2) 
Mo 1378,8(±145,2) 16,5(±1,8) 
Ni 2311,5(±378,6) 18,3(±1,5) 
Pb 1741,3(±439,9) 16,5(±1,5) 
Se 102(±63,1) ***      4,8(±2,5) *** 
Sr 1597,8(±387,8) 17,3(±1,8) 
Zn 1923,3(±748,8) 19(±1,6) * 

 
*: p < 0,05 szignifikancia szint a kontrollhoz viszonyítva 
***: p < 0,001 szignifikancia szint a kontrollhoz viszonyítva  
 
3.1.1.1. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg denzitás (db/100 g talaj) és 
taxon-szám értékeire; a négy alapadat átlagértékei (±SD)  
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A 3.1.1.2. táblázatban a fonálférgek c-p csoportjainak eloszlási értékei figyelhetők 

meg. Ezen adatok szerint minden kezelésben a c-p:2 csoport dominált 80% feletti 

mértékben. A többi csoportok arányai ennek megfelelően viszonylag szűk 

értéktartományban mozoghattak. A c-p:1-es csoportnál nem látszott kezelésfüggő 

tendencia, míg a c-p:3-5-ös csoport a szelénes kezelésekből nem volt kimutatható, 

a krómmal kezelt parcellákban nagyon alacsony szinten állt, míg a stroncium és a 

cink hatására meglehetősen magas szintet ért el. Fenti különbségek közül a χ2 próba 

alapján a szelén (p<0,05), valamint a cink (p<0,01) hatása bizonyult 

szignifikánsnak.  

 

 
  c-p 1 (%) c-p 2 (%) c-p 3-5 (%) 
Kontroll 5,3(±2,6) 88,1(±4,4) 6,6(±2,3) 
Al 3,8(±1,9) 89,6(±2,6) 6,5(±1,4) 
As 7,3(±4,6) 84,6(±7,5) 8,0(±7,0) 
Ba 3,4(±0,8) 88,2(±3,9) 8,2(±3,4) 
Cd 9,2(±3) 84,8(±2,1) 6,5(±2,6) 
Cr 6,8(±4,8) 91,8(±4,5) 1,2(±0,9) 
Cu 8,8(±3,5) 84,4(±5,9) 6,4(±4,1) 
Hg 9,9(±7,5) 84,7(±10,6) 5,3(±3,2) 
Mo 4,2(±2,7) 87,5(±3,1) 8,2(±3,2) 
Ni 5,3(±3,3) 87,0(±5,1) 7,5(±3,3) 
Pb 2,3(±1,2) 90,1(±3,9) 7,3(±3,4) 
Se* 3,7(±3,8) 96,0(±41,1) 0 
Sr 3,6(±1,5) 86,3(±2,8) 10,1(±3,9) 
Zn** 2,9(±1,9) 81,8(±5,3) 15,1(±6,3) 
    

 
*: p < 0,05 szignifikancia szint a kontrollhoz viszonyítva a χ2 próba alapján 
**: p < 0,01 szignifikancia szint a kontrollhoz viszonyítva a χ2 próba alapján  
 
3.1.1.2. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg c-p eloszlás értékeire; a négy 
alapadat átlagértékei (±SD) a nem növényi táplálkozású fonálférgekre  
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A 3.1.1.3. táblázat a Maturity Index és a Structure Index értékeit mutatja be, 

átlagolva az egyes időpontok és kezelési blokkok hatásait. A MI tekintetében a 

legalacsonyabb értékeket a krómmal kezelt parcellákban lehetett regisztrálni, míg a 

szelénes kezelésekben rendszerint nem volt elégséges számú fonálféreg az index 

kiszámításához. A Structure Index értékei hasonló tendenciákat mutatnak. Ennek 

megfelelően a Se-re nem kalkulálható ilyen index sem, a Cr esetében pedig 

rendkívül alacsony érték született. A többi elem közül kiemelkedik a Zn, ahol a 

legmagasabb SI érték volt regisztrálható. 

 
 
  MI SI 
Kontroll 2,09(±0,03) 25,2(±1,3) 
Al 2,13(±0,04) 28,8(±6,0) 
As 2,15(±0,21) 34,1(±8,9) 
Ba 2,17(±0,06) 31,8(±5,2) 
Cd 2,07(±0,09) 28,1(±1,8) 
Cr 1,97(±0,06) 7,8(±0,7) 
Cu 2,09(±0,11) 29,0(±20,8) 
Hg 2,04(±0,04) 25,4(±10,9) 
Mo 2,16(±0,11) 31,4(±12,5) 
Ni 2,14(±0,1) 30,3(±15,9) 
Pb 2,15(±0,06) 27,9(±3,6) 
Se n.c. n.c. 
Sr 2,21(±0,1) 35,9(±6,8) 
Zn 2,34(±0,15) 47,3(±9,4) 

 
n.c.: nem kalkulálható érték 
 
3.1.1.3. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg Maturity Index (MI) és Structure 
Index (SI) értékeire; a négy alapadat átlagértékei (±SD) 
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A 3.1.1.4. táblázatban az egyes táplálkozási csoportokba tartozó állatok arányai 

találhatók. A táplálkozási csoportok eloszlása a legtöbb elem esetében 

meglehetősen hasonló képet mutatott. Általában a baktériumevők domináltak, 

kivéve az As, Cu és Pb kezeléseit, ahol a gombaevők is hasonló arányban fordultak 

elő. A szelénnel kezelt parcellákból gyakorlatilag csak néhány baktériumevő genus 

képviselői voltak kimutathatóak. A ragadozó és mindenevő fonálférgek alacsony 

(általában 5% alatti) dominanciát mutattak. A legmagasabb értékeket a Zn-

kezelésben érték el, míg a Se-parcellákban soha nem fordultak elő. A növényi 

táplálkozású taxonok átlagos dominanciája 1% és 25% között változott. A 

legalacsonyabb érték a szelénnel, míg a legmagasabb a nikkellel kezelt 

parcellákban jelentkezett. A kadmiummal, krómmal és higannyal kezelt 

parcellákban 10% alatti, míg az alumíniummal és cinkkel kezelt parcellákban 20% 

feletti értékek voltak jellemzőek. 

 
 BF FF P+O PF 

Kontroll 0,48(±0,07) 0,37(±0,06) 0,04(±0,02) 0,11(±0,05) 
Al 0,44(±0,07) 0,3(±0,02) 0,04(±0,02) 0,24(±0,09) 
As 0,42(±0,11) 0,41(±0,1) 0,06(±0,04) 0,12(±0,07) 
Ba 0,53(±0,05) 0,31(±0,02) 0,04(±0,01) 0,13(±0,07) 
Cd 0,59(±0,04) 0,33(±0,05) 0,04(±0,03) 0,05(±0,02) 
Cr 0,57(±0,05) 0,33(±0,05) 0,02(±0) 0,09(±0,05) 
Cu 0,39(±0,07) 0,4(±0,12) 0,04(±0,02) 0,18(±0,08) 
Hg 0,57(±0,04) 0,33(±0,05) 0,05(±0,03) 0,06(±0,03) 
Mo 0,48(±0,11) 0,34(±0,05) 0,03(±0,02) 0,15(±0,06) 
Ni 0,41(±0,03) 0,31(±0,08) 0,04(±0,02) 0,25(±0,09) 
Pb 0,39(±0,11) 0,39(±0,12) 0,03(±0,02) 0,19(±0,06) 
Se 0,98(±0,02) 0,02(±0,02) 0 0,01(±0,01) 
Sr 0,47(±0,09) 0,36(±0,13) 0,05(±0,02) 0,13(±0,06) 
Zn 0,44(±0,11) 0,27(±0,04) 0,08(±0,03) 0,21(±0,09) 

 
BF: baktériumevők, FF: gombaevők, P+O: ragadozók és vegyes táplálkozásúak, 
PF: növényi táplálkozásúak 
 
3.1.1.4. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg táplálkozási csoport eloszlás 
értékeire; a négy alapadat átlagértékei (±SD)  
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A 3.1.1.5. táblázatban az egyes elemek „felvehető” koncentrációjának értékei 

láthatók, a szennyezés utáni, valamint a vizsgálat kezdetét követő évben. Amint 

megfigyelhető, egyes elemeknek (például a Ba, a Cr, a Mo és a Ni) az élőlények 

számára hatásos frakciója drasztikus csökkenést mutatott az eltelt időszakban a 

szántott rétegben. Velük ellentétben a Cd alig csökkent és az Al, az Pb és a Zn is az 

eredeti koncentrációszint 2/3-án maradt.  

 
 

 
 1992 1997 1997/1992 

Al 99 66,4 0,67 
As 93 41,75 0,45 
Ba 285 56,2 0,2 
Cd 228 190 0,83 
Cr 10 1,4 0,14 
Cu 270 133 0,49 
Hg 61 22,8 0,37 
Mo 43 8,11 0,19 
Ni 224 51,9 0,23 
Pb 280 188,5 0,67 
Se 81 35,9 0,44 
Sr 257 132,5 0,52 
Zn 213 143 0,67 

 
1992: Az egyes elemek „felvehető” koncentrációja 1992-ben (mg/kg) 
1997: Az egyes elemek „felvehető” koncentrációja 1997-ben (mg/kg) 
1997/1992: A két évben mért elemkoncentrációk hányadosa, az egyes elemek 
„felhígulásának” mértéke 
 
3.1.1.5. táblázat: A „felvehető” koncentrációk értékeinek alakulása a kijuttatást 

követően, illetve a második mintavétel évében. 

 

 

A Melléklet III. táblázatában az egyes taxonokba tartozó egyedeknek a kísérlet 

során regisztrált százalékos dominancia értékei találhatók. Az áttekinthetőbb 

kezelhetőség kedvéért nem került be a táblázatba három olyan taxon (a 
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Diphtherophora és Panagrolaimus genus-ok, valamint a Diplogasteridae család), 

amelyek képviselői csak egy-egy esetben, nagyon alacsony (1% alatti) arányban 

fordultak elő. A baktériumevők között a leggyakoribb genus-ok voltak: 

Acrobeloides, Heterocephalobus, míg a gombafonalakkal táplálkozók között az 

Aphelenchus és az Aphelenchoides genus-ok tagjai domináltak. A szelénszennyezés 

jelentette extrém körülmények között a Chiloplacus  genus-ba tartozó 

baktériumevők vették át a domináns szerepet. A növényi táplálkozásúak közül 

szinte sosem lépte át egy taxon sem a 10%-os határt (kivéve a 

Tylenchorchynchidae családot az alumíniummal kezelt parcellákban).  

 
3.1.2. A mikroelem-hatásvizsgálat eredményeinek értékelése  
 
Habár a fonálféreg denzitások megadásának önmagukban csekély indikatív értéket 

lehet tulajdonítani (Bongers, 1990), és a taxon-számokat is érdemes más közösségi 

paraméterek fényében értékelni, ezek a fajta adatok mégis fontos információk 

forrásai lehetnek. Jelen esetben például már ezen a szinten is észlelhető a szelén 

drámainak mondható és a króm súlyosan negatív hatása a talajlakó fonálférgekre. 

Ami a réz hatását illeti, a tapasztalt egyedszám növekedés elsősorban az őszi 

mintákban domináns szerephez jutott gombaevő fonálférgek létszámrobbanásának 

az eredménye.  

A taxon-számokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ezen értékek egy szűk 

sávban (általában 14-19 között) mozognak. Mivel az általánosságban jellemző 

értékeknél krómmal és a szelénnel kezelt parcellák értékei szignifikánsan 

alacsonyabbak, ez megerősíti az említett két kezelés erőteljes káros hatásaira 

vonatkozó feltételezést. Ez még akkor is igaz, ha nem történt meg az elenyészően 

ritka, a kimutathatósági határ körül mozgó, emiatt rendszerint sporadikus 

előfordulású taxonok kiiktatása. Ez az eljárás ugyanis a minták taxonokban való 

gazdagságának felderítése szempontjából irrelevánsnak tűnt, azonban így ezek az 

adatok terheltek lehetnek a sporadikus taxonok előfordulására vonatkozó 

bizonytalansági tényezővel. Ennek a feltételezésnek a tesztelése, valamint az egyes 



Eredmények és értékelésük 
 
 

 33

taxonok mikroelemek iránti toleranciájának, illetve érzékenységének specifikus 

tisztázása további vizsgálatok tárgyául kínálkozik. 

A baktériumevő fonálférgek általában tapasztalt domináns szerepe nem meglepő, 

mivel az ide tartozó állatok zömmel a Cephalobidae családból kerültek ki. Ennek a 

családnak bizonyos genus-airól, (pl. Acrobeloides, Chiloplacus) pedig tudott, hogy 

más baktériumevőknél kevésbé érzékenyek a szervetlen szennyezésekre (Korthals, 

1997). 

A gombafonalakkal táplálkozó fonálférgeknek nem kedvezett a szelénes kezelés. 

Ez látszólag ellentmond Sturhan (1986) eredményeinek, azonban az ő 

vizsgálatában alkalmazott koncentrációk nem ismertek. E táplálkozási csoport 

domináns genus-ainak képviselői, az Aphelenchoides-ek és Aphelenchus-ok 

pozitívan reagáltak a réz-kezelésre, különösen az ősszel vett mintákban. Ez volt a 

fő oka a gombaevők ekkor tapasztalt magas dominanciaértékének. Az 

Aphelenchoides genus markáns pozitív reakciója a réz hosszútávú hatásaként 

egybevág Korthals et al. (1996c) eredményeivel. Ugyanennek a genus-nak a magas 

dominanciaértékei a higannyal és főleg az arzénnel kezelt parcellákban arra utal, 

hogy az Aphelenchoides-ek ezeket az anyagokat is jól tolerálják, bár ennek az 

elképzelésnek a megerősítésére nem áll rendelkezésre szakirodalmi adat. 

A ragadozó és mindenevő fonálférgek dominancia értékei általában szűk 

tartományban változtak. A legmagasabb értékeket a cinkkel, míg a 

legalacsonyabbakat a krómmal, a molibdénnel és az ólommal kezelt parcellákban 

lehetett regisztrálni. A szelénnel kezelt parcellákban ez a paraméter nem volt 

mérhető, mert az e csoportba tartozó fonálférgek teljességgel hiányoztak a 

mintákból. Ennek az eredménynek az indikatív értéke abban áll, hogy a 

legmagasabb értékszámú c-p csoportokba zömmel olyan Dorylaimida fonálférgek 

tartoznak, amelyek talajszennyezés iránti érzékenysége már ismert (Johnson et al., 

1974, Zullini és Peretti, 1986, Bongers, 1990). A növényi táplálkozású 

fonálférgeket indirekt módon, táplálékuk mennyiségén és minőségén keresztül is 

érintette a szennyezés. Ezt az is mutatja, hogy dominancia értékeik nagyon 
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alacsonyak a búza számára fitotoxikusnak minősült (Kádár és Hussein, 2001) 

kadmium, króm és szelén kezelésekben. Másrészt viszont az alumíniummal, 

nikkellel és cinkkel kezelt parcellákban, ahol a búza termése az átlagosnál 

magasabb volt (Kádár, 2001b), a növényeken élő fonálférgek is magas 

dominanciaértékeket mutattak. Fenti hatások táplálkozással összefüggő aspektusai 

annál is fontosabbak, mivel a táplálék mennyisége és minősége és a fonálféreg 

fogyasztók együttesei között szoros összefüggés mutatható ki. Ilyen összefüggést 

bizonyítottak többek között Ingham et al. (1985), valamint újabban Ekschmitt és 

Griffiths (1998).  

A MI érzékeny indikátornak látszik a kísérletben célzott mikroelem-

hatásvizsgálatok céljaira. Segítségével elkülöníthetőek voltak a kifejezetten káros 

(króm), a semleges (alumínium, arzén, bárium, kadmium, réz, higany, molibdén, 

nikkel, ólom) és a bizonyos fokig kedvező hatású (stroncium, cink) mikroelemek. 

A Se kiesett ebből az összehasonlításból, mivel a mintavételkor talált fonálférgek 

száma túl alacsony volt ezen index értékének kiszámításához. Ez újabb nyilvánvaló 

bizonyítéka a szelén fonálféreg együtteseket károsító hatásának e kísérletben. Meg 

kell ugyanakkor jegyezni, hogy a MI értékek a kontroll parcellákban is viszonylag 

alacsonyak voltak. Ez a – taxonszámokra is helytálló – állítás arra utal, hogy a 

kontroll területek is viszonylag degradált állapotban vannak, ami (más 

bolygatásokra vonatkozó információk híján) a rendszeres mezőgazdasági 

művelésre vezethető vissza. 

A SI értékei a MI-hez nagyjából hasonló képet mutattak. A szelénre vonatkozó 

értékeket itt sem lehetett kiszámítani. A króm jelentősen csökkentette e paraméter 

értékét a kontrollhoz képest. A legtöbb elemre vonatkozó érték a kontroll 

közelében volt, az arzén és a stroncium, illetve a cink hatására azonban a SI 50, 

illetve 90 %-os mértékű emelkedést mutatott. 

A c-p csoportok eloszlására vonatkozó eredményekből kivehető, hogy a kísérleti 

területen nem történt említésre méltó szervesanyag feldúsulás a mintavételeket 

közvetlenül megelőző időszakokban. Fenti esetben ugyanis a rendelkezésre álló 
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tápanyagok mennyiségének hirtelen megnövekedése a mikrobiális biomassza 

gyarapodásán keresztül magával hozta volna a c-p:1-es fonálférgek 

létszámarányának emelkedését. E csoport képviselői azonban alacsony (átlagosan 

általában 5% körüli, illetve alatti) arányban képviseltették magukat a mintákban. 

A c-p:2 taxonok kezelésektől függetlenül tapasztalt magas dominanciája, amely 

egy mezőgazdasági területen nem szokatlan (Hánel, 1993; Boström és Sohlenius, 

1998; Neher et al., 1998), kiemeli a stressz iránt érzékenyebb taxonok 

előfordulásának indikatív erejét. 

Az előbb említett c-p:3-5-ös csoport képviselői alig voltak fellelhetők a króm-

kezelésben és teljesen hiányoztak a szelénes parcellákból. Viszont az általános 5-

8% közöttinél nagyobb arányban fordultak elő a stronciummal és főleg a cinkkel 

kezelt parcellákban. E csoporton belül az egyetlen c-p:3-as taxon, a 

Prismatolaimus genus, valamint a szintén baktériumevő c-p:4-es Alaimidae család 

csak sporadikusan és mindig 1-2% alatti dominanciával fordult elő. Ezért a fenti 

adatok gyakorlatilag teljes mértékben a c-p:4-5 csoportot alkotó, ragadozó vagy 

vegyes táplálkozású Dorylaimida rendbe tartozó fonálférgek létszámváltozásaira 

vezethetők vissza. A K-stratégista Dorylaimida fonálférgek szervetlen szennyezők 

iránti érzékenységére pedig több irodalmi forrás is utal (Johnson et al., 1974; 

Zullini és Peretti, 1986; Bongers, 1990). Így e csoport arányának változásait a 

mikroelem-hatások közvetlen indikátorának tekinthetjük. Fenti konklúziókat 

támasztják alá a χ2 próba alapján kapott szignifikáns különbségek is. 

A cönológiai táblázat adataiból leszűrhető, hogy a kontrollban és több kezelt 

parcellában regisztráltak is megfeleltek más agrárterületeken kapott fonálféreg 

cönózisok adatainak (pl. Hansson et al., 1990; Neher et al., 1998). 

 

A kapott eredményeket előidéző okok igen összetettnek látszanak. Az egyik 

kínálkozó megközelítési mód az egyes elemek 1997-ben (azaz a mintavételekhez 

időben legközelebb elvégzett talajkémiai analízis alkalmával) mért felvehető 

értékeinek összehasonlítása a szennyezés után (1992-ben) mért felvehető 
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értékekkel. E tekintetben általánosságban jelentős csökkenések tapasztalhatók. Az 

arzén, a réz, a higany és a szelén az eredeti szint fele, míg a bárium, a króm, a 

molibdén és a nikkel az eredeti érték negyede alá csökkent. Ugyanakkor éppen az 

eredeti koncentrációhoz képest legnagyobb csökkenést mutató króm okozta (a 

szelén mellett) a legnyilvánvalóbb destrukciót a szabadon élő fonálférgek számára. 

A jelenséget magyarázhatja egyrészt a fonálféreg fauna általános érzékenysége a 

krómmal szemben, de ezt nehéz elbírálni a krómszennyezések hatásaira vonatkozó 

irodalmi adatok szinte teljes hiánya miatt. Egyes közleményekben (Yeates et al., 

1994; Yeates et al., 1995) szerepel ugyan egy krómot is tartalmazó fakonzerváló 

anyag talajban élő lebontó szervezetekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, de ott a 

sokféle szennyező anyag szinergista hatásai nem teszik lehetővé a krómra 

vonatkozó artikulált nematológiai kockázatbecslést. Nagyhörcsökön a krómmal 

szennyezett parcellákból nem állt rendelkezésre olyan háttéradat, amelynek alapján 

el lehetett volna különíteni a kevésbé mérgező Cr(III) és a jóval toxikusabb, 

vízoldható Cr(VI) mintákon belüli arányát. Azt azonban ki kell emelni, hogy a 

bemutatott, igen negatív nematológiai hatásokat az eredetihez képest igen alacsony 

maradék koncentrációban visszamért mennyiség idézte elő. Erre az elemre tehát 

érzékenynek lehet tekinteni a talajlakó szabadon élő fonálférgeket. 

A szelén hatásai az élő szervezetekre igen sokrétűek (Csathó, 1994; Kádár et al., 

1998). A nematológiai szakirodalomban ugyanakkor csak kevés hivatkozást 

sikerült találni (Bakonyi et al., 2003; Nagy et al., in press). A jelen kísérletben 

tapasztalt drasztikus nematológiai hatásokat részben az idézhette elő, hogy a szelén 

már az őszi mintavételkor is jól látható toxikus hatást gyakorolt a búza 

csíranövényekre. Ennek következtében alig lehetett fonálférgeket kinyerni a 

parcellák talajából. A nagyon kevés túlélő csaknem kizárólag olyan baktériumevő 

genus-ok közé tartozott, mint az Acrobeloides és a Chiloplacus. Ezek a többi 

fonálféregnél toleránsabbnak tűntek a szennyezésre.  

Egyes anyagok (például az alumínium) esetén nem is volt várható toxikus hatás. 

Erre a fémre a mai napig sem dolgoztak ki javasolt szennyezettségi határértéket, és 
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az adott területen az alumínium-szilikátok nagyarányú előfordulása következtében 

gyakorlatilag „talajképző kőzetnek” minősíthető; háttérértékként mért összes 

koncentrációja 11000 mg/kg körüli értéket mutatott (Kádár I. szem. közl.). Ezt a 

következtetést támasztja alá az a tény is, hogy az alumínium nem gyakorolt 

fitotoxikus hatást a termesztett növényre, pedig a kísérletbe bevont fajta, a Mv. 21-

es korábban alumíniumra kifejezetten érzékenynek bizonyult (Bóna és Carver, 

1992).  

A határértékhez képest igazán magas (két-három nagyságrenddel nagyobb) 

koncentrációban került ki a területre és ott magas szinten is maradt két fém, a Cd és 

a Hg koncentrációja. Ennek ellenére ezek az anyagok (amelyek ráadásul a 

magasabbrendű szervezetekre nézve kimondottan veszélyes mérgező anyagként 

vannak nyilvántartva) gyakorlatilag nem okoztak kimutatható károsodásokat a 

fonálféreg együtteseken. Ez azonban nem meglepő, ha figyelembe vesszük 

egyrészt azt, hogy a határértékek kialakításakor nem a gerinctelenek állatokra 

vonatkozó (nagyon hiányos) ismereteket, hanem a magasabbrendűek reakcióit 

vették figyelembe. Másrészt a fonálférgek a kadmiumra toleránsnak minősültek 

több vizsgálatban is (Korthals et al., 1996b, Bakonyi et al., 2003; Nagy et al., in 

press). A higany Sturhan (1989) szerint sem okozott komoly károsodást a vizsgált 

területek fonálférgein. Ennek az elemnek a fonálféreg faunára gyakorolt hatásaira 

vonatkozóan nem állnak rendelkezésre irodalmi adatok más szerzőktől.  

 

Több elem is szerepelt a nagyhörcsöki kísérletben (Ba, Mo, Sr), amelyeknek 

nematológiai hatásaira vonatkozóan egyáltalán nem sikerült referenciákat találni. 

Közülük a Ba és a Sr már a szennyezést megelőző időszakban is érdemleges 

mennyiségben volt jelen a parcellák talajában (20, illetve 30 mg/kg), így a kezelést 

követő feldúsulás (56, illetve 132 mg/kg-ra) nem tekinthető túl drasztikus 

változásnak. Összességében kijelenthető, hogy az adott talajparaméterek és 

koncentrációviszonyok mellett a Ba, a Mo és a Sr nem gyakorol destruktív hatást a 

fonálférgek együtteseire. 
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Ami a cink tapasztalt pozitív hatásait illeti, ez a fontos tápelem számos növényi 

paraméterre is előnyös hatást gyakorolt a kísérlet egymást követő éveiben. Ennek 

oka az, hogy a terület talaja cinkhiányos, így a kezelés gyakorlatilag egy 

mikroelempótlásnak tekinthető. Ezt a következtetést támasztják alá a nematológiai 

eredmények is. 

 

Fentiek szerint a területen a legtöbb elem szempontjából nem lehet súlyos 

szennyezésről beszélni a mintavételek idejére vonatkoztatva. Azaz a 

legkézenfekvőbb pozitív illetve negatív hatások előidézőin (cink, illetve króm és 

szelén) kívül a többi vizsgált mikroelem nem mutatott a vizsgált nematológiai 

paraméterek összességét tekintve nyilvánvaló és egyértelmű hatást. Ez – a 

nullhipotézis kiindulási alapjait tekintve is – némileg váratlannak értékelhető, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy például a krómból a korábban mért 

értéknek csak mintegy 14%-a volt visszanyerhető. Ennél jóval nagyobb 

koncentrációban visszamaradt anyagok (például az élőlényekre veszélyesnek tartott 

kadmium) gyakorlatilag nem mutattak depresszív hatást a fonálférgekre. Ennek a 

látszólagos ellentmondásnak az okai az elemek specifikus, élettani-biokémiai 

hatásmechanizmusaiban rejtőzhetnek. Ezeknek a hatásmechanizmusoknak a 

nematológiai vonatkozásai egyrészt még nem ismertek közelről, másrészt 

alaposabb áttekintésük is túlmutatna a dolgozat tárgykörén. Az egyes elemeknek a 

talajban kifejtett aktivitása szempontjából azt viszont érdemes figyelembe venni, 

hogy az anionosan disszociáló elemek (például a króm és a szelén) hatása elvileg is 

drasztikusabb lehet, mivel ezek a talajkolloidok negatív töltésű felületein kevésbé 

kötődhetnek meg (Kádár és Németh, 2004). Így fenti elemek egyrészt 

mobilisabbak is a talajban, mint a „tipikus”, pozitív ionokat képező fémek (pl. Al, 

Cd, Cu), másrészt, amíg jelen vannak, a talaj pufferkapacitása is kevésbé 

érvényesül rájuk nézve. 

Megemlítendő még, hogy a szennyező anyagok eredetileg alkalmazott dózisai 

(névleges totál koncentráció értékben kifejezve) 2,7-540-szeres mértékben 
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meghaladták a hazánkban elfogadott (Magyar Közlöny, 2000) szennyezettségi 

határértékeket (kivéve a bárium és a cink esetét, ahol a szennyezés 

hozzávetőlegesen a határértékre lett beállítva). Természetesen a táblázatos 

határértékekben felsorolt „teljes” koncentrációk (amelyek mérésére hazánkban 

elfogadott módszer a cc. HNO3 + cc. H2O2 segítségével végzett feltáráson alapul) 

nem vethetők össze közvetlenül az egy adott területen mért „felvehető” értékekkel. 

Utóbbiakat azonban (bár a fémek biológiai hatása szemopontjából sokkal 

informatívabbak) a rengeteg lehetséges feltárási eljárás miatt mindig csak 

viszonylagosan (az alkalmazott módszer fügvényében) lehet megadni (Kádár I., 

szem. közl.). 

A legtöbb mikroelem viszonylag magas szennyezéskori dózisának csekély 

nematológiai hatása alapjában véve tehát a fonálférgek érzékenységével és az egyes 

elemek talajban mutatott „viselkedésével” függ össze, valamint a szennyezés óta 

eltelt 5-6 éves időszakkal is indokolható. A párhuzamosan folyó agrokémiai 

kísérlet eredményei alapján (Kádár 1995, Kádár 1996) egyes faktorok, mint a 

kimosódás, megkötődés, kémiai reakciók, elhordódás és (sokkal kisebb mértékben) 

a növények általi felvétel csökkentették egyes mikroelemek felvehető mennyiségét. 

A talaj jellemzői is igen fontosak a szennyezők hatásainak módosítása 

szempontjából. A kationcserélő képességen és a fémionok megkötésére alkalmas 

agyagfrakció felszínének méretén kívül (Csathó 1994) az aktuális pH érték is 

nagyban befolyásolhatja a szennyező anyagok hatásának érvényesülését. Egy, a 

talaj savasodásával foglalkozó kísérlet (Ruess és Funke, 1992) eredményei szerint a 

csökkenő pH következtében csökkentek a fonálféreg egyed- és taxonszámok, 

valamint módosult a táplálkozási csoportok struktúrája. Ezen túlmenően a talaj pH-

ja befolyásolta a réz negatív hatásait a talajlakó fonálférgekre (Korthals et al., 

1996c). Fentiekben említett kémiai paraméterek szempontjából a kísérleti terület 

talajának nagyon jelentős a pufferképessége. 
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3.2.1. A dózishatások vizsgálatának eredményei 
 

A cél-elemek „felvehető” frakciójára vonatkozó analitikai eredmények a 3.2.1.1. 

táblázatban láthatók. Ezen adatok azt mutatják, hogy az aktuális értékek 

különböztek (gyakran jelentős mértékben) az eredetileg kiadott „összes” 

koncentrációktól. Ez a különbség a szennyező anyag elemi hovatartozásától 

függően alakult. Azaz míg a Cr nagyon gyorsan, a Se pedig valamivel lassabban, 

de igen alacsony szintre csökkent, addig a Cd, a Cu (és kisebb mértékben a Zn is) 

stabilabbnak bizonyult, koncentrációjuk a névleges totál szint fele-harmada maradt 

még 9 év után is. Mindazonáltal, az elöregedés hatására bekövetkező általános 

koncentrációcsökkenés ellenére is, az egymást követő szennyezési szinteknek 

megfeleltethető egyre magasabb maradékértékek trendje megfigyelhető volt még 

hat évvel a szennyezés után is. (A vizsgálataink óta végzett talajkémiai analízisek 

eredményei ezt a későbbiekre nézve is igazolták.)  



Eredmények és értékelésük 
 
 

 41

 
 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 

Cd      
1991 - 14,0 27,0 96,0 270,0 
1992 - 0 18,0 62,0 228,0 
1994 - 0 14,0 44,0 164,0 
1997 - 0 26,8 84,7 190,0 
2000 - 0 14,0 44,0 124,0 
Cr      
1991 0 - 1,0 3,0 9,0 
1992 0 - 2,0 5,0 10,0 
1994 0 - 1,0 2,0 4,0 
1997 0,2 - 0,45 0,77 1,4 
2000 0 - 0,4 0,9 1,6 
Cu      
1991 9,0 - 29,0 47,0 200,0 
1992 4,0 - 34,0 94,0 270,0 
1994 4,0 - 23,0 65,0 192,0 
1997 6,0 - 19,4 54,1 133,0 
2000 4,0 - 20,0 44,0 128,0 
Se      
1991 - 1,0 6,0 34,0 84,0 
1992 - 0 7,0 66,0 81,0 
1994 - 0 8,0 33,0 89,0 
1997 - 0,5 1,56 9,32 36,0 
2000 - 0 2,0 4,0 11,0 
Zn      
1991 1,0 - 22,0 66,0 120,0 
1992 3,0 - 29,0 68,0 213,0 
1994 1,0 - 19,0 44,0 147,0 
1997 2,0 - 22,0 53,0 143,0 
2000 2,0 - 16,0 37,0 85,0 
 
- : nem volt ilyen kezelés  

 

3.2.1.1. táblázat: Az NH4-acetát+EDTA oldható (“felvehető”) frakció 

koncentrációja a mikroelem grádiens mentén az egymást követő mérési 

időpontokban  
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A növekvő mikroelem koncentrációk általában csökkentették a fonálférgek 

denzitását, a rézzel történt kezeléseket kivéve. A denzitás értékei a kontrollnál 

szignifikánsan alacsonyabban alakultak a szelén 90 és 270 mg/kg, valamint a króm 

270 mg/kg koncentrációknál (3.2.1.2. táblázat). A mikroelem koncentrációlépések 

és a fonálféreg egyedszámok között szignifikáns korreláció volt a króm, a szelén és 

a cink esetében (p< 0,05). 

 

 
 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll 1275,0(±1104) - - - - 
Cd x x 1105,0 (±824) 937,5 (±735) 815,0 (±613) 
Cr x  - 1055,0 (±754) 834,5 (±724) 484,5 (±267)* 
Cu x  - 981,0 (±501) 1184,0 (±945) 1063,0 (±987) 
Se - 1160,0(±587) 954,0 (±861) 422,5 (±370)* 20,0 (±3,5)** 
Zn x - 1150,0(±1033) 1021,0 (±648) 882,5 (±628) 
 

-: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, *: szignifikáns csökkenés, 

p<0,05-os szinten, **: szignifikáns csökkenés, p<0,01-os szinten 

 

3.2.1.2. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg denzitás értékeire; átlag, db/100 g 

talaj (±SD). 

 

 

A fonálféreg taxonok száma szignifikánsan csökkent a 90 és 270 mg·kg-1-os szelén 

kezelés hatására (3.2.1.3. táblázat). A többi elem növekvő koncentrációi nem 

hatottak statisztikailag igazolható mértékben erre a paraméterre. Ennek oka a 

paraméter viszonylag alacsony alap-értéke és bizonyos esetekben (króm, réz) a 

magas szórás lehetett. 
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 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll 19,0 (±2,8) - - - - 
Cd - x 22,5 (±2,1) 17,0 (±y) 18,0 (0) 
Cr x - 20,5 (±0,7) 16,0 (0) 15,0 (±2,8) 
Cu x - 21,0 (±1,4) 15,5 (±0,7) 17,5 (±5,0) 
Se - 16,5 (±2,1) 16,0 (±2,8) 12,5(±2,1)* 3,0 (±1,4)* 
Zn x - 18,5 (±2,1) 18,5 (±0,7) 18,5 (±2,1) 
 
-: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, y: nincs ilyen adat, 

*: szignifikáns csökkenés, p<0,05-os szinten, 

 

3.2.1.3. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg taxonszám értékeire; átlag (±SD) 

 
 
A MI értékei (3.2.1.4. táblázat) a Cr 270 mg/kg-os, valamint a Se 30 és 90 mg/kg-

os kezeléseinek hatására alacsonyabbak voltak az általánosságban tapasztaltaknál. 

A szelén esetében egy világos dózisfüggő mintázatot lehetett megfigyelni. A 270 

mg/kg-os szelénkezelés hatására azonban nem sikerült elég túlélő állatot kinyerni 

ahhoz, hogy a MI értékei kiszámíthatók legyenek. A Zn esetében a növekvő 

koncentráció enyhe csökkenést okozott, míg a kadmiumos mintákban egy 

kismértékű növekedés volt megfigyelhető. A rézzel történt kezelés semmilyen 

kimutatható trendet nem idézett elő a MI változásaiban.  

 

 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll 2,45 (±0,11) - - - - 
Cd - x 2,25 (±0,13) 2,3 (± y) 2,57 (±0,09) 
Cr X - 2,33 (±0,13) 2,22 (±0,18) 2,03 (±0,04) 
Cu X - 2,34 (±0,1) 2,11 (±0,06) 2,42 (±0,18) 
Se - 2,52 (±0,06) 2,19 (±0,08) 2,05 (±0,01) n.c. 
Zn X - 2,42 (±0,05) 2,39 (±0,04) 2,33 (±0,13) 
 
-: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, y: nincs ilyen adat, n.c.: nem 

számítható a túl alacsony denzitás értékek miatt,  

3.2.1.4. táblázat: A kezelések hatása a Maturity Index (2-5) értékeire; átlag (±SD) 
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A Structure Index (SI) értékei a 3.2.1.5. táblázatban láthatók. Ez a paraméter 

egyértelmű csökkenést mutat a króm, szelén és (kisebb mértékben) a cink növekvő 

koncentrációi hatására, míg a kadmiumos parcellákban enyhe növekedése 

tapasztalható. A rézzel történt kezelés nem okozott világosan kivehető tendenciát 

ezen index változásában.  

 

 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll 56,07(±4,6) - - - - 
Cd  - x 35,04(±13,3) 40,59 (±y) 59,42(±4,2) 
Cr  X - 42,64(±11,3) 31,01(±20,7) 5,1(±7,2) 
Cu  X - 47,24(±10,3) 26,52(±6,0) 49,58(±13,3) 
Se  - 56,93(±3,6) 28,58(±9,4) 9,12(±0,8) n.c. 
Zn  X - 50,60(±3,7) 48,49(±2,0) 43,16(±10,8) 

 

-: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, y: nincs ilyen adat, n.c.: nem 

számítható a túl alacsony denzitás értékek miatt,  

 

3.2.1.5. táblázat: A kezelések hatása a Structure Index értékeire; átlag (±SD) 

 

 

A c-p csoportok eloszlását a mintákban szintén szignifikánsan befolyásolta a króm- 

és szelénszennyezés mértéke (3.2.1.6. táblázat). A rézterhelés nem okozott 

konzisztens válaszreakciót, a Cd- és Zn-terhelésre pedig nem volt érzékeny ez a 

paraméter. A c-p 3-5-ös csoportokba tartozó fonálférgek ugyanakkor viszonylag 

magas arányban fordultak elő a 270 mg/kg-os Cd- és Cu-terhelésű parcellákban.  
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 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll      
c-p 1(%) 3,5 - - - - 
c-p 2(%) 79,7 - - - - 
c-p 3-5(%) 16,9 - - - - 
Cd      
c-p 1(%) - x 4,0 2,4 1,1 
c-p 2(%) - x 85,8 87,2 79,2 
c-p 3-5(%) - x 10,1 10,4 19,9 
p <   n.s. n.s. n.s. 
Cr      
c-p 1(%) x - 2,0 0,7 0,7 
c-p 2(%) x - 86,0 90,0 98,8 
c-p 3-5(%) x - 12,3 9,0 0,8 
p <   n.s. 0,01 0,001 
Cu      
c-p 1(%) x - 1,7 1,3 0,9 
c-p 2(%) x - 85,9 94,8 83,0 
c-p 3-5(%) x - 12,2 4,3 16,1 
p <   n.s. 0,001 n.s. 
Se      
c-p 1(%) - 0,8 1,3 6,0 n.c. 
c-p 2(%) - 81,2 92,6 92,6 n.c. 
c-p 3-5(%) - 18,2 5,9 1,5 n.c. 
p <  n.s. 0,01 0,001  
Zn      
c-p 1(%) x - 0,9 1,4 1,6 
c-p 2(%) x - 83,9 84,6 86,3 
c-p 3-5(%) x - 15,2 14,2 12,0 
p <   n.s. n.s. n.s. 

 
-: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, n.c.: nem számítható a túl 

alacsony denzitás értékek miatt, p < 0,05 szignifikancia szint a kontrollhoz 

viszonyítva a χ2 próba alapján, n.s.: nem szignifikáns 

 

3.2.1.6. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg c-p eloszlás értékeire; átlag, % 
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 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll      
BF 34,4 - - - - 
FF 21,9  - - - - 
P+O 9,1 - - - - 
PF 34,6 - - - - 
Cd      
BF - x 42,5  36,0 28,7 
FF - x 30,3 29,1 35,2 
P+O - x 6,5 6,3 13,8 
PF - x 20,7 28,6 22,3 
p <    0,01 n.s. 0,01 
Cr   -    
BF x  - 32,8 47,2 43,2 
FF x  - 34,3 36,9 41,1 
P+O x  - 7,2 5,0 0,6 
PF x  25,7 10,9 15,0 
p <    0,05 0,001 0,001 
Cu      
BF x - 34,2 29,1 22,5 
FF x  - 30,0 32,5 33,9 
P+O x  - 7,6 2,7 7,2 
PF x  - 28,2 35,7 36,3 
p <    n.s. 0,05 0,05 
Se      
BF - 32,3 39,8 56,2 n.c. 
FF - 27,1 30,6 30,6  n.c. 
P+O - 12,1 4,1 1,0 n.c. 
PF - 28,4 25,5 12,2 n.c. 
p <   n.s. 0,05 0,001  
Zn      
BF x - 21,2 26,8 20,0 
FF x - 31,8 31,7 31,1 
P+O x - 7,2 7,9 6,0 
PF x - 39,7 33,7 42,9 
p <   0,05 n.s. 0,01 

 
BF: baktériumevők, FF: gombaevők, P+O: ragadozók+mindenevők, PF: növényi 
táplálkozásúak, -: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, y: nincs ilyen 
adat, n.c.: nem számítható a túl alacsony denzitás értékek miatt, p < szignifikancia 
szint a kontrollhoz viszonyítva a χ2 próba alapján, n.s.: nem szignifikáns 
 
3.2.1.7. táblázat: A kezelések hatása a fonálféreg táplálkozási csoportokra; átlag, %  
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A táplálkozási csoportok dominancia viszonyait a 3.2.1.7. táblázat mutatja. A 

baktériumevők arányát a króm és a szelén többé-kevésbé növelte, a kadmium, réz 

és cink pedig csökkentette a kontrollhoz képest. Ezzel szemben a gombaevők 

arányát minden kezelés növelte, a maximális szelén-szint kivételével. Ami a 

mindenevőket és a ragadozókat illeti, ezek a csoportok a nagyon érzékenyek voltak 

a magas króm-és szeléndózisokra, míg a többi kezelés esetén arányuk hasonló 

maradt a kontrollban tapasztalhatóhoz. 

 

Mivel a baktérium-és gombafogyasztók eltérő érzékenységgel reagáltak a 

mikroelemek okozta szennyezésekre, arányukat (BF/FF) külön is bemutatjuk, a 

3.2.1.8. táblázatban. E paraméter tekintetében a baktériumevők aránya nőtt a 

magasabb szelénszintek (90 és 270 mg/kg) esetén, míg a Cd és a Cu növekvő 

koncentrációi a gombaevőknek kedveztek.  

 

Kezelések 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 270 mg/kg 
Kontroll 1,90 (±1,4) - - - - 
Cd - x 1,52 (±0,6) 1,24 (±y) 0,82 (±0,1) 
Cr x - 1,00 (±0,3) 1,29 (±0,2) 1,14 (±0,5) 
Cu x - 1,14 (±0,2) 0,92 (±0,3) 0,66 (±0,0) 
Se - 1,19 (±0,46) 1,36 (±0,2) 1,95(±0,6) n.c. 
Zn x - 0,68 (±0,1) 0,85 (±0,2) 0,64 (±0,0) 
 
-: nem volt ilyen kezelés, x: nem történt mintavétel, y: nincs ilyen adat, n.c.: nem 

számítható a túl alacsony denzitás értékek miatt, BF: baktériumevők, FF: 

gombaevők, 

 

3.2.1.8. táblázat: A kezelések hatása a baktériumevő/ gombaevő fonálféreg 

csoportok arányaira; átlag, (±SD)  

 

A Melléklet II.4. táblázata a fonálféreg taxonokra vonatkozó denzitásértékeket 

tartalmazza a maximális terhelést kapott parcellákban az 1998-as mintavétel során. 
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A fonálféreg együttesek diverzitásprofiljait befolyásolták az egyes kezelések. A Cd 

esetében nem tapasztaltunk egyértelmű trendeket (3.2.1.1. ábra).  
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Cd 2: 30 mg/kg, Cd 3: 90 mg/kg, Cd 4: 270 mg/kg 

3.2.1.1. ábra: Diverzitásprofilok a Cd-kezelésben 
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Cr 2: 30 mg/kg, Cr 3: 90 mg/kg, Cr 4: 270 mg/kg 

3.2.1.2. ábra: Diverzitásprofilok a Cr-kezelésben  

 

A Cr legalacsonyabb koncentrációja enyhén stimulálta a fonálférgeket, míg a két 

magasabb koncentráció szignifikáns diverzitáscsökkenést okozott, bár ellentétes 
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módon: a 270 mg/kg-os terhelési szint a ritkább taxonokra nézve károsabb volt, 

mint a gyakoriakra (3.2.1.2. ábra). A 90 mg/kg-os terhelésű mintákban viszont a 

ritkább taxonok magasabb és a gyakoriak alacsonyabb diverzitása volt 

megfigyelhető. 

 

A réz legmagasabb koncentrációértéke alacsonyabb diverzitást okozott, mint a 

többi (kivéve a ritka taxonokat) és általánosan észlelhető trend volt a diverzitás 

csökkenése a koncentráció növekedésével (3.2.1.3. ábra).  
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Cu 2: 30 mg/kg, Cu 3: 90 mg/kg, Cu 4: 270 mg/kg 

3.2.1.3. ábra: Diverzitásprofilok a Cu-kezelésben 
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Se 1: 10 mg/kg, Se 2: 30 mg/kg, Se 3: 90 mg/kg, Se 4: 270 mg/kg 
 
3.2.1.4. ábra: Diverzitásprofilok a Se-kezelésben 
 

A szelén 10, 30 és 90 mg/kg-os terhelési szintjei hatására a diverzitásprofilok a 

kontrollhoz hasonlóan alakultak és csak a legerősebben szennyezett parcellákban 

tértek el ettől, ott viszont nagyon drasztikus mértékben (3.2.1.4. ábra).  

 

A cinkszennyezés jellegzetes mintázatot eredményezett: a diverzitásprofilok 

egészére nézve nem látszottak szignifikáns különbségek a legtöbb kezelésben, 

azonban a legmagasabb koncentráció az alacsonyabbakhoz képest kis mértékben 

növelte a ritka taxonok diverzitását, míg a gyakoriakét jelentős mértékben 

csökkentette. A gyakori taxonok diverzitását a kontrollhoz képest az alacsonyabb 

koncentrációszintek is csökkentették valamelyest (3.2.1.5. ábra). 
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Zn 2: 30 mg/kg, Zn 3: 90 mg/kg, Zn 4: 270 mg/kg 

3.2.1.5. ábra: Diverzitásprofilok a Zn-kezelésben  

 

 

3.2.2. A dózishatás-vizsgálat eredményeinek értékelése 

 

A vizsgált nematológiai paramétereken az alábbi hatások voltak megfigyelhetők:  

A denzitás szignifikánsan csökkent a Cr és a Se koncentrációgradiense mentén, 

míg a kadmiumos és a cinkkel kezelt parcellákban nem szignifikáns csökkenést 

mutatott. Az előbbi egy súlyos károsodást jelez, mivel a fonálférgek összlétszáma 

önmagában nem tekinthető érzékeny paraméternek (Bongers, 1990). 

A fonálféreg taxonok száma már jóval érzékenyebb mércéje a nematofauna 

aktivitásának, a talaj nitrogén-státusza és a lebontó funkciók szempontjából is 

(Ekschmitt et al., 2001). Jelen kísérletben a taxonok számát enyhén (nem 

szignifikáns mértékben) csökkentették a króm és drasztikusan a szelén növekvő 

koncentrációi. Más szennyezések nem okoztak konzisztens hatásokat. 

A MI és a SI jól kivehető dózisonkénti csökkenő reakciója a króm és a szelén 

kezelésekre szintén kiemeli e két szennyező anyag veszélyességét. A c-p csoportok 
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eloszlása nagyon tisztán mutatja az érzékenyebb „persister”  fonálférgek 

sebezhetőségét a króm és a szelén hatásaival szemben. A c-p 3-as fonálférgek 

szinte elhanyagolhatóan alacsony aránya miatt az e paraméter által mutatott trendek 

egyértelműen az érzékeny K-stratégista fonálférgek reakcióinak tudhatók be. Fenti 

csoportot jelen esetben szinte kizárólag a Dorylaimida rendbe tartozó fonálférgek 

alkották. Ezek érzékenységéről korábbi referenciák is tanúskodnak, például 

Bongers (1990, 1999). Zullini és Peretti (1986) hasonló érzékenységet mutatott ki 

egy ólomszennyezési kísérletben.  

Ami a táplálkozási csoportok eloszlását illeti, a baktériumevők százalékos 

dominanciája (főleg az Acrobeloides, Chiloplacus és Heterocephalobus genus-ok 

révén) egyértelmű növekedést mutatott az emelkedő króm és szelén koncentrációk 

hatására. Más paraméterekkel együtt ez a jelenség is aláhúzza e csoport toleráns 

jellegét a króm és szelén szennyezéssel szemben. Figyelemreméltó a Chiloplacus-

ok nagy arányú dominanciája a 90 és 270 mg/kg dózisú szelénes parcellákban. A 

korábbi kísérlet (Nagy, 1999) hasonló eredményre jutott a maximális 

koncentrációjú szelén parcellákon. Ennek alapján feltételezhető a Chiloplacus 

genus nagyfokú toleranciája vagy adaptációs képessége a szelénre.  

A gombafonalakkal táplálkozó fonálféreg csoportok aránya általában állandó (cink) 

vagy enyhe növekedést mutat (Cd, Cr, Cu), de még a szelénes szennyezés esetén is 

csak a legmagasabb koncentráción csökken drasztikusan. (Ez utóbbi esetben 

viszont a gombafogyasztókat már csak egyetlen példány képviselte.) Fentiek 

alapján a fungális táplálkozású fonálférgek (dominánsan az Aphelenchus, 

Aphelenchoides és Ditylenchus genus-ok) a legtöbb szennyezéssel szemben 

toleránsnak bizonyultak, ami alól csak a magas szelénkoncentráció jelentett 

kivételt. Ez megfelel Sturhan (1986) és Korthals et al. (1996c) eredményeinek, 

amelyek szerint az Aphelenchoides genus tagjai toleránsak a nehézfémek (például a 

réz) okozta stresszre. 

A ragadozó és mindenevő fonálférgek aránya a króm és szelén kezelések 

következtében csökkent. A cinkszennyezés is csökkenést eredményezett, míg a 
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kadmium hatására enyhe növekedéssel reagált ez a csoport. Mivel e csoport 

domináns képviselői megegyeztek a c-p 4-5-ös fonálférgekkel, ez az eredmény is a 

fentiekben már diszkutált érzékenységi viszonyokkal magyarázható. 

A kadmium hatása a talajlakó fonálférgek együtteseire a legtöbb paraméter 

szempontjából nem bizonyult jelentősnek. Egyedül a baktériumevők és a 

gombaevők aránya csökkent a növekvő koncentrációval és a diverzitásprofil 

mutatott pozitív változást a 30 mg/kg-os kezelés hatására. Fentiek alapján úgy 

becsülhető, hogy az adott körülmények között a LOEC (Lowest Observable Effect 

Concentration) értéke a mintavétel évében mért 190 mg/kg-os érték felett kell, 

hogy legyen, felvehető koncentrációban kifejezve. Ugyanis ez a maradványérték 

(amely a szennyezéskor 270 mg/kg névleges totál koncentrációra beállított parcelák 

talajában mérhető volt) a jelek szerint túl alacsony a fonálféreg együttes jelentős 

mérvű károsításához. Fenti eredmény megfelel Kammenga et al. (1994) 

következtetésének, amely szerint a fonálférgek - más talajállatokhoz viszonyítva – 

viszonylag kevéssé érzékenyek a kadmiumra. Bár az idézett munka in vitro 

körülmények között és rövid távon végzett kísérleteken alapul, azonban tizenkét, 

különböző táplálkozási és életmenet típusba tartozó fonálféreg faj vizsgálatba 

vonásával készült, amelyek miatt következtetései legalábbis az általánosan 

elterjedt, egy fajra vonatkozó laboratóriumi teszteknél megalapozottabbaknak 

tekinthetők. 

Korthals et al. (1996b) eredményei szerint sem volt hatása a kadmiumnak (rövid 

távon) 160 mg/kg-os koncentrációban a talajlakó fonálférgekre. 

A króm fonálféreg együttesekre gyakorolt hatásainak kevés figyelmet szenteltek a 

korábbi kutatások. Yeates et al. (1994, 1995) közöltek adatokat több elem (As, Cr 

és Cu) együttes hatásairól, de ezeket nehéz összehasonlítani jelen vizsgálat 

eredményeivel az eltérő kísérleti megközelítés (tiszta illetve kevert szennyezés) 

miatt. Egy korábbi vizsgálat (Sturhan, 1986) eredményei alapján sikerült kimutatni 

a MI csökkenését krómszennyezés hatására (T. Bongers, szem. közl.). A 

nagyhörcsöki kísérletben a korábbi évekhez hasonlóan (Nagy, 1999) a króm még 



Eredmények és értékelésük 
 
 

 54

mindig negatív hatással volt a fonálférgekre. A jelen vizsgálatban alkalmazott 

árnyaltabb megközelítés, a koncentrációsorozat hatásainak mérése alapján 

megfigyelhető volt, hogy a króm emelkedő koncentrációi növekvő mértékű 

bolygatásokat idéztek elő az együttesek különböző paraméterei alapján. Mind a 

denzitás és taxonszám, mind pedig a MI, SI, a ragadozók és mindenevők aránya, 

valamint a c-p 3-5-ös csoportok aránya is jól láthatóan csökkent a növekvő 

koncentrációgradiens mentén. Ezen felül a diverzitásprofil is szignifikáns 

csökkenéssel reagált már a 90 mg/kg-os kezelésre is. Ugyanakkor az eredetileg 30 

mg/kg-os összes koncentrációra beállított kezelésnek a nematológiai hatásai még 

nem egyértelműek; a denzitás, a MI és az SI valamivel alacsonyabb, a taxon-szám 

és a diverzitásprofil magasabb szintű a kontrollénál. Ezek a különbségek azonban 

nem szignifikánsak. Fentiek alapján joggal feltételezhető, hogy a króm LOEC 

értéke az adott körülmények között a 0,5-0,6 mg/kg-os felvehető 

koncentrációtartományban lehet (NH4-acetát+EDTA oldható formában kifejezve). 

A különböző dózisokkal szennyezett parcellákban ugyanis a felvehető króm 1997-

ben mért megmaradt szintje sorrendben 0,45, 0,77 illetve 1,4 mg/kg koncentrációt 

ért el. Az utóbbi két kezelésben pedig minden nematológiai paraméter jelentős 

csökkenést mutatott. Azt azonban nem lehetett számszerűsíteni, hogy a felvehető 

krómnak mekkora hányada alakult át a talajban a jóval mérgezőbb Cr(VI)-os 

formává. 

A réz estében a koncentrációgradiens a legtöbb paraméter tekintetében nem 

eredményezett nyilvánvalóan mérhető koncentrációtól függő reakciót a nematodák 

részéről. Egyedül a diverzitásprofilon lehetett többé-kevésbé konzisztens 

lépésenkénti különbségeket megfigyelni. Ezek azt sugallják, hogy a 90 és 270 

mg/kg-os koncentrációk hatása már kedvezőtlen lehetett a fonálféreg együttesekre. 

Fenti kezelések 1997-ben mért felvehető maradéka a talajban 54, illetve 133 

mg/kg-ra volt tehető.  

Korthals et al. (1996c) több világosan kivehető hatást is megfigyelt a fonálférgek 

táplálkozási csoportjainak összetételére egy réz-koncentrációgradiens hatására, tíz 
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évvel a terület elszennyezését követően. A jelen vizsgálathoz leginkább 

hasonlítható esetben, amikor a talaj pH értéke 5,5 (eredetileg 6,1) volt, a 

denzitásértékek hasonlóak voltak minden koncentrációban. A baktériumevők 

enyhe, a gombaevők jelentős mértékben növekedtek az emelkedő rézkoncentráció 

hatására, a ragadozó és mindenevő fonálférgek aránya ugyanakkor csökkent. A 

növényi táplálkozású fonálférgek nem mutattak konzisztens reakciót. Ezek az 

eredmények részben hasonlóak a jelen vizsgálatban tapasztaltakhoz: a gombaevők 

valamelyest növekvő arányban voltak jelen az emelkedő rézkoncentrációjú 

parcellákban, míg a BF/FF arány csökkent. A növényekhez kötött táplálkozású 

fonálférgek is alapvetően hasonló százalékos érték körül fluktuáltak. Azonban az itt 

bemutatott adatok szerint nem volt szisztematikus csökkenés a ragadozó és 

mindenevő fonálférgek arányában és a baktériumevők aránya is inkább csökkent, 

mint növekedett volna. A részben eltérő eredmények valószínűsíthető fő indoka az 

eltérő talajtípusokból és pH értékekből adódó nematológiai különbségekben 

keresendő. A jelen vizsgálatban érvényesülő lényegesen jobb talajkémiai 

körülmények között a fonálférgek nem különösebben érzékenyek a rézzel történt 

szennyezésre a mintegy 130 mg/kg-os felvehető értékig bezárólag. A c-p 3-5-ös 

csoport viszonylag magas aránya a 270 mg/kg-os kadmium- ill. réz 

szennyezettségű parcellákban vagy az ide tartozó fonálférgeknek az adott 

fémvegyületek iránti csekély érzékenységének tulajdonítható, vagy az ezek fontos 

táplálékául szolgáló algák megnövekedett jelenlétének a talaj legfelső néhány 

milliméterében, ahonnan a szennyezés esetleg már kimosódott (T. Bongers, szem. 

közl.). Erre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok. 

Mindenesetre utóbbi feltételezésnek ellentmond az a tény, hogy a kísérlet során a 

talaj felső 10 cm-éből származó, a mintavételt követően homogenizált minták 

kerültek kinyerésre. Ezekben a felső pár mm-es talajrétegből gyűjtött nematodák 

aránya elenyészően csekély (legfeljebb néhány százalékos) lehet, így azok nem 

befolyásolhatták érdemben az egész minta megítélését. Ráadásul a szennyezés 

felvehető frakciójának talajrétegek közötti elhelyezkedését célzó legfrissebb 
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vizsgálatok szerint (Kádár és Németh, in press) mind a Cd, mind a Cu igen stabil 

100 mg/kg körüli koncentrációkat mutat a talaj felső 30 cm-es szántott rétegében. 

Az évről évre elvégzett talajművelési eljárásoknak tulajdoníthatóan ennek a 

talajrétegnek az összetétele (beleértve a mikroelemek eloszlását is) valószínűleg 

meglehetősen homogén.  

A kísérletben vizsgált cél-paraméterekre gyakorolt legkifejezettebb hatások a 

szelénes kezelésekben voltak tapasztalhatóak. Az első kezelési szint (10 mg/kg) kis 

mértékben emelte a MI értékét, míg a következő két koncentráció (30 és 90 mg/kg) 

tisztán érzékelhető romlást idézett elő minden vizsgált nematológiai paraméter 

értékében. A legmagasabb dózissal (270 mg/kg) kezelt parcellákból pedig már a 

paraméterek kiszámításához sem sikerült elégséges számú állatot kinyerni. Ebből 

arra lehet következtetni, hogy a szelén ilyen töménysége már mérgező a 

fonálférgekre, bár az adott parcellákban a (talajélet szempontjából rendkívül 

fontos) növényi biomassza is alig volt mérhető. Mivel a talajlakó fonálférgek 

előfordulása önmagában is szorosan kötődnik ehhez a tényezőhöz (pl. Freckman és 

Caswell, 1985; Yeates, 1987), ráadásul a vegetáció jelenléte módosíthatja a 

szennyezések hatásait is (Korthals et al., 1998; Smit et al., 2002), a legmagasabb 

szelénkoncentráció által előidézett destrukció részben direkt, részben azonban a 

növényi produktivitáson keresztül érvényesülő indirekt hatásnak tekinthető. A 

kétféle hatás elkülönítése egy soron következő vizsgálat tárgyául szolgál. 

A cink a mintavétel idejére elveszítette korábban (Nagy, 1999) kimutatott, 

fonálférgek számára kedvező jellegét. Egyik koncentrációszint sem okozott 

szignifikáns hatást semelyik vizsgált nematológiai paraméter esetében sem. Kis 

mértékben azonban csökkentek a denzitás, a MI és a SI értékei a növekvő 

koncentrációk hatására. A korábban tapasztalt pozitív hatásnak az egyedüli jele a 

ritka taxonok magasabb diverzitása volt a nagyobb koncentrációkkal kezelt 

parcellákban. A gyakori taxonok diverzitása azonban ellentétes trendet mutatott. 

Fentiek megerősíteni látszanak Korthals et al. (1996b) eredményeit, melyek szerint 

a cink 200 mg/kg körüli koncentrációban depresszív hatásúak voltak a fonálféreg 
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együttesekre. A mi, kedvezőbb talajviszonyok között lefolytatott kísérletünkben a 

140 mg/kg körüli maximális cink dózis hatására kezdte mutatni a fonálféreg fauna 

a destrukció első jeleit. Újabban Georgieva et al. (2002) tapasztaltak negatív 

hatásokat egy rezet, cinket illetve rezet és cinket tartalmazó szennyvíziszappal 

kezelt angliai agrárterület fonálféreg együttesein. Az általuk alkalmazott 

fémkoncentrációk magasabbak voltak, pl. a cink esetében a 160-600 mg/kg 

(összes) koncentrációtartományban mozogtak. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 

ismételt szennyvíziszapos kezelések (bár „életszerűbbek”), de kevésbé mérhető és 

kontrollálható beavatkozást jelentenek, mint a Nagyhörcsökön elvégzett egyszeri 

szennyezés. Előbbieknél a különböző anyagok esetleges egymásra hatásával 

kialakult új szennyezők megjelenése jelentősen befolyásolhatja az eredményeket.  

 

Általánosságban, a MI (és a vele rokon c-p eloszlás), a SI értékek és a 

diverzitásprofilok alapvetően hasonló jelzéseket adtak az egyes vizsgált elemek 

hatását illetően. Amíg a Cr és a Se hatására egyértelmű, gyakran drasztikus 

csökkenésről árulkodott a minták minősége, addig a Zn esetében enyhe negatív 

hatások mutatkoztak és a Cu nem okozott egyértelmű, koncentrációtól függő 

negatív következményeket. A kadmiumra nem bizonyultak érzékenynek a talajlakó 

fonálférgek az előidézett maximális mérvű szennyezés esetében sem. Az a tény, 

hogy az eltérő elvi alapokon nyugvó vizsgált paraméterek igen hasonló 

következtetésekre vezettek, nagy mértékben növeli az eredmények robosztusságát. 

Az említett paraméterek kombinált alkalmazása, mint a fonálféreg fauna komplex 

értékmérője a terepi toxicitási vizsgálatokban, számos előnyt kínál az egyes 

mutatók önálló használatával szemben. Az árnyaltabb megközelítés evidens 

előnyein túlmenően említhető még például a diverzitásrendezés több diverzitási 

index összehangolt alkalmazásán alapuló masszív háttere és világos grafikus 

értelmezhetősége. Másfelől a Maturity Index és a Structure Index könnyen 

kiszámítható és specifikus nematológiai ismereten alapuló, igen releváns 
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mérőszámokat jelent (Bongers és Bongers, 1998, Bongers, 1999, Bongers és Ferris, 

1999, Ferris et al., 2001).  

 

 

3.3.1. A hosszú távú hatások vizsgálatának eredményei 

 

Az összes elemkoncentráció a maximális terhelést kapott kísérleti parcellák 

talajában eredetileg 270 mg/kg-nak felelt meg. A kísérlet során nem csökkent 

jelentős mértékben a Cd és a Zn felvehető (NH4-acetát+EDTA-kicserélhető) 

koncentrációja, mivel ezek az anyagok ellenálltak a kilúgzódásnak (Kádár, 2001c). 

A Cd felvehető koncentrációja például három nagyságrenddel meghaladta a 

megengedhető „B” (és a hozzá közel álló háttérkoncentráció) értéket még a vizsgált 

időszak végén is. Ezzel ellentétben a Cr és a Se koncentrációk meglehetősen nagy 

mértékű csökkenést mutattak a kijuttatást követő 9 év során (3.3.1.1. táblázat.). 

Összességében azonban a króm, a szelén és a cink koncentrációi sokszorosan 

meghaladták a kezeletlen kontroll parcellákban mért háttérértékeket, sőt a Se és a 

Zn a „B” (beavatkozási) határértékeket is. 

 

 
Az alkalmazás óta eltelt 
időszak (alkalmazás éve) 

Cd Cr Se Zn 

0 (1991) 249 19,5 103,5 136,5 
1 (1992) 228 10 81 213 
3 (1994) 164 4 89 147 
6 (1997) 190 1,4 36 143 
9 (2000) 124 1,6 11 85 
„Felvehető” háttér értékek 
Nagyhörcsökön (1994) 

kb. 0,1 
mg/kg 

kb. 0,1 
mg/kg 

0 1 

Javasolt hazai „B” 
küszöbérték („felvehető”)  

0,5 3 2 20 

 

3.3.1.1. táblázat: Az egyes mikroelemek NH4-acetát+EDTA kicserélhető 

(„felvehető”)  frakciója (mg/kg) a kijuttatást követő analízisek során 
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A Cd, Cr és Se-parcellákban fitotoxikus hatások is megfigyelhetők voltak. 

Ugyanakkor nem fordult ilyen jelenség a Zn esetében. A szelén nagyon toxikus 

volt a kiadott maximális terhelési szinten minden évben, tekintet nélkül a 

termesztett növény faji hovatartozására. Ezeken a parcellákon gyakorlatilag nem 

volt mérhető termés és a gyomflóra is alig vegetált a vizsgált időszakban. A 

kadmium minden évben szignifikáns terméscsökkenést okozott. A króm a 

kijuttatástól jelen vizsgálat első évéig okozott csak fitotoxikus hatást, 1998-tól már 

egy esetben sem (Kádár, 2001b; Kádár, 2001c; Kádár, 2003; Kádár és Hussein, 

2003). 

 
A fonálférgek szempontjából a szelén nagyon mérgező volt. A denzitásra és taxon-

számra gyakorolt destruktív hatásai a 3.3.1.2. táblázatban figyelhetők meg. Más, a 

kísérletben alkalmazott elem nem mutatott hasonló hatást egyik fenti paraméterre 

sem. Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a szelén 1997-ben, 2000-ben és 2001-

ben is szignifikánsan csökkentette a fonálféreg denzitást. 

 

 Kontroll Cd Cr Se Zn 
Denzitás 1085,4(±390) 929,4 (±401) 720,6 (±177) 90,5 (±59)***  1391,3 (±476) 
      
Taxonok 
száma 

20,8 (±2,5) 22,0 (±3,9) 18,0 (±2,0) 10,8 (±5,4)***  23,0 (±2,0) 

 
*** : szignifikáns eltérés kontrollhoz képest p < 0,001 szinten.  
 
 
3.3.1.2. táblázat: Fonálféreg denzitások (db/100 g talaj) és taxon-számok a 
különböző kezelésekben. Öt év (1997-2001) átlagai (±SD)  
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A taxonok szerkezetének átalakulása („turnover” ) jelentős mértékű volt (3.3.1.3. 

táblázat). A taxonoknak átlagosan közel 40%-a évről-évre lecserélődött a 

kontrollban. Valamivel kevesebb taxon cserélődött ki a Cd (32,1%), Cr (31,0%) és 

a Zn (33,9%) parcellákban. Ezeknek az elemeknek az átlagos taxoncsere értékei 

nagyon hasonlóak voltak. A legnagyobb mérvű taxonszerkezet-átalakulás a Se-

parcellákban volt megfigyelhető (62,7%). A taxonok kicserélődésének üteme 

általános trendként csökkenést mutatott 1997-től 2000-ig. A 2000-es évben gyűjtött 

mintákban egy nagymérvű átalakulás jelei mutatkoztak. Erre utalnak a 2000-2001 

közötti magas taxoncsere-értékek.  

 
Évek Kontroll Cd Cr Se Zn 
1997 - 1998 48,2 41,7 28,6 72,7 41,4 
1998 - 1999 50 32,1 26,1 75 38,7 
1999 - 2000 25 25,9 19,1 42,9 20,7 
2000 - 2001 32 28,7 50 60 34,6 
átlag (±SD) 38,8 (±12,3) 32,1 (±6,9) 31,0 (±13,3) 62,7 (±14,7) 33,9 (±9,2) 
 
3.3.1.3. táblázat: A taxonok kicserélődése az egyes évek között (%). 
 

 

A c-p csoport összetételek éves alapon végzett analízise (3.3.1.4. táblázat) szerint a 

Cd-kezelés szignifikánsan különbözött a kontrolltól a 2000-es évben, míg a Zn-

kezelés több alkalommal is (1997, 1999 és 2001 folyamán). A Cr és Se 

parcelláiban minden évben különbözött a c-p csoportok összetétele a kontrollétól. 

A c-p csoportok mintázatának dinamikája tisztán megnyilvánul a táblázatban. A c-

p 3-5-ös csoport relatív súlya minden kezelésben emelkedett 1997 és 1999 között. 

Ezzel összefüggésben a c-p 2-es csoport aránya csökkent, a Se-kezelés kivételével. 

Itt ugyanis a c-p1-es csoport aránya csökkent, míg a c-p 2-fonálférgeké növekedett. 

Fenti általános trend megváltozott 2000-ben. Abban az évben egy nagymérvű 

átrendeződést lehetett megfigyelni. A c-p 2-es csoport dominanciája jelentősen 

megnövekedett minden kezelésben. A következő évben a kontroll, valamint a Cd és 

a Cr kezelések c-p összetétele az 1999-ben tapasztaltakhoz meglehetősen 
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hasonlóan alakult. A Se és Zn kezelések esetén viszont az 1997-es állapotokhoz 

tapasztalható egyfajta visszatérés. Az egymást követő években 1999 és 2001 között 

magas szinten szignifikáns eltérések voltak (legalább P<0,01) megfigyelhetők az 

egyes kezelések c-p csoport összetételében. A legnagyobb mértékben a c-p 3-5 

csoport csökkent a Cr és Zn kezelésekben, 2000 folyamán. Ezt követő 

létszámnövekedésük a Cr-kezelt parcellákban volt a legmarkánsabb. 

 
 

 Kontroll Cd Cr Se Zn 
1997      

c-p1 5,5 0,5 1,1 47,5 5,1 
c-p2 86,9 92,0 97,4 52,5 76,8 
c-p3-5 7,6 7,5 1,4 0,0 18,2 
Szignif.  n.s. **  ***  ***  

1998      
c-p1 3,3 0,0 1,9 30,9 0,5 
c-p2 81,0 80,0 97,5 60,5 87,5 
c-p3-5 15,7 20,0 0,6 8,6 12,0 
Szignif.  n.s. ***  ***  n.s. 

1999      
c-p1 1,0 0,7 7,2 21,4 0,3 
c-p2 70,8 75,6 56,7 67,5 58,5 
c-p3-5 28,2 23,7 36,1 11,1 41,2 
Szignif.  n.s. ***  ***  *  

2000      
c-p1 3,8 0,7 12,5 25,1 1,3 
c-p2 86,9 95,6 86,4 74,1 90,7 
c-p3-5 9,3 3,8 1,1 0,8 8,0 
Szignif.  *  ***  ***  n.s. 

2001      
c-p1 0,9 0,6 2,6 39,9 13,8 
c-p2 79,5 85,9 43,9 59,4 73,3 
c-p3-5 19,6 13,5 53,5 0,7 12,9 
Szignif.  n.s. ***  ***  ***  
 
Szignif.: a különbségek szignifikanciaszintje *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
 
3.3.1.4. táblázat: A fonálférgek c-p csoport eloszlása a különböző kezelésekben 
(%). 
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A Maturity Index (MI) tisztán látható trendeket mutatott minden kezelésben 

(3.3.1.5. táblázat). Az első 3 évben emelkedtek az index értékei (kivéve a Zn 

esetében, ahol az 1997-es értékek meghaladták az 1998-ban számítottakat). Ezt 

követően 2000-ben markáns csökkenést lehetett megfigyelni. A 2001-es évben újra 

növekedésnek indultak az index értékei. A szelénnel kezelt parcellákban nem 

lehetett MI értékeket számítani az alacsony fonálféreg denzitások következtében. 

 

 
 Kontroll Cd Cr Zn 
1997 2,08 2,10 1,98 2,44 
1998 2,40 2,55 2,02 2,30 
1999 2,88 2,48 2,85 2,96 
2000 2,14 2,07 1,99 2,11 
2001 2,50 2,24 2,16 2,38 
Átlag 2,40 2,29 2,20 2,43 
 
3.3.1.5. táblázat: A MI öt évre vonatkozó átlagértékei a két ismétlésben. A Se-
kezelésben nem volt elég fonálféreg az index kiszámításához. 
 

