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Bevezetés
A talajállatok jelentıs szerepet játszanak a talajok fizikai, kémia tulajdonságainak kialakításában, a talajszerkezet javításában, a dekompozícióban, a mineralizációban, a különbözı elemek biogeokémiai ciklusaiban (ANDERSON 1988, VERHOEF & BRUSSAARD 1990,
KILLHAM 1994, COLEMAN et al. 2004, BARDGETT 2005, BRUSSAARD et al. 2007, COLEMAN
2008). Vannak közöttük növényevık, amelyek élı növényi részekkel táplálkoznak, vegyes
táplálkozásúak, paraziták, ragadozók, de a legtöbb dekomponáló, amely valamilyen módon
az elhalt szerves anyag lebontásában vesz részt. A talajállatok diverzitása igen nagy (LEE
1994, GILLER 1996). Minden törzsnek van közöttük képviselıje. A környezetszennyezı
anyagoknak a talajállatokra gyakorolt hatásai rendszerint sokrétőek, a közvