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1. Előzmények  

 

A talajok számos funkciója közül Kádár, 1998 szerint az alábbiak emelhetők ki fontosságuk 

miatt. 

„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). 

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. A talaj védelméről 

szóló holland rendszabályok az 1980-as évek folyamán bevezették a multifunkcionalitás 

védelmének elvét. Fenti társadalmi-jogalkotói elvárások felerősítették a 

környezetszennyezések talajbiológiai hatásaira irányuló kutatásokat.  

A környezetünket egyre súlyosabban terhelő emberi tevékenységek biológiai hatásának 

felméréséhez szükség van olyan vizsgálati módszerekre, amelyek gyorsan, relatíve olcsón, 

nem destruktív módon (további károkat nem okozva), túlzott specializálódás nélkül is 

rutinszerűen elvégezhetőek. Az ilyen, bioindikációs vizsgálatokra alkalmas élő szervezetek 

köre igen sok élőlénycsoportra kiterjed. Változatos élőhelyek; tengerek, folyók és folyami 

torkolatvidékek, valamint talajok szennyezésének problémái hívták fel a figyelmet egy olyan 

állatcsoportra, a szabadon élő fonálférgekre, amelyet számos tulajdonság nagyon alkalmassá 

tesz biológiai minősítési vizsgálatok céljaira. A szabadon élő fonálférgek ugyanis általában 

nagy egyedszámban és rendszertani változatosságban fordulnak elő, ráadásul kiemelkedő 

kolonizációs képességük révén a legtöbb élőhelyet benépesítik a Földön. Életmód, főleg 

szaporaság, táplálkozási stratégiák és környezeti tolerancia szempontjából meglehetősen 

heterogén állatcsoport. Tagjai közvetlen kapcsolatban vannak a talajoldattal és 

menekülőképességük nagyon korlátozott. Szinte egész évben gyűjthetők, viszonylag könnyen 

kinyerhetők és kezelhetők, határozásuk (bizonyos taxonómiai szintig) némi gyakorlattal 

elsajátítható a munkák elvégzéséhez szükséges szinten. Mivel a fonálférgek a talajállatok 

között is domináns létszámúak (hozzávetőlegesen minden öt egyed közül négy ebbe a törzsbe 
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tartozik) kézenfekvő, hogy a környezetszennyezések biológiai indikációja során legalábbis a 

mikrofaunára nézve reprezentatívnak tekinthető e csoport.  

Fentiek alapján érthető a bioindikációs kutatások jelentős szegmensét képezték a „környezeti 

nematológiával”, azaz a talajlakó szabadon élő fonálférgek ilyen irányú felhasználásával 

foglalkozó vizsgálatok. 

 

2. Szakirodalmi háttér 

 

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. 

 

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

Bongers érte el az úgynevezett Maturity Index (MI) megalkotásával. E módszer alapja a 

szabadon élő fonálférgek életmód stratégiáiabn megfigyelt változatosság, amely alapján az 

egyes taxonokat kategórizálni lehet. 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. A módszer eredményeképpen kapott MI érték 

tulajdonképpen az egyes kategóriákba tartozó taxonok súlyozott átlagát adja egy-egy 

mintában. Képlete: 

MI=∑v(i)*f(i), 

 

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

 

Az index növekvő értékei egy szukcessziós folyamtban történő előrehaladást („javuló 

állapotokat”) jeleznek, míg a csökkenés egy regresszió (bolygatás) eredménye.  

 

Hasonló kiindulási alapokon áll az ún. Structure Index (Ferris et al., 2001). Ez egy olyan 

nematológiai paraméter, amely egy talajlakó fonálféreg együttes stabilitásának és 
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strukturáltságának kifinomult a mérőszáma. A módszer alapgondolatát az adta, hogy a 

fonálférgek táplálkozási módjuk és élettörténetük alapján funkcionális guild-ekbe sorolhatók. 

A fauna így kapott eloszlását transzformálni kell az egyes guild-ekhez rendelt 

szorzófaktorokkal. 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 nemzetközi tudományos szakirodalomban viszonylag kevés olyan közlemény található, 

amely nehézfémek és egyéb mikroelemek fonálférgekre gyakorolt hatásait taglalja. Ezek 

nagyobb részét is, a különböző kísérleti megközelítések és a hátérváltozók terén tapasztalt 

jelentős eltérések miatt nehéz összehasonlítani a jelen dolgozatban bemutatott kísérlet 

eredményeivel. 

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. 

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

 

 

3. Célkitűzések 

 

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 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. 



 8

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a szabadon élő fonálférgek talajlakó csoportjai mennyire 

alkalmasak nehézfémek és egyéb mikrolemek szennyező hatásainak terepi bioindikációjának 

céljára.  

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

befolyásolja a talajlakó szabadon élő fonálférgek együtteseinek szerkezetét. Az alkalmazott 

kísérleti megközelítések az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Egy terepi szennyezési kísérletben alkalmazott 13 mikroelem (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Mo, Ni, Pb, Se, Sr és Zn) hatásainak szűrése a nematoda cönózisokra gyakorolt esetleges 

hatásuk elbírálása szempontjából, 5,5-6 évvel a kijuttatást követően. Tisztázandó volt, hogy 

vajon a kapott hatások egyértelműen és kizárólag negatívak lehetnek-e és hogy amennyiben 

azonosíthatóak a nematodákra gyakorolt hatások, lehet-e különbségeket felfedezni azok 

intenzitásában? 

2. A kezelések dózisfüggő hatásaira irányuló kísérlet: a korábbi években hatást mutatott 

elemek (kadmium, króm, réz, szelén és cink) különöző adagú kezelésinek hatásvizsgálata a 

mészlepedékes csernozjom talajon élő fonálféreg együttesekre, hét évvel a szennyezést 

követően.  

3. A korábban hatásosnak bizonyult elemek hosszú távú (6-10 éves) hatásainak elemzése. A 

kérdések között szerepelt annak eldöntése is, hogy milyen mértékben esik egybe a fitotoxikus, 

illetve a nematoda együttesekre hatást mutató mikroelemek köre a vizsgált időtávlatban. 
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4. Anyag és módszer 

 

A talajmintákat Nagyhörcsökön, a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének kísérleti 

területén gyűjtöttük, 1996 és 2001 között. A szennyező anyagok beforgatása a talajba 1991 

áprilisában történt. A kezdeti összes elemkoncentrációkat 30 mg/kg, 90 mg/kg, illetve 270 

mg/kg értékekre állították be. A nematológiai mintavételekre évente egy alkalommal, 

általában június során került sor. Ennek során 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 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. Fenti munkamódszer megegyezett a környezeti nematológiában 

terepi indikációs vizsgálatok céljaira alkalmazott eljárással (T. Bongers, szóbeli közlés).  

 

A nematológiai adatfeldolgozás során a denzitások és taxonszámok megállapítását követően e 

paraméterekre varianciaanalízist végeztünk a Statistica for Windows 5.00 szoftvercsomaggal 

(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. 

 

A fonálféreg együttesek diverzitási viszonyait a Tóthmérész (1993) által kifejlesztett DivOrd 

nevű számítógépes programcsomaggal kiszámított diverzitásprofilok alapján vizsgáltuk. 

 

A fonálféreg fauna hosszú távú szennyezésekre adott reakcióit a fentieken kívül ordináció 

(főkomponens-analízis) és taxonkicserélődés („turnover”) segítségével vizsgáltuk. Az 

együttes szerkezeti reakcióinak vizsgálatán kívül a táplálkozási csoportok összetételét (Yeates 

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

funkcionális változókat. 
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5. Eredmények  

 

A dolgozat 24 táblázatában és 5 grafikonján bemutatott eredmények az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

 

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 króm és a szelén jelentős károsító hatást 

gyakorolt az együttesekre, míg a cink kedvezően befolyásolta ugyanezen paramétereket. A 

kadmium és a réz is mutatott bizonyos hatásokat, amelyek azonban árnyaltabb elemzést 

igényelnek. A többi elemnek a vizsgált nematológiai paraméterekre gyakorolt 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 

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 

Cd, a Cu és a Zn koncentrációnövekedése nem okozott egyértelmű hatásokat. Megemlíthető, 

hogy a Cu legmagasabb koncentrációértéke alacsonyabb diverzitást okozott, mint a többi 

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

koncentráció növekedésével. A cinkszennyezés jellegzetes mintázatot eredményezett: a 
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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. A Cd, a Cr, a Se és a Zn 270 mg/kg-os kijuttatáskori összes koncentrációjának hatásait 

vizsgáltuk nematoda együttesekre, 6-10 évvel a szennyezést követően. 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. 

 

 

5.1. Új tudományos eredmények 

 

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. 

 

2.) A depresszív elemek (Cr és Se) káros hatásainak artikulált (a szennyezés dózisától 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. 
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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 diverzitásprofilok (amelyeket korábban még nem 

alkalmaztak a környezeti nematológiai vizsgálatokban) egyidejű alkalmazása ígéretes eszközt 

jelent a nematodák biológiai indikátorként való alkalmazásában. 

 

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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6. 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, ahogy a parcellákon termelt 

gazdasági növényekre sem. Ennek okai mind a kedvező talajviszonyokban, mind a 

szennyezés óta eltelt 7 éves időtartamban 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 jelen vizsgálatokban is. További 

biondikációs alkalmazásuk – akár egy standardizálást követően rutinvizsgálatként is – 

mindenképpen javasolható. 
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