 

A táplálkozási csoportok vizsgálata során (3.3.1.6. táblázat) kiviláglott, hogy a 

vizsgált periódus során a növényi táplálkozású fonálférgek aránya a szelén 

kivételével az összes kezelésben növekedést mutatott. A baktériumevők 

dominanciája többé-kevésbé minden kezelésben csökkent az első három évben. Ez 

a tendencia különösen érvényes volt a Se-parcellákban. A 2000-es évben 

megemelkedet e csoport aránya, majd 2001-ben újra csökkenést mutatott, króm-

parcellák kivételével. A növényi táplálkozású fonálférgekkel ellentétben a 

gombaevők dominanciája folyamatosan csökkent, a szelénes kezelés kivételével. A 

ragadozó és vegyes táplálkozású fonálférgek aránya növekedett az első 3 évben, 

csökkent 2000-ben és újra növekedést mutatott 2001-ben. Ez a trend minden 

kezelésben hasonló volt.  
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 Kontroll Cd Cr Se Zn 

1997      
PF 15,9 4,2 9,1 2,9 29,2 
BF 42,9 54,5 55,2 95,4 34,3 
FF 37,8 35,9 33,8 2,1 27,4 
O 1,8 3,4 0,9 0,0 6,6 
R 1,5 2,0 0,9 0,0 2,4 
Szignif.  **  n.s. ***  ***  

1998      
PF 32,9 21,5 13,1 20,0 41,5 
BF 30,8 25,6 43,2 70,0 19,3 
FF 23,0 31,2 42,9 10,0 30,0 
O 8,4 12,1 0,5 0,0 5,7 
R 4,9 9,7 0,3 0,0 3,5 
Szignif.  **  ***  ***  *  

1999      
PF 44,4 19,8 31,1 12,3 38,7 
BF 22,6 36,4 39,7 54,9 28,0 
FF 22,5 29,4 13,8 17,7 11,2 
O 7,0 10,4 11,3 8,3 14,7 
R 3,6 3,9 4,0 6,9 7,4 
Szignif.  ***  ***  ***  ***  

2000      
PF 45,1 17,1 45,4 1,0 35,9 
BF 39,7 60,1 46,2 92,7 52,3 
FF 11,9 20,0 8,4 4,8 9,2 
O 1,9 1,5 0,0 0,7 1,4 
R 1,3 1,2 0,0 0,7 1,2 
Szignif.  ***  n.s. ***  n.s. 

2001      
PF 61,5 29,8 34,8 0,0 59,2 
BF 20,6 42,9 55,0 88,4 22,8 
FF 11,5 19,7 5,8 11,6 11,4 
O 5,6 5,4 3,5 0,0 4,8 
R 1,0 2,3 0,9 0,0 1,8 
Szignif.  ***  ***  ***  n.s. 
 
PF: növényi táplálkozásúak, BF: baktériumevők, FF: gombaevők, O: mindenevők, 
R: ragadozók, Szignif.: a különbségek szignifikanciaszintje *: p<0,05, **: p<0,01, 
***: p<0,001 
 
3.3.1.6. táblázat: A táplálkozási csoportok arányai az egyes kezelésekben. 
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A baktériumevők/gombaevők aránya a krómmal és a szelénnel kezelt parcellákban 

szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollban (3.3.1.7. táblázat).  

 
 Kontroll Cd Cr Se Zn 

BF 58,8 59,2 68,7 88,3 66,7 
FF 41,2 40,8 31,3 11,7 33,3 
BF:FF 1,43 1,45 2,18 7,3 2,0 
Szignif.  n.s. *  **  n.s. 
 
BF: baktériumevők, FF: gombaevők, Szignif.: a különbségek szignifikanciaszintje 

*: p<0,05, **: p<0,01, 

 

3.3.1.7. táblázat: A baktériumevők és a gombaevők dominanciája (%) és 

egymáshoz viszonyított arányuk az egyes kezelésekben.  

 

 

Az elemek alkalmazásának taxon-szintű vizsgálata során (Melléklet II.5. táblázat) 

csak nagyon kevés szignifikáns hatás mutatkozott. Az Eucephalobus-ok denzitása 

például a Cd kezelésben magasabb volt, mint a kontrollban. A króm csökkentette 

az Aporcelaimellus és Pratylenchus genus-ok egyedszámát. Az Aphelenchoides, 

Aporcelaimellus, Ditylenchus, Filenchus és Tylencholaimus genus-ok denzitása 

csökkent a Se hatására, míg a Zn pozitívan hatott a Pratylenchus-okra. 

Hat olyan taxont sikerült kimutatni, amelyek domináltak minden kísérleti 

parcellában. Az Acrobeloides, Aphelenchus, Chiloplacus, Pratylenchus, és 

Tylenchorhynchus genus-ok, valamint a Rhabditidae család (beleértve a tartós 

lárvákat is) képviselői minden évben előfordultak az összes kezelésben. Az öt év 

átlagában az Acrobeloides-ek alkották a legnpesebb csoportot minden kezelésben. 

Ugyanezek, valamint a Pratylenchus és a Tylenchorhynchus genus-ok domináltak a 

kontrollban és a cink-kezelésben. A Chiloplacus genus dominált a Se kezelésben, 

míg a Cr és Cd-parcellákban ez volt a második, illetve harmadik legnépesebb 

genus. Ki kell azonban emelni, hogy az egyes évek között jelentős fluktuáció volt 
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megfigyelhető. A legalacsonyabb CV érték (34,1%) a Ditylenchus-ok esetében volt 

megfigyelhető a kontrollban. A legmagasabb fluktuációt (144,1%) a Rhabditidae 

család képviselői mutatták a Cd-kezelésben. Az összes kezelésre számított átlagos 

CV érték 65%-os volt. 

 

3.3.2. A hosszú távú hatásvizsgálat eredményeinek értékelése 

 

Egyes területek mikroelemekkel (köztük nehézfémekkel) történt szennyezése 

számos kísérletben idézte elő a fonálférgek denzitásának csökkenését (Yeates et al. 

1994, Korthals et al. 1996a, Georgieva et al. 2002). Hasonló eredmények 

mutatkoztak jelen kísérletben is. Különösen a Se bizonyult toxikusnak a 

fonálférgekre az alkalmazott koncentrációban. A Zn hatására tapasztalt denzitás-

növekedés a növényi és bakteriális táplálkozású csoportok elszaporodására 

vezethető vissza. Ennek oka a terület eredetileg cinkhiányos jellege lehet (Kádár, 

1995). A cink alkalmazása stimulálta a növényi produktivitást és valószínűleg a 

mikrobiális biomassza mennyiségét is. Ezeken a mechanizmusokon keresztül 

indirekt módon kedvezett az említett élőlényeket fogyasztó fonálféreg 

csoportoknak. Ilyen jelenség volt megfigyelhető cinkkel dúsított szennyvíziszap 

alkalmazásakor (Weiss és Larink 1991; Georgieva et al. 2002). A denzitásokról 

leírt következtetésekhez hasonló megállapítások vonhatók le a taxonok számára 

vonatkozóan is. 

A taxonok egyes kezelésekre adott reakcióit tekintve az Eucephalobus genus 

denzitásának növekedése a kadmium hatására alátámasztja Popovici (1994) 

valamint Popovici és Korthals (1995) megfigyeléseit, amelyek szerint az r-

stratégista baktériumfogyasztók száma növekedést mutat nehézfémekkel 

szennyezett talajokban. A Cephalobidae családba tartozó Eucephalobus-ok is ilyen 

rövid életű, kistermetű baktériumevő fonálférgek, amelyeknek mikroelem-

szennyezésekkel szembeni toleranciáját jelen adatok is alátámasztják.  
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A Pratylenchus genus alacsonyabb denzitása a krómmal kezelt parcellákban a 

nehézfém direkt hatása lehet. A szakirodalomban rendelkezésre álló adatok szerint 

például a Pratylenchus penetrans faj az ezüst jóval toxikusabb hatást gyakorolt, 

mint egy Aphelenchoides, illetve egy Xiphinema fajra (Pitcher és McNamara, 

1972). Az eltérő kísérleti körülmények következtében (in vitro 18-24 órás 

inkubációs idejű mortalitási teszt) azonban ezek az adatok jelen eredményekkel 

nem teljesen egybevethetőek. Ugyanakkor a Pratylenchus-ok cink-kezelésre 

mutatott pozitív reakciója a fent már említett mechanizmus (növényi 

mikroelempótlás) indirekt következményének tekinthető.  

A ragadozó és mindenevő fonálférgek alkotják a nehézfémszennyezésekkel 

szemben legérzékenyebb csoportot (Bongers és Bongers 1998). Jelen kísérletben a 

króm és a szelén csökkentette az Aporcelaimellus genus denzitását még tíz évvel a 

kezelést követően is. Ezt az eredményt alátámasztják Georgieva et al. (2002) 

megfigyelései is. Habár Weiss és Larink (1991), valamint Yeates et al. (1994 és 

1995) megfigyelte a ragadozó fonálférgek arányának növekedését szennyezett 

területeken, az ő eredményeik az alkalmazott megközelítés miatt nem feleltethetők 

meg a jelen kísérletben tapasztaltaknak. Egyrészt a szennyező anyagok kevert 

alkalmazása miatt, másrészt egy olyan nematológiai megközelítés miatt, amely ma 

már valószínűleg túlhaladottnak mondható. A Yeates-féle kísérletben pedig csak a 

(Nagyhörcsökön fel nem lelhető) Mononchida fonálférgeket tekintik 

ragadozóknak. Ezek egyedszáma is csökkent a szennyezés növekedtével, azonban 

nem olyan intenzíven, mint az össz-fonálféregszám Ebből következően lehetett 

regisztrálni, hogy arányuk bizonyos növekedést mutatott. Ugyanakkor a többi K-

stratégista csoportot, beleértve a nagy testű Dorylaimida genus-okat (például 

Aporcelaimus, Nygolaimus) az idézett munka egységesen a mindenevők közé 

sorolja. Utóbbiak aránya pedig markánsan csökkent a növekvő mértékű 

szennyezések hatására. A közlemények érdekessége, hogy valamivel korábban 

jelent meg az a rendszerező munka, ugyancsak az Új-zélandi Gregor Yeates és 

európai illetve Észak-amerikai nematológus munkatársai összefogásával (Yeates et 
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al., 1993), amely a fonálféreg táplálkozási csoportok ma széles körben elfogadott 

beosztását tartalmazza. Ebben már ragadozóként tartják nyilván a másik cikkben 

még mindenevő kategóriába sorolt Dorylaimida taxonokat… Ha a fentiek szerint 

átszámoljuk a táplálkozási csoportok reakcióit, akkor a ragadozók abban a 

kísérletben is markáns csökkenést mutatnak a szennyezés mértékének 

emelkedésével. Ez a megfigyelés (a Mononchida és Dorylaimida fonálférgek eltérő 

reakciója a szennyezésre) alátámasztja a Dorylaimida rend nehézfémek iránti 

érzékenységére vonatkozó megállapításokat. Hasonlóképpen, Weiss és Larink 

(1991) szerint a „ragadozók” meghatározó csoportját az a (c-p1-es besorolású, a 

Rhabditida rendbe tartozó) Pristionchus genus alkotja, amely a ma elfogadott 

megközelítés szerint egyértelműen a baktériumevők közé sorolandó. A valóban 

ragadozó Aporcelaimellus genus képviselői viszont a szennyezés hatására teljesen 

eltűnnek. Fentiekből látható tehát, hogy a szorosabb értelemben vett Dorylaimida 

ragadozó (és omnivor táplálkozású) fonálférgek kiemelkedően érzékenyek a 

nehézfémszennyezésekre, míg az egyéb ragadozók kevésbé. Az újabban már nem 

is ragadozónak tekintett Secernentia taxonok pedig – más Rhabditidákhoz 

hasonlóan – meglehetősen toleránsnak tűnnek a vizsgált szennyező anyagokra. 

 

Ki kell emelni, hogy a denzitások és a genus-összetétel éves fluktuációja egy 

mezőgazdaságilag művelt területen igen magas lehet más élőhelyek fonálféreg 

együtteseihez viszonyítva. A jelen kísérlet során tapasztalt taxonkicserélődés 

mértéke megfelelt annak, amit például egy mezőgazdasági művelés alatt álló 

svédországi mezőn (Kjettslinge) tapasztaltak (Boström és Sohlenius, 1998). A 

szokványos ingadozáshoz képest jelen kísérletben csak a szelénes parcellák 

mutattak extrém magas kicserélődési értékeket. Ez pedig a szennyezés hatásával 

magyarázható (viszonylag sok, alacsony denzitású taxon ingadozott évről évre a 

kimutathatósági határ közelében). Így az e parcellákon tapasztaltak 

megfeleltethetőek egy szukcesszió korai stádiumának, amelyre a magas 

fajkicserélődési értékek jellemzőek (Begon et al., 1990). 
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A növényi táplálkozású fonálférgek viszonylag alacsony aránya a Cd és Se 

kezelésekben összefüggésben lehet az e parcellákban szignifikáns csökkenést 

mutatónövényi biomassza értékekkel. Számos megfigyelés támasztja alá, hogy a 

növényi táplálkozású fonálférgek denzitását meghatározza a növényi biomassza 

mennyiségi és minőségi alakulása, valamint a növények életképessége (Yeates 

1987; Bongers és Ferris 1999; Yeates és Bongers 1999).  

 

A c-p csoport összetétel analízise hasznos eszköz a nehézfémek (mikroelemek) 

fonálféreg együtesekre gyakorolt szennyező hatásainak kimutatásában (de Goede et 

al. 1993; Bongers és Ferris 1999). Hasonló elvi alapokon áll a Maturity Index 

értékek analízise is (Bongers 1990; Korthalts et al. 1996b). Mindkét módszer 

eredményei azt mutatják, hogy jelen kísérletben a Cd enyhe, míg a Cr jóval 

kifejezetebb negatív hatást gyakorolt a talajlakó fonálférgekre.  

 

A Cd alig kimutatható káros hatásaira vonatkozó következtetés egybevág Korthals 

és munkatársai (1996b) megfigyelésével, akik szerint már egy hét után sem lehetett 

megfigyelni akut hatásokat a kísérletükben alkalmazott maximális (160 mg/kg) 

koncentrációjú kezelésben. Haight et al. (1982) valamint Kammenga et al. (1994) 

szintén dokumentálta a fonálférgek kadmiumal szembeni alacsony érzékenységét. 

Ugyanakkor Bengtsson és Tranvik (1989) a denzitás csökkenését tapasztalta egy 

erdei talajon 26 mg/kg koncentrációjú Cd-szennyezés következtében.  

 

A krómnak a talajlakó fonálférgek együtteseire gyakorolt hatásaira vonatkozóan 

nagyon kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Megemlíthetők például Bardgett et 

al. (1994) valamint Yeates et al. (1992, 1994) közleményei. Azonban ezek 

eredményei sem hasonlíthatóak össze a jelen kísérletben tapasztaltakkal az eltérő 

megközelítés (pl. más nehézfémekkel kevert kijuttatási körülmények) miatt. A 

Nagyhörcsökön végzett kísérletben a króm káros hatásai megfigyelhetőek voltak az 

egész vizsgálati időszak során. Annak ellenére, hogy a króm 1997 után már nem 
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mutatott fitotoxicitást (legalábbis nem gyakorolt szignifikáns depresszív hatást a 

termesztett növények biomasszájára), a krómmal kezelt parcellákban a fonálféreg 

c-p csoportok összetétele minden évben szignifikánsan eltért a kontrollokétól. Ezen 

kívül ebben a kezelésben a többinél intenzívebben reagált c-p csoportok összetétele 

arra a (közelebbről nem azonosítható) bolygatásra, amelynek hatásai az egész 

területen megmutakoztak a 2000. évi mintákban. Az 1999-es állapotokhoz való 

visszatérés is hangsúlyosabban végbe ment ebben a kezelésben, mint a többiben. 

Mindezek a tények azt mutatják, hogy a króm hosszútávú hatásai a fonálférgekre 

kifejezettebbek, mint a vegetációra, azaz a fonálférgek mennyiségi és minőségi 

szempontból érzékenyebb indikátorai a krómszennyezésnek, mint a növények 

(legalábbis mint a kísérlet 1997 utáni évei során termelt mezőgazdasági növények).  

 

A Se rendkívül toxikusnak bizonyult mind a növények, mind a nematodák számára 

abban az esetben, amikor az ammónium-acetát+EDTA-oldható felvehető 

koncentrációja eléri, illetve meghaladja a 10 mg/kg-os szintet. Az Acrobeloides és 

Chiloplacus genus-ok toleránsnak tűnnek a szelénre, mivel ezek a taxonok minden 

évben viszonylag magas denzitással fordulnak elő. Ez megfelel a kísérleti területen 

korábban is tapasztaltaknak (Nagy, 1999).  

A Se felvehető koncentrációja markánsan csökkent a kísérleti időszak folyamán. 

Három taxon, név szerint az Alaimidae család, az Aphelenchoides és Ditylenchus 

genus-ok 1999-ben tűntek fel és stabil állományokat alkottak az ezt követő 

években. Ebből arra lehet következtetni, hogy e taxonok másoknál toleránsabbak a 

szelénre, így valamiféle „pionír” szerepet játszanak a terület visszanépesedésében. 

A gombaevők közé tartozó Aphelenchoides és Ditylenchus genus-ok viszonylagos 

toleranciája egyes mikroelem-szennyezők iránt már ismert a szakirodalomból. 

Például Korthals et al. (1996b) kísérletében a Ditylenchus-ok a rézre nem, csak a 

pH-ra, az Aphelenchoides-ek a pH-ra és a réz-pH interakcióra reagáltak 

szignifikánsan. Georgieva et al. (2002) szintén kimutatták ezen taxonok 

toleranciáját a Cu, Ni és Zn esetében.  
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A szelénes parcellákban ki nem mutatott taxonok esetében nem dönthető el 

egyértelműen, hogy hiányuk milyen mértékben tudható be a szennyezés direkt 

következményének és mennyiben tulajdonítható a növényi biomassza (majdnem 

teljes) hiányának. Erre vonatkozóan továbi tisztázó vizsgálatokra lenne szükség. A 

szakirodalomban más, a szelén hatására vonatkozó genus-szintű adatot nem 

sikerült fellelni. 

 

A Zn pozitív hatást gyakorolt a fonálféreg együttesekre denzitás, taxon-szám és 

Maturity Index szempontjából is az (itt külön nem vizsgált) 1996-os és az 1997-es 

eredmények alapján (Nagy 1999). A következő évben, valamint 2000-ben és 2001-

ben ez a hatás nem volt tetten érhető. Ugyanakkor káros hatásokat sem sikerült 

kimutatni a cink-kezelés eredményeképpen. Korthals et al. (1996b) adatai szerint a 

kijuttatást követően egy héttel a cink káros a fonálférgekre már 100 mg/kg-os 

koncentrációban is. Az ő eredményeikből azonban nem lehet messzemenő 

következtetéseket levonni a jelentősen eltérő talajtípus és a rövidtávú kísérleti 

megközelítés miatt. Egy hosszútávú kísérletben (Georgieva et al. 2002) 

megfigyelték a cink káros hatását a fonálféreg együttesek bizonyos paramétereire 

(például a c-p csoportok összetételére és a MI-re) már 150 mg/kg-os szintű 

eredetileg kiadott össz-koncentráció esetén, 8-12 évvel a szennyezés kijuttatása 

után. Ez látszólag ellentmond a Nagyhörcsökön tapasztaltaknak, miszerint az 

eredetileg 270 mg/kg -ra beállított névleges össz-koncentrációjú kezelések neutrális 

(illetve korábban kifejezetten serkentő) hatásúak voltak. Ki kell azonban ismét 

emelni a kísérleti területek talajtípusának fontosságát. A Nagy-Britanniában 

elvégzett kísérlet egy homokos vályogtalajon zajlott. Ezzel szemben 

Nagyhörcsökön a valamivel magasabb pH-val és nagyobb pufferkepacitással 

jellemezhető mészlepedékes csernozjom volt az uralkodó talajtípus, amely 

eredetileg ráadásul cinkben szegénynek volt minősíthető (Kádár I. szem. közl.). 

Fenti különbségek pedig – a jelek szerint – nagyban meghatározhatják a cinknek a 

fonálféregegyüttesekre gyakorolt hatását. Ráadásul az összehasonlítás tárgyát 



Eredmények és értékelésük 
 
 

 71

képező brit kísérletben a nematológiai mintavétel csak egyszeri alkalommal és 

mintegy 3 hónappal a termesztett növény betakarítását követően történt. A 

növények jelenléte pedig szintén fontos a nehézfémek mérgező hatásainak 

tompítása szempontjából (Korthals et al. 1998). A növényzet jelenlétének 

fontosságát támasztják alá Smit et al. (2002) adatai, melyek szerint a CaCl2-

kivonható cinkre vonatkozó NOEC-értékek igen alacsonyak voltak: 9,4 a 

taxonszámra, 9,9 a Shannon-Weaver-féle diverzitási indexre növényzet nélküli 

homoktalajon. A nagyhörcsöki kísérletben a cink nem csökkentette a fonálféreg 

taxonok számát a 85 mg/kg-os felvehető (NH4-acetát+EDTA-kicserélhető) 

koncentrációszinten sem. Más megközelítésben: az Aphelenchus-okat Smit et al. 

(2002), valamint Georgieva et al. (2002) többé-kevésbé érzékenynek találták a 

cinkre. Jelen kísérletben a cink hatásait valamivel árnyaltabban sikerült 

megfigyelni erre a vizsgálat évei során Nagyhörcsökön magas denzitással 

előforduló taxonra vonatkozóan. Amíg a cink (alapvetően pozitív) hatásait 

tükrözték egyes nematológiai paraméterek, addig az Aphelenchus-ok dominanciája 

a kezelt parcellákban valamelyest alatta maradt a kontrollokénak. Később azonban 

(a hatás elmúltával) megszűnt ez a kis mérvű eltérés is. Öt év átlagában 

gyakorlatilag nem különböztek a kezelt és a kontroll értékek. Fentiek megerősíteni 

látszanak, hogy az Aphelenchus genus-ba tartozó fonálférgek érzékenyek a cink 

hatásaira. A Paratylenchus genus denzitása a magasabb volt a cinkkel kezelt 

parcellákban, mint a kontrollban. Ez megfelel Georgieva et al. (2002) 

megfigyelésének.  

 

A gombaevő fonálférgek magas aránya a baktériumevőkhöz viszonyítva több 

szerző szerint is jelezheti egy nehézfémszennyezés hatását (Sturhan 1986; Korthals 

et al. 1996a; Bongers és Bongers 1998). Jelen kísérletben ezzel ellentétes kép volt 

megfigyelhető. A kadmium, króm és szelén parcelláiban a baktériumevők 

domináltak. Ennek oka az lehet, hogy az idézett munkákban a szennyezéshez 

alacsony, illetve csökkenő pH-érték társult. Az ilyen környezet pedig kedvez a 
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gombáknak a baktériumokkal szemben (de Goede és Dekker, 1993). A 

nagyhörcsöki terület talaja olyan mészlepedékes csernozjom vályogtalaj, amely 

kedvez a baktériumpopulációk növekedésének. Emellett a rendszeres 

mezőgazdasági tevékenység elősegíti a baktériumevők létszámnövekedését 

(Sohlenius és Boström 1984; Ettema és Bongers 1993).  

 

Popovici (1994), valamint Popovici és Korthals (1995) ugyanakkor szintén a 

baktériumevők magasabb denzitását figyelte meg nehézfémekkel szennyezett 

talajokon. Fentiek szerint a baktériumevő/gombaevő fonálférgek arányának 

alakulása a nehézfémszennyezettség következtében élőhelyspecifikus tényezőnek 

tűnik. 

 
 

3.4. Új tudományos eredmények:  

 

A dolgozat során bemutatott új nematológiai eredmények az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

 

1.) Egyes, eddig a szakirodalomból nem ismert nematológiai hatású mikroelemek, 

elsősorban a Nagyhörcsökön az első évet követően általunk már nem vizsgált Al, 

As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb és Sr hatástalanságának dokumentálása. Ezek az elemek az 

eredeti névleges össz-koncentráció (270 mg/kg) maradékában már hatástalannak 

bizonyultak a fonálféreg együttesekre a kísérleti terület mészlepedékes csernozjom 

talaján, hat évvel a szennyezést követően. Azok a „felvehető” koncentrációértékek, 

amelyekre fenti állítás igazolható, a következők voltak: Al: 66,4 mg/kg, As: 41,8 

mg/kg, Ba: 56,2 mg/kg, Hg: 22,8 mg/kg, Mo: 8,1 mg/kg, Ni: 51,9 mg/kg, Pb: 188,5 

mg/kg, Sr: 132,5 mg/kg. Hasonlóképpen, a Cd 190 mg/kg-os és a Cu 133 mg/kg-os 

felvehető dózisa sem gyakorolt egyértelműen negatív hatást a fonálférgekre, bár 

ezek a kezelések egyes paramétereket még befolyásoltak kezdetben. 
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2.) A depresszív elemek (Cr és Se) káros hatásainak artikulált (koncentrációtól 

függő) kimutatása a fonálféregfauna egészére, valamint egyes taxonokra, ill. 

funkcionális csoportokra. Ezek szerint kimutattam, hogy a fonálférgek együttesei 

bizonyos növényeknél érzékenyebb indikátorai a mikroelemekkel (elsősorban a 

krómmal) történt szennyezésnek. Elsősorban a nagy testű, ragadozó és mindenevő 

Dorylaimida fonálférgek bizonyultak érzékenynek a Cr hatásaira közép- és 

hosszútávon is. A növényi táplálkozású fonálférgek közül a Pratylenchus genus és 

(nem szignifikáns mértékben) a Tylenchorchynchidae család tagjainak 

dominanciája csökkent, míg a Paratylenchus-oké enyhén növekedett ebben a 

kezelésben. Összességében elmondható, hogy a fonálférgek a króm iránt 

érzékenynek bizonyultak, összehasonlítva más elemekkel. 

 

3.) Annak ellenére, hogy a szelén magas dózisban általában drasztikusan negatív 

hatást gyakorolt a fonálférgekre, egyes genus-ok (elsősorban a Chiloplacus és az 

Acrobeloides) nem pusztultak ki teljesen ezekből a parcellákból sem. Így ezek Se-

toleranciája alaposan feltételezhető. 

 

4.) A cink 143 mg/kg-os dózisa hat év után még stimulálta a fonálféreg 

együtteseket. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a fonálférgek képesek 

jelezni egy kedvező mikroelem-hatást is, azaz egészen árnyalt bioindikátor 

tulajdonságokkal bírnak.  

 

5.) A részben hasonló megközelítésből származó Maturity Index és Structure 

Index, valamint a tőlük teljesen független elvi alapokon álló és környezeti 

nematológiai vizsgálatokban eddig még fel nem használt diverzitásprofilok 

egyidejű alkalmazása kellőképpen robosztus eredményeket szolgáltat és így 

ígéretes eszközt jelent a nematodák biológiai indikátorként való alkalmazásában. 
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További specifikus eredmények:  

 

Az Aphelenchoides genus-ba tartozó fonálférgek As, Hg és Sr toleranciája: az As 

40 mg/kg feletti, a Hg 20 mg/kg feletti és a Sr 130 mg/kg feletti felvehető 

koncentrációjára terepi körülmények között a %-os dominanciaértékek 

növekedésével reagáltak. Ez mindenképpen arra utal, hogy fent említett fonálférgek 

jól bírják az adott mikroelemdózisokat. 

 

Az Aphelenchus genus-ba tartozó fonálférgek más szerzők által említett cink-

érzékenységét sikerült valószínűsíteni a korábbi adatoknál részletesebb kísérletes 

háttér alapján.  
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4. Következtetések, javaslatok 

 

 

Átfogó következtetésként levonható, hogy bár az egyes szennyező anyagok hatásai 

különböző módokon érvényesülnek a talaj-növény-talajállat rendszerben, 

legtöbbjük nem gyakorolt nagyon drasztikus hatást a fonálféreg fauna szerkezetére. 

Ennek okai mind a kedvező talajviszonyokban, mind a szennyezés óta eltelt 

időszak hosszában keresendőek. Ráadásul az eredetileg kiadott nem túl magas 

koncentrációk is magyarázhatják, hogy egyes elemek (Al, As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb, 

Sr) mintegy 5-6 év után már hatástalannak bizonyultak, míg mások (Cd, Cu) csak 

enyhe hatásokat mutattak a fonálféreg együttesek szerkezetére. Az azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy a legkirívóbban (azaz évről-évre ismételten depresszív 

hatású) fitotoxikus elemek, a króm és a szelén a fonálférgekre is súlyosan 

mérgezőek, hosszú távú hatásaikat tekintve is. Ugyanakkor a helyi fonálféreg 

fauna, a termesztett növényekhez hasonlóan, több esetben is pozitívan reagált a 

cinkkel történt, mikroelempótlásnak minősíthető kezelésre. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a talajlakó szabadon élő fonálférgeknek, a 

talajlakó lebontó szervezetek e talajtermékenység fenntartása szempontjából 

kiemelkedő fontosságú csoportjának az együttesei a legmarkánsabb hatású 

mikroelemekre hasonlóan reagálnak, mint a termesztett növények fontosabb 

paraméterei (a növényi biomasszára vonatkozó kémiai analízisek, illetve 

kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok eredményei alapján). A szabadon élő 

fonálférgek tehát – több más kutató véleményével egybehangzóan – a terepi 

mikroelemterhelések kitűnő bioindikátorainak bizonyultak.  
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Ez a következtetés azt támasztja alá, hogy a fenti disszertációban bemutatott 

nematológiai indikációs eszközrendszer (denzitás, taxon-szám, MI, SI, esetenként 

kiegészítve más paraméterekkel is) fontos, akár rutinszerűen is alkalmazandó 

eszköz lehet a környezeti bolygatásoknak a talajfaunára gyakorolt hatásainak 

vizsgálata során. 
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5. 1. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a szabadon élő fonálférgek talajlakó 

csoportjai mennyire alkalmasak nehézfémek és egyéb mikrolemek szennyező 

hatásainak terepi bioindikációjának céljára. Az alkalmazott kísérleti 

megközelítések az alábbiak voltak: 

1.) A Nagyhörcsökön kiadott 13 mikroelem (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, 

Pb, Se, Sr és Zn) kezelés után 5,5-6 évvel elvégzett vizsgálata a fonálféreg 

cönózisokra gyakorolt esetleges hatásuk elbírálása szempontjából.  

2.) A fenti kísérletben hatást mutató elemek (Cd, Cr, Cu, Se és Zn) dózistól függő 

károsító hatásának nematológiai vizsgálata.  

3.) A további vizsgálatokra a korábbi évek eredményei alapján kiválasztott elemek 

(Cd, Cr, Cu, Se és Zn) hosszú távú (6-10 éves) hatásainak elemzése. 

 

1. A 13 növényi mikroelem mintegy 270 mg/kg-nak megfelelő összes 

koncentrációjú terhelésének vizsgálata során a fonálférgek denzitása, taxonszáma, 

valamint a Maturity Index és a Structure Index egyaránt jelezte, hogy a Cr és a Se 

jelentős károsító hatást gyakorolt az együttesekre, míg a Zn kedvezően befolyásolta 

ugyanezen paramétereket. A Cd és a Cu is mutatott bizonyos hatásokat, amelyek 

azonban árnyaltabb elemzést igényelnek. A többi elem hatása semleges volt, vagy 

nem érte el a kimutatható szintet. Ennek oka elsősorban a kedvező termőhelyi 

körülményekben keresendő, illetve abban, hogy a szennyezés óta eltelt több mint öt 

év során jelentősen csökkent a szennyező anyagok felvehető koncentrációja. 

2. A Cd, Cr, Cu, Se és a Zn különböző dózisainak hatásvizsgálata során az alábbi 

fontosabb eredmények voltak regisztrálhatók. A három, illetve négy 

koncentrációszinten (eredetileg10, 30, 90 és 270 mg/kg) beállított kezelések hatásai 

alapján a fonálférgek denzitását szignifikánsan csökkentette a 90 és 270 mg/kg Se, 

valamint a 270 mg/kg Cr, míg a 90 és 270 mg/kg Se kezelés csökkentette a 

nematoda taxonok számát. A Maturity Index értékei (a c-p 2-5 fonálféreg 

taxonokra vonatkoztatva) konzisztens módon csökkentek a Cr és a Se, valamint 
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kisebb mértékben a Zn koncentrációjának növekedésével. A Structure Index 

hasonlóképpen csökkenő tendenciát mutatott a Cr, a Se és kisebb mértékben a Zn 

hatására, míg a Cd-kezelt parcellákban szolíd emelkedést jelzett. A c-p csoportok 

eloszlását negatívan befolyásolta a növekvő Cr és Se koncentráció, míg a Zn 

kezelés hatására ez a változás nem volt szignifikáns. A táplálkozási csoportok 

reakciója hasonló volt a többi paraméteréhez: a Cr és a Se szignifikáns, a 

sokféleség csökkenése irányába mutató változást okozott. A legérzékenyebb 

vegyes táplálkozású és ragadozó fonálférgek aránya egyértelműen csökkent a Cr és 

Se kezelésekben. A cinkszennyezés szintén kis mértékben csökkentette fenti 

csoportok arányát, míg a Cd hatására növekedést lehetett megfigyelni. A nematoda 

diverzitásprofilok szignifikáns csökkenés mutattak a Cr és a Se növekvő 

koncentrációinak következtében, míg a Cu és a Zn koncentrációnövekedése nem 

okozott egyértelmű hatásokat. 

3. A Cd, Cr, Se és Zn 270 mg/kg-os kijuttatáskori össz-koncentrációjának hatásait 

vizsgálata során, 6-10 évvel a szennyezést követően fény derült arra, hogy a 

növényi biomasszát szignifikánsan csökkentő kadmium csak mérsékelt hatást 

gyakorolt a fonálférgekre. A króm azonban, amely a növényekre csak a vizsgálat 

első évében volt toxikus, csökkentette az Aporcelaimellus genus denzitását és a 

Maturity Indexet, növelte a Pratylenchus-ok denzitását és a baktériumevőknek a 

gombaevőkhöz viszonyított arányát, megváltoztatta a c-p csoportok szerkezetét és 

a táplálkozási csoportok arányát. A szelén nagyon toxikusnak bizonyult a mért 11 

mg/kg felvehető koncentrációban. A cinknek az első évben mért kedvező hatása 

megszűnt a vizsgálat további éveiben. A nematoda együttes összetételében jelentős 

évek közötti fluktuáció volt megfigyelhető. 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a szabadon élő fonálférgeknek, 

a talajlakó lebontó szervezetek e talajtermékenység fenntartása szempontjából 

kiemelkedő fontosságú csoportjának az együttesei a legmarkánsabb hatású 

mikroelemekre hasonlóan reagálnak, mint a termesztett növények. A szabadon élő 

fonálférgek tehát – több más kutató véleményével egybehangzóan – a terepi 

mikroelemterhelések igen jól alkalmazható bioindikátorainak bizonyultak. 
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5.2. SUMMARY 

 

In my thesis research I studied some possibilites to apply free living terrestrial 

nematodes as indicators of soil microelement pollution effects. The main objective 

of the work was to study how microelement contamination affects terrestrial 

nematode assemblages under field conditions. The experimental approaches were 

as follows: 

1. Exploring medium-term effects of 13 microelements (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sr and Zn) on nematode assemblages, 5.5-6 years after 

application. It was studied whether these effects could be exclusively negative and 

whether it is possible to find differences in intensity of the effects. 

2. Study of dose-dependent effects. A concentration gradient of the microelements 

still affective after 6 years (Cd, Cr, Cu, Se, Zn) was analysed for nematological 

effects. 

3. Analysis of long-term (6-10 years) effects of elements (Cd, Cr, Se, Zn) shown to 

be effective in the previous studies. It was also studied how much phytotoxic and 

nematode-depressive effects coincide. 

 

The soil of the experimental site in Nagyhörcsök, Hungary can be characterised as 

a calcareous loamy chernozem. Since the artificial pollution in spring, 1991 each 

year different crops were grown in the plots, according to regular agricultural 

practice. Nematodes were sampled once a year between 1996 and 2001. The 

studied nematological parameters were, among others: density, taxon richness, 

Maturity Index, Structure Index, c-p and feeding group distribution, diversity 

profiles.  
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Some of the most important results were the following:  

1. During „screening” the maximum available load of the 13 microelements (an 

original nominal total concentration of 270 mg·kg-1), nematode densities, taxon 

numbers and nematological indices were negatively affected by Cr and Se, while 

Zn treatment resulted in a stimulating effect. Cd and Cu also showed some effects, 

however these required a more thorough analysis. All the other elements were 

proved to be ineffective under the given circumstances. The latter finding could be 

attributed to the favourable local soil conditions and the considerable decrease in 

the available concentrations. 

 

2. Studies on dose-dependent effects of Cd, Cr, Cu, Se and Zn revealed that the 

concentration gradient (originally 30, 90 and 270 mg•kg-1) of certain elements had 

a considerable impact on nematode assemblages. Namely, 90 and 270 mg•kg-1 Se, 

significantly decreased nematode density and number of taxa. Density was also 

decreased by the 270 mg•kg-1Cr treatment. Regarding Maturity Index, MI (2-5), i.e. 

the index calculated with the exclusion of the most typical colonizer c-p 1 group, 

consistently decreased along the increasing Cr and Se load. Similarly, the Structure 

Index decreased markedly in the Cr-, Se- and to a much lesser extent in the Zn 

plots as well. The c-p group distribution was significantly affected by the 

increasing Cr and Se doses. Reactions of feeding type distribution were similar to 

the above mentioned nematological parameters: Cr and Se caused a uniformisation 

of this parameter. The proportion of the most sensitive predatory and omnivorous 

taxa significantly decreased in these treatments. Zn treatment slightly decreased, 

while Cd increased their proportion. Nematode diversity profiles showed a 

significant decrease along the gradients of Cr and Se, while increasing Cu and Zn 

doses did not cause any obvious effect. 
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3. Results of the long-term studies on Cd, Cr, Se and Zn pollution effects: Cd that 

decreased crop biomass to a significant extent 8 years after pollution hardly caused 

any notable effect on nematodes. Cr, however, that lost its phytotoxic character 

after the first years, decreased Aporcelaimellus density and Maturity Index but 

increased Pratylenchus density and ratio of bacterial feeding nematodes compared 

to fungal feeders. Furthermore, it altered the proportion of other feeding groups and 

c-p group distribution as well. Se proved to be highly toxic in the measured 

available concentration of 11 mg•kg-1. In the course of the long-term experiment, 

Zn has apparently lost its favourable chcracter measured in the first year of our 

study. There appeared a considerable fluctuation in the composition of the 

nematode assemblage in between the studied years. 

 

As an overall consequence it can be drawn, that although various pollutants have 

different ways of action in the soil-crop-soil biota system, most of these has not 

affected terrestrial nematode assemblage structure drastically. This may most likely 

be attributed to the favourable soil conditions and the moderate doses in case of 

certain microelements. However, it became obvious that the pollutants of the most 

outstanding phytotoxic character, Cr and Se, are also harmful for the nematodes, 

even in the long-term. On the other hand, local nematode fauna gave favourable 

reaction to increased Zn-levels from several aspects. Crop biomass was also 

increased by this treatment. Application of Zn to the Nagyhörcsök soil can be 

termed a „microelement-completion” from agrochemical point of view. 

 

Based on the above findings it can be stated that assemblages of terrestrial 

nematodes offer a useful tool for field studies on microelements pollution effects. 

 



Következtetések, javaslatok 

 84

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 83

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

Amjad S., Gray J.S. (1983): Use of nematode-copepod ratio as an index of organic 

pollution. Marine Pollution Bulletin, 14: 178-181.  

 

Andrássy I. (1984): Klasse Nematoda (Ordnungen Monhysterida, Desmoscolecida, 

Araeolaimida, Chromadorida, Rhabditida). Akademie Verlag, Berlin, 509 p. 

 

Andrássy I., Farkas K. (1988): Kertészeti növények fonálféreg kártevői. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 418 p. 

 

Bakonyi G., Nagy P., Kádár I. (2003): Long term effects of heavy metals and 

microelements on nematode assemblage. Toxicology Letters, 140-141: 391-401. 

 

Bardgett R.D., Speir T.W., Ross D.J., Yeates G.W., Kettles H.A. (1994): Impact of 

pasture contamination by copper, chromium and arsenic timber preservative on soil 

microbial properties and nematodes. Biol. Fertil. Soils, 18: 71-79. 

 

Biró B, Köves-Péchy K, Vörös I., Kádár I. (1998): Toxicity of some field applied 

heavy metal salts to the rhizobial and fungal microsymbionts of alfalfa and red 

clover. Agrokémia és Talajtan, 47: 265-276. 

 

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. (1990): Ecology. Blackwell Sci. Publ. 

Cambridge 945 p. 

 

Bengtsson G., Tranvik L. (1989): Critical metal concenntrations for forest soil 

invertebrates. Water, Air, Soil Pollution, 47: 381-419. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 84

Bóna L and Carver B F (1992): Őszi búza (Triticum aestivum L.) genotípusok 

csíranövénykori alumínium toxicitással szembeni toleranciája. Növénytermelés, 41: 

381-391.  

 

Bongers T. (1988): De Nematoden van Nederland. Natuurhistorische Bibliotheek 

KNNV. Nr. 46. Pirola, Schoorl, 408 p. 

 

Bongers T., De Goede R., Kappers F., Manger R. (1989): Ecologische typologie 

van de Nederlandse bodem op basis van vrij levende nematodenfauna. RIVM-

rapport nr. 718602002. 

 

Bongers T. (1990): The maturity index: an ecological measure of environmental 

disturbance based on nematode species composition. Oecologia, 83: 14-19. 

 

Bongers T., Yeates G. W. (1988): Report on workshop: Nematodes in natural 

systems; the use of nematodes in environmental studies. Pedobiologia, 32: 88. 

 

Bongers T., De Goede R. G. M., Korthals G., Yeates G. W. (1995): Proposed 

changes of c-p classification for nematodes. Russian Journal of Nematology, 3: 61-

62. 

 

Bongers T., van der Meulen H, and Korthals G (1997): Inverse relationship 

between the nematode maturity index and plant parasite index under enriched 

nutrient conditions. Appl. Soil Ecol., 6: 195-199. 

 

Bongers T. (1999): The Maturity Index, the evolution of nematode life history 

traits, adaptive radiation and c-p scaling. Plant and Soil, 212: 13-22. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 85

Bongers T, Bongers M. (1998): Functional diversity of nematodes, Appl. Soil Ecol., 

10: 239-251. 

 

Bongers T, Ferris H. (1999): Nematode community structure as a bioindicator in 

environmental monitoring. TREE, 14: 224-228. 

 

Bongers T., Ilieva-Makulec K., Ekschmitt K. (2001): Acute sensitivity of nematode 

taxa to CuSO4 and relationships with feeding type and life-history classification. 

Environmental Toxicology and Chemistry, 20: 1511-1516. 

 

Boström S. and Sohlenius B. (1998): Nematode fauna of a perennial grass ley 

(Festuca pratensis) in Central Sweden. 27-32. p. In: deGoede, R. G. M., Bongers, 

T. (Szerk.): Nematode communities of Northern Temperate Grassland Ecosystems, 

Focus Verl. Giessen, 338 p. 

 

Boucher G. (1980): Impact of Amoco Cadiz oil spill on intertidal and sublittoral 

meiofauna. Marine Pollution Bulletin, 11: 95-101. 

 

Cairns J. (1982): Biological monitoring in water pollution. Pergamon Press, 

Oxford. 

 

Cantelmo F., Tagatz M., Rao, K. (1979): Effect of barite on meiofauna in a flow-

through experimental system. Marine Environmental Research, 2: 301-309. 

 

Csathó P. (1994): A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. 

Tematikus irodalmi szemle. MTA TAKI Budapest, 176 p. 

 

Coull B. C., Hicks R. G. F. and Wells J. B. J. (1981): Nematode: copepod ratios for 

monitoring pollution: a rebuttal. Marine Pollution Bulletin, 12: 378-381. 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 86

 

de Goede R. G. M., Dekker H. H. (1993): Effects of liming and fertilization on 

nematode communities in coniferous forest soil. Pedobiologia, 36: 193-209. 

 

de Goede R. G. M., Bongers T., Ettema C. H. (1993): Graphical presentation and 

interpretation of nematode community structure: C-P triangles. Med. Fac. 

Landbouww. Univ. Gent, 58: 743-750. 

 

Ekschmitt K., Griffiths B. S. (1998): Soil biodiversity and its implications for 

ecosystem functioning in a heterogeneous and variable environment. Appl. Soil 

Ecol., 10: 201-215. 

 

Ekschmitt K., Bakonyi G., Bongers M., Bongers T., Boström S., Dogan H., 

Harrison A., Kallimanis A., Nagy P., O’Donnel A. G., Papatheodoru E. M., 

Sohlenius B., Stamou G. P., Wolters V. (2001): Nematode community structure as 

indicator of soil functioning in European grassland soils. Eur. J. Soil Biol., 37: 263-

268.  

 

Ettema Ch., Bongers T. (1993): Characterization of nematode colonization and 

succession in disturbed soil using the Maturity Index. Biol. Fertil. Soils16: 79-85. 

 

Ferris H., Bongers T., De Goede R. G. M. (2001): A framework for soil food web 

diagnostics: extension of the nematode faunal analysis concept. Appl. Soil Ecol., 

18:13-29. 

 

Freckman D. W., Caswell E. P. (1985): The ecology of nematodes in 

agroecosystems. Ann. Rev. Phytopathol., 23: 275-296.  

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 87

Freckman D. W., Ettema C. H. (1993): Assessing nematode communities in 

agroecosystems of varying human intervention. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 45: 195-217. 

 

Georgieva S. S., McGrath S. P., Hooper D. J., Chambers B. S. (2002): Nematode 

communities under stress: the long-term effects of heavy metals in soil treated with 

sewage sludge. Appl. Soil Ecol., 20: 27-42. 

 

Haight M., Mudry T., Pasternak J. (1982): Toxicity of seven heavy metals on 

Panagrellus silusiae: the efficacy of the free living nematode as an in vivo 

toxicological bioassay. Nematologica, 28: 1-11. 

 

Hánel L. (1993): Diversity of soil nematodes (Nematoda) in various types of 

ecosystems. Ekológia (Bratislava), 12: 259-272. 

 

Hansson A. C., Andrén O., Boström S., Boström B., Clarholm M., Lagerlöf J., 

Lindberg T., Paustian K., Petterson R., Sohlenius B. (1990): Structure of the 

agroecosystem. In: Andrén O., Lindberg T., Paustian K., and Roswall T. (Szerk.): 

Ecology of Arable Land – organisms, carbon and nitrogen cycling. Ecological 

Bulletins 40: 41-83.  

 

Ingham R. E., Trofymow J. A., Ingham E. R., Coleman D. C. (1985): Interactions 

of bacteria, fungi, and their nematode grazers: effects of nutrient cycling and plant 

growth. Ecological Monographs, 55: 119-140. 

 

Johnson S. R., Ferris J. M., Ferris V. R. (1974): Nematode community structure of 

forest woodlots III. Ordinations of taxonomic groups and biomass. J. of 

Nematology, 6: 118-126. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 88

Kádár I. (1994): Importance of long-term field experiments in sustainable 

agriculture for Hungary. Agrokémia és Talajtan, 43: 291-304.  

 

Kádár I. (1995): A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai 

elemekkel Magyarországon. KTM - MTA TAKI, Budapest, 388 p. 

 

Kádár I. (1998): A szennyezett talajok vizsgálatáról. Kármentesítési Kézikönyv 2. 

Környezetvédelmi Minisztérium Budapest, 151 p. 

 

Kádár I. (2001a): Talajtulajdonságok figyelembevétele a talajszennyezettségi 

határértékrendszer alkalmazásában II. MTA TAKI-jelentés, Budapest, 30 p. 

 

Kádár I. (2001b): A talaj terhelhetőségének vizsgálata, talajszennyezettségi 

(nehézfémterhelési) határértékek kidolgozása. KAC-zárójelentés, MTA TAKI, 

Budapest, 18 p. 

 

Kádár I. (2001c): Talajtulajdonságok figyelembevétele a talajszennyezettségi 

határértékrendszer alkalmazásában I. MTA TAKI-jelentés, Budapest, 52 p. 

 

Kádár I. (2003): Mikroelem-terhelés hatása az őszi árpára karbonátos csernozjom 

talajon. Agrokémia és Talajtan,52 (in press). 

 

Kádár I., Szabó L., Sarkadi J. (1998): A tápláléklánc szennyeződése nehézfémekkel 

és káros elemekkel. MTA TAKI-jelentés, Budapest, 63 p. 

 

Kádár I., Hussein D. (2001): Mikroelem-terhelés hatása a búzára karbonátos 

csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan, 50: 353-370. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 89

Kádár I., Hussein D. (2003): Mikroelem-terhelés hatása a sóskára karbonátos 

csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan, 52 (in press). 

 

Kádár I., Kastori R. (2003): Mikroelem-terhelés hatása a mákra karbonátos 

csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan, 52 (in press). 

 

Kádár I., Németh T. (2004): Mikroelem-szennyezők kimosódásának vizsgálata 

szabadföldi terheléses tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan, 53 (in press). 

 

Kammenga J. E., Van Gestel C. A. M., Bakker J. (1994): Patterns of sensitivity to 

cadmium and pentachlorophenol among nematode species from different 

taxonomic and ecological groups. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 27: 88-94. 

 

Korthals G. W. (1997): Pollutant induced changes in terrestrial nematode 

communities. Ph.D. Thesis, Wageningen Agricultural University, 107 p. 

 

Korthals G. W., de Goede R. G. M., Kammenga J. E.,  Bongers T. (1996a): The 

Maturity Index as an instrument for risk assessment of soil pollution. 85-94. p. In: 

N. M. van Straalen and D. A. Krivolutsky (Szerk.) Bioindicator Systems for Soil 

Pollutions. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.  

 

Korthals G. W., van der Ende A., van Megen H., Lexmond T. M., Kammenga J. E., 

Bongers T. (1996b): Short-term effects of cadmium, copper, nickel and zinc on soil 

nematodes from different feeding and life-history strategy groups. Appl. Soil Ecol., 

4: 107-117. 

 

Korthals G. W., Alexiev A. D., Lexmond, T. M.,  Kammenga J. E.,  Bongers T. 

(1996c): Long-term effects of Copper and pH on the nematode community in an 

agroecosystem. Environmental Toxicology and Chemistry, 15: 979-985. 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 90

 

Korthals G. W., Popovici I., Iliev I., Lexmond T. M. (1998): Influence of perennial 

ryegrass on a copper and zinc affected terrestrial nematode community. Appl. Soil 

Ecol., 10: 73-85. 

 

Kovács M. (1992): Biological indicators in environmental pollution. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 207 p. 

 

Lakanen E., Erviö R. (1971): A comparison of eight extractants for the 

determaination of plant available micronutrients in soils. Acta Agronomica 

Fennica, 123: 223-232.    

 

Lambshead P. J. D. (1984): The nematode/copepod ratio: some anomalous results 

from the Firth of Clyde. Marine Pollution Bulletin, 15: 256-259. 

 

Lambshead P. J. D. (1986): Sub-catastrophic sewage and industrial waste 

contamination as revealed by marine faunal analysis. Marine Ecology Progress 

Series, 29: 247-260. 

 

Markert B. (1983): Plants as Biomonitors – Indicators for Heavy Metals in the 

Terrestrial Environment. VCH-Publisher, Weinheim, New York.  

 

Markert B. (1984): Biomonitoring – Quo Vadis. Z. Umweltchem. Ökotox., 6: 145-

149. 

 

Millward R.N., Grant A. (1995): Assessing the impact of copper on nematode 

communities from a chronically metal-enriched estuary using pollution-induced 

community tolerance. Marine Pollution Bulletin, 26: 701-706. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 91

Nagy P. (1999): Effects of an artificial metal pollution on nematode assemblage of 

a calcareous loamy chernozem soil. Plant and Soil, 212: 35-47. 

 

Nagy P., Bakonyi G., Bongers T., Kádár I., Fábián M. and Kiss I. (2003): Effects 

of microelements on soil nematode assemblages seven years after contaminating an 

agricultural field. The Science of the Total Environment (in press). 

 

Neher D. A., Peck S. L., Rawlings J. O., Campbell C. L. (1995): Measures of 

nematode community structure and sources of variability among and within 

agricultural fields. 187-201. p. In: H. P. Collins, G. P. Robertson, M. J. Klug 

(Szerk.): The Significance and Regulation of Soil Biodiversity.  Kluwer Academic 

Publishers, The Netherlands. 

 

Neher D. A., Noffsinger M., Campbell C. L. (1998): Nematode communities of 

North Carolina and Nebraska (USA) soils. 321-334. p. In: deGoede, R. G. M., 

Bongers, T. (Szerk.): Nematode communities of Northern Temperate Grassland 

Ecosystems, Focus Verl. Giessen, 338 p. 

 

Parmelee R. W., Wentsel R. S., Philips C. T., Simini M., Checkai R. T. (1993): 

Soil microcosm for testing the effects of chemical pollutants on soil fauna 

communities and trophic structure. Environmental Toxicology and Chemistry, 12: 

1477-1486 

 

Parry G. (1981): The meanings of r- and K-selection. Oecologia, 48: 260-264. 

 

Patil G. P., Taillie C. (1979): An overwiev of diversity. p. 3-27. In: Grassle J. F., 

Patil G. P., Smith W., Taillie C., (Szerk.): Ecological Diversity in Theory and 

Practice. International Cooperative Publishing House, Fairland, Maryland.  

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 92

Pitcher R., McNamara D. (1972): The toxicity of low concentrations of silver and 

cupric ions to three species of plant-parasitic nematodes. Nematologica, 18: 385-

390. 

 

Platt H., Shaw K., Lambshead P. (1984): Nematode species abundance patterns and 

their use in the detection of environmental perturbations. Hydrobiologia, 118: 59-

66. 

 

Popovici I. (1994): Nematodes as indicators of ecosystem disturbance due to 

pollution. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia, 37: 15-27. 

 

Popovici I., Korthals G. (1995): Soil nematodes used in the detection of habitat 

disturbance due to industrial pollution. Stud. Univ. Babes-Bolyai, Biologia, 38: 1-2. 

 

Raffaelli D., Mason C. F. (1981): Pollution monitoring with meiofauna, using the 

ratio of nematodes to copepods. Marine Pollution Bulletin, 12: 158-163. 

 

Ruess L., Funke W. (1992): Effects of experimental acidification on nematode 

populations in soil cultures. Pedobiologia, 36: 231-239. 

 

Samoiloff M.R. (1987): Nematodes as indicators of toxic environmental 

contaminants. 433-439. p. In: Veech, J. A. and Dickson, D. W. (Szerk.): Vistas on 

Nematology. Society of Nematologists, Florida.  

 

s'Jacob J., Van Bezooijen J. (1984): A manual for practical work in nematology. 

Department of Nematology, Wageningen Agricultural University. 77 pp. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 93

Smit C. E., Schouten A. J., Van den Brink P. J., van Esbroek M. L. P., Posthuma L. 

(2002): Effects of zinc contamination on a natural nematode community in outdoor 

soil mesocosms. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 42: 205-216.  

 

Sohlenius B., Boström S. (1984): Colonization, population development and 

metabolic activity of nematodes in buried barley straw. Pedobiologia, 27: 67-78. 

 

StatSoft, Inc. (1995): Statistica for Windows (Computer program manual), Tulsa. 

 

Sturhan D. (1986): Influence of heavy metals and other elements om soil 

nematodes. Rev. Nematol., 9: 311. 

 

Sturhan D. (1989): Nematodes as potential indicators of heavy metals. 199. p. In: 

A. F. van der Wal, R. G. M. de Goede (Szerk.): Nematodes in natural systems, a 

status report of a workshop. Mededelingen, Department of Nematology, 

Wageningen Agricultural University. 

 

Sudhaus W. (1981): Über die Sukzession von Nematoden in Kuhfladen. 

Pedobiologia, 21: 271-297. 

 

Szilágyi A. (1978): Vizsgálatok a várpalotai iparvidék levegőszennyezett területén. 

Állattani Közlemények, 65: 137-146. 

 

Tietjen J., Lee J. (1984): The use of free-living nematodes as a bioassay for 

estuarine sediments. Marine Environmental Research, 11: 233-251. 

 

Tóthmérész B. (1993): DivOrd 1.50. A program for diversity ordering. Tiscia, 27: 

33-44.  

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 94

Wasilewska L. (1971): Trophic clasification of soil and plant nematodes. Wiad. 

Ekol., 17: 379-388. 

 

Weiss B., Larink O. (1991): Influence of sewage sludge and heavy metals on 

nematodes in an arable soil. Biol. Fertil. Soils, 12: 5-9. 

 

Wodarz D., Aescht E., Foissner W. (1992): A Weighted Coenotic Index (WCI): 

Description and application to soil animal assemblages. Biol. Fertil. Soils, 14: 5-13. 

 

Yeates G. W. (1971): Feeding types and feeding groups in plant and soil 

nematodes. Pedobiologia, 11: 173-179.  

 

Yeates G. W. (1987): How plants affect nematodes. Adv. Ecol. Res., 17: 61-113. 

 

Yeates G. W. (1994): Modification and qualification of the nematode maturity 

index. Pedobiologia, 38: 97-101. 

 

Yeates G. W, Bongers T., de Goede R. G. M., Freckman D. W., Georgieva S. S. 

(1993): Feeding habits in soil nematode families and genera: an outline for soil 

ecologists. Journal of Nematology, 25: 315-331. 

 

Yeates G. W., Orchard V. A., Speir T. W., Hunt J. L., Hermans M. C. C. (1994): 

Impact of pasture contamination by copper, chromium, arsenic timber preservative 

on soil biological activity. Biol. Fertil. Soils, 18: 200-208. 

 

Yeates G. W., Orchard V. A., Speir T. W., (1995): Reduction in faunal populations 

and decomposition following pasture contamination by a Cu-Cr-As based timber 

preservative. Acta Zoologica Fennica, 196: 297-300. 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 95

Yeates G. W., Bongers, T., (1999): Nematode diversity in agroecosystems. 

Agriculture Ecosystems and Environment, 74: 113-135. 

 

Zullini A. (1976): Nematodes as indicators of river pollution. Nematologia 

Mediterranea, 4: 13-22. 

 

Zullini A., Peretti E. (1986): Lead pollution and moss-inhabiting nematodes of an 

industrial area. Water, Air and Soil Pollution, 27: 403-410. 

 

Zullini A., Pagani M. (1989): The ecological meaning of relative egg size in soil 

and freshwater nematodes. Nematologica, 35: 90-96. 

 

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete a felszín alatti víz és 

földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről. Magyar Közlöny, 

2000/53. 3156-3167. 

 

 



 Melléklet I. - Irodalomjegyzék 
 
 

 96

 



Melléklet II. – Alaptáblázatok, fényképek 
 
 

 97

Elem jele A B C1 C2 C3 
Al - - - - - 
As 0,5 2 4 10 20 
Ba - - - - - 
Cd 0,2 0,5 1 3 6 
Cr 0,5 3 6 18 36 
Cr (VI) 0,05 0,2 0,5 1 2 
Cu 10 40 90 140 190 
Hg 0,05 0,2 0,5 1 2 
Mo 0,5 2 4 10 20 
Ni 10 20 60 90 120 
Pb 10 25 70 150 300 
Se 0,5 2 4 10 20 
Sr - - - - - 
Zn 5 20 40 80 160 
      
 

-: nincs javasolt határérték.  

Cd, Cr, Cu, Se, Zn: A koncentrációfüggő hatások vizsgálatába bevont elemek. 

Cd, Cr, Se, Zn: A hosszú távú hatások vizsgálatába bevont elemek. 

 

I. táblázat: A Magyarország talajaira javasolt ideiglenes „felvehető” határérték-

szintek (NH4-acetát+EDTA-oldható koncentrációban) a nematológiai 

vizsgálatokban szereplő elemekre (Kádár, 2001a alapján). 
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 Ko Cd Cr Cu Se Zn 

Acrobeles 3,1(±4,4) 0,0 3,7(±5,2) 2,1(±3,0) 0,0 9,2(±13,0) 

Acrobeloides 80,5(±1,5) 91,5(±10,0) 59,6(±40,3) 99,3(±74,0) 4,8(±6,8) 52,3(±10,8) 

Alaimidae 9,4(±13,3) 2,3(±3,3) 0,0 0,0 0,0 2,3(±3,3) 

Aphelenchoides 28,4(±40,1) 34,0(±21,6) 50,8(±42,5) 52,4(±43,9) 0,0 29,7(±29,0) 

Aphelenchus 173,2(±156,2) 164,3(±53,3) 50,0(±48,7) 189,6(±74,9) 0,0 146,4(±112,3) 

Aporcelaimellus 54,8(±50,9) 70,0(±19,4) 1,3(±1,8) 35,5(±14,0) 0,0 18,1(±6,0) 

Aporcelaimus 8,0(±3,6) 17,2(±24,4) 0,0 4,3(±6,0) 0,0 13,9(±19,7) 

Aulolaimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8(±3,9) 

Cephalobus 6,3(±8,9) 7,2(±3,2) 1,3(±1,8) 3,8(±5,4) 0,0 2,3(±3,3) 

Cervidellus 33,9(±31,9) 7,2(±3,2) 17,8(±21,5) 0,0 0,0 5,6(±7,9) 

Chiloplacus 162,9(±26,3) 55,7(±25,7) 103,8(±3,8) 22,0(±1,0) 9,2(±4,0) 46,7(±18,7) 

Diplogasteridae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Discolaimus 6,3(±8,9) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ditylenchus 107,7(±72,4) 73,9(±34,8) 104,5(±34,1) 87,9(±57,9) 0,0 92,8(±66,0) 

Ecumenicus 20,8(±2,7) 21,6(±2,7) 1,3(±1,8) 25,8(±6,3) 0,0 17,1(±8,4) 

Eudorylaimus 24,5(±18,6) 0,0 0,0 2,1(±3,0) 0,0 2,8(±3,9) 

Filenchus 21,4(±14,2) 4,8(±0,2) 14,8(±15,7) 46,0(±25,9) 0,0 19,5(±27,6) 

Helicotylenchus 0,0 4,9(±7,0) 5,0(±3,4) 5,9(±2,3) 0,0 2,8(±3,9) 

Heterocephal. 109,6(±101,7) 57,5(±11,6) 21,1(±14,2) 97,4(±23,1) 0,0 44,5(±23,8) 

Meloidogyne J2 0,0 0,0 2,6(±3,7) 0,0 0,0 0,0 

Paraphelenchus 11,3(±16,0) 0,0 3,1(±0,8) 2,1(±3,0) 0,0 5,6(±7,9) 

Paratylenchus 11,3(±16,0) 2,3(±3,3) 1,3(±1,8) 14,9(±21,1) 2,0(±2,8) 13,9(±19,7) 

Pratylenchus 271,7(±15,1) 68,6(±62,2) 38,1(±48,7) 329,6(±230,7) 2,0(±2,8) 317,2(±85,7) 

Prismatolaimus 0,0 2,3(±3,3) 0,0 0,0 0,0 2,8(±3,9) 

Pungentus 5,7(±8,0) 0,0 0,0 2,1(±3,0) 0,0 0,0 

Rhabditida  29,6(±6,3) 7,2(±3,2) 2,6(±3,7) 5,9(±2,3) 0,0 7,9(±4,6) 

Tylencholaimus 9,4(±13,3) 9,5(±6,5) 0,0 23,0(±21,8) 2,0(±2,8) 0,0 

Tylenchorch. 168,3(±211,3) 108,0(±145,8) 1,8(±2,6) 6,4(±9,1) 0,0 24,0(±18,2) 

Tylenchus 0,0 4,9(±7,0) 0,0 0,0 0,0 2,3(±3,3) 

Wilsonema 6,3(±8,9) 0,0 0,0 4,3(±6,0) 0,0 0,0 
 

 

4. táblázat: Fonálféreg taxonokra vonatkozó denzitásértékek 1998-ban a maximális 

terhelésű parcellákban, 2 ismétlés átlaga, db/100g adatok (±SD),  

Heterocephal.: Heterocephalobus, Tylenchorch.: Tylenchorchynchidae
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 Kontroll 

 
Cd 

 
Cr 
 

Se 
 

Zn 

Acrobeles 3,4 (±3,4) 4,7 (±5,0) 6,5 (±5,3) 0,0 (±0,0) 14,1 (±20,1) 
Acrobeloides 156,7 (±154,7) 209,6 (±224,0) 134,4 (±111,9) 26,6 (±23,9) 230,1 (±288,8) 
Alaimidae 3,5 (±6,0) 0,8 (±1.8) 3,4 (±6,1) 0,8 (±1,8) 13,7 (±15,4) 
Aphelenchoides 51,3 (±67,3) 43,4 (±41,7) 32,5 (±37,0) 3,4 (±5,0)a 25,7 (±25,5) 
Aphelenchus 112,9 (±121,0) 129,2 (±108,8) 66,7 (±62,1) 2,2 (±2,4) 119,5 (±95,4) 
Aporcelaimellus 29,5 (±27,1) 31,9 (±28,9) 8,7 (±11,0)a 2,6 (±5,1)b 34,4 (±27,2) 
Aporcelaimus 1,8 (±3,9) 3,7 (±10,8) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 2,8 (±8,8) 
Aulolaimus 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,6 (±1,8) 
Cephalobus 5,3 (±9,4) 5,6 (±6,4) 3,7 (±9,5) 1,5 (±2,9) 6,6 (±9,7) 
Cervidellus 10,7 (±16,9) 8,3 (±9,8) 8,2 (±10,4) 0,2 (±0,4) 10,4 (±9,9) 
Chiloplacus 86,6 (±53,5) 93,5 (±76,6) 95,9 (±71,6) 37,8 (±30,7) 122,5 (±53,5) 
Diploscapter 0,0 (±0,0) 4,7 (±14,8) 20,2 (±46,3) 0,2 (±0,6) 0,0 (±0,0) 
Diplogasteridae 0,0 (±0,0) 0,4 (±1,4) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,3 (±1,0) 
Discolaimium 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 2,3 (±5,5) 
Discolaimus 1,9 (±4,3) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 1,0 (±3,3) 
Ditylenchus 68,2 (±39,7) 87,3 (±75,7) 40,4 (±41,4) 3,4 (±6,7)c 76,8 (±38,2) 
Ecumenicus 17,2 (±15,2) 19,4 (±22,5) 13,5 (±20,7) 0,5 (±1,5) 36,4 (±34,3) 
Eucephalobus 1,1 (±2,4) 6,8 (±9,3)a 2,0 (±4,6) 0,1 (±0,3) 4,7 (±5,5) 
Eudorylaimus 5,4 (±11,9) 5,9 (±9,0) 0,7 (±2,2) 0,0 (±0,0) 5,2 (±6,4) 
Filenchus 28,5 (±16,1) 17,8 (±17,0) 18,7 (±19,6) 0,5 (±1,0)c 49,6 (±36,2) 
Helicotylenchus 9,4 (±23,7) 1,7 (±3,1) 18,8 (±28,0) 0,7 (±1,3) 8,1 (±11,1) 
Heterocephal. 56,6 (±60,2) 30,8 (±30,4) 15,7 (±13,2) 1,5 (±3,5) 20,9 (±22,4) 
Malenchus 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 2,0 (±6,4) 
Monhysteridae 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,6 (±2,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 
Meloidogyne J2 0,3 (±0,9) 0,6 (±2,0) 0,5 (±1,6) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 
Paraphelenchus 3,2 (±7,5) 2,7 (±4,3) 5,9 (±16,4) 0,0 (±0,0) 1,9 (±4,2) 
Paratylenchus 7,8 (±15,4) 8,2 (±15,4) 43,8 (±96,3) 0,6 (±1,3) 29,2 (±35,7) 
Pratylenchus 180,3 (±91,6) 62,3 (±50,8) 39,4 (±48,2)c 3,2 (±5,7) 299,0(±193,9)a 
Prismatolaimus 24,1 (±30,1) 18,2 (±37,2) 51,2 (±76,3) 0,3 (±0,7) 29,9 (±25,0) 
Pungentus 1,1 (±3,6) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 1,1 (±3,4) 
Rhabditida 24,7 (±23,3) 23,5 (±33,1) 14,8 (±19,3) 3,8 (±4,7) 13,7 (±13,9) 
Tylencholaimus 9,1 (±9,2) 13,2 (±25,0) 2,4 (±2,9) 0,4 (±1,3)b 5,9 (±10,3) 
Tylenchorh. 183,9 (±197,5) 37,2 (±66,0) 24,0 (±39,7) 0,8 (±1,7) 204,4 (±266,2) 
Tylenchus 3,1 (±5,8) 25,9 (±48,1) 48,2 (±105,6) 0,2 (±0,4) 0,8 (±1,6) 
Diplogastridae 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,3 (±1,0) 
Monhysteridae 0,0 (±0,0) 10,8 (±21,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 9,4 (±14,8) 
Wilsonema 1,7 (±4,1) 1,4 (±2,3) 0,0 (±0,0) 0,2 (±0,5) 3,1 (±5,9) 
Xiphinema 0,3 (±1,1) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 

 

5. táblázat: Fonálféreg taxonokra vonatkozó denzitásértékek öt év átlagában, 

db/100g talaj (±SD). 

A szignifikáns különbségek jelölése a  : P < 0.05    b  : P < 0.01 és   c  : P < 0.001.  

Heterocephal.: Heterocephalobus, Tylenchorch.: Tylenchorchynchidae 
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1. fénykép: Nagyhörcsökpuszta földrajzi helye: a két fekete vonal 

metszéspontjában. 

(Forrás: www.terkepcentrum.hu) 

 

 

 

2. fénykép: A nagyhörcsöki terület részlete az 1998. évi mintavétel idején. 

Előtérben egy maximális Se kezelést kapott parcella. 

(Dr. Bakonyi Gábor felvétele)
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3. fénykép: Mintavétel a repce betakarítása után, 2001-ben. 

(Dr. Fábián Miklós felvétele) 

 

 

 

 

 

4. fénykép: Criconematidae családba tartozó fonálférgek 

(A szerző felvétele) 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 

Egy disszertáció benyújtása szükségképpen fordulópontot jelent egy pályafutás 

során. Ilyenkor az ember tartozik végiggondolni, kiknek is köszönheti, hogy 

eljuthatott idáig. Én úgy érzem, mindenekelőtt a Családomnak. Apámnak, aki 

sajnos már a diplomavédésemet sem érhette meg, mégis a mai napig magamon 

érzem inspiráló figyelmét. Édesanyámnak, Feleségemnek és az Ő Szüleinek, 

valamint Gyermekeinknek, akik mindannyian a maguk módján, de végig feltétlen 

szeretettel, rengeteg (néha nagyon is szükséges) türelemmel és csendes 

elvárásukkal biztosították a munkához szükséges nélkülözhetetlen hátteret. 

 

Szakmai téren a köszönet első szava egykori Gyakorlatvezetőmet, későbbi 

Konzulensemet, majd egyetemi doktori Témavezetőmet, mai Főnökömet, Dr. 

Bakonyi Gábort illeti meg. Talán elsősorban nem is az előbb felsorolt, számomra 

roppant fontos szerepek lelkiismeretes (néha bizony inkább úgy éreztem: 

kérlelhetetlen) betöltéséért, számos közös munkánk során nyújtott szignifikáns 

mennyiségű segítségéért, hanem azért, mert mindig volt kihez fordulnom 

kér(d)éseimmel, problémáimmal – de örömeimmel, elképzeléseimmel is. És persze 

azért az intuitív meglátásáért, amivel az egész elkezdődött… 

Természetesen „Második Családom”, a SzIE Állattani és Ökológiai Tanszék 

Kollektívája  nélkül sem tudom elképzelni az elmúlt években végzett szakmai 

munkámat. Az ott körülvevő légkör, a Kollégák és Hallgatók nyújtotta segítőkész 

szeretet arra tanított, milyen jó, ha a munkahelyén is otthon érezheti magát az 

ember… 

 

A nematológiában – legalábbis azzal hízelgek magamnak – rengeteget tanultam 

egykori külső konzulensemtől, Dr. Jenser Gábortól valamint Andrássy István 

Professzortól és néhány külföldi kollégától. Különösen a wageningeni 
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Nematológiai Tanszék munkatársaitól, például J.J. s Jacob-tól és J. v. Bezooijen-

től. Elsősorban azonban Dr. Tom Bongers-től, aki nélkül a környezeti nematológia 

ha létezne egyáltalán – igen messze lenne mai formájától. Szívélyes, segítőkész 

hozzáállásukkal mindannyian kezdetektől fogva erősítették bennem azt a tudatot, 

hogy a nematológusok rendes emberek, akik közé jó (lenne majd) tartozni. 

 

Abban pedig, hogy talán már én is a nematológusok közé sorolhatom magam, 

múlhatatlan érdemei vannak azoknak a „csendestársaimnak”, a fonálférgeknek, 

akiket látszólag nyakló nélkül gyilkolok munkám során. Valójában azonban 

igyekszem közülük minél kevesebbet elpusztítani, remélve, hogy ez az áldozat is 

hasznára lesz a túlélőknek és a talajlakó szervezetek jóval tágabb, sérülékeny 

közösségének. Legyen ez a dolgozat egy megemlékezés is mindazon állatokról, 

„akik” az életükkel fizettek elkészültéért! 

 

Kádár Imre Professzort (MTA TAKI) is köszönet illeti: egyrészt mert nyitott, 

integratív hozzáállással bevont minket a kísérletébe és az évek során mindig 

biztosította az ezzel kapcsolatos hátteret, adatokat, információkat. Másrészt, mert 

konzultációink során sokat bővült és tisztult az a kép, amit a talajszennyező 

mikroelemek hatásairól kialakíthattam magamban. Hasonló szempontból tartozom 

köszönettel a Leuven-i és a Giessen-i Egyetemeken dolgozó számos Kollégának. 

 

Végül, de nem utolsósorban a munkába állásom óta eltelt tíz év során kapott 

anyagi/technikai támogatásokért az alábbi szervezeteknek, programoknak jár 

köszönet (fontossági helyett az időbeli sorrendiségre törekedve): OTKA, PHARE, 

OMFB, MTM Állattár (Szigetköz project), EC DG XII. (DEGREE project), Soros 

Alapítvány, FKFP, ANKA, Béres Alapítvány, Tölgy Természetvédelmi Egyesület, 

Magyar-Flamand Kormányközi Kutatócsere program.  

 



Melléklet II. – Alaptáblázatok, fényképek 
 
 

 102

Ha bárkit is kifelejtettem volna a fenti felsorolásból, megkövetem érte, de biztosan 

megérti: ahogy „a falak ereje nem a kőben vagyon”, úgy a köszönet mértékét is 

legbelül hordozzuk és ez független attól, hogy sikerül-e szépen szavakba öntenünk! 

 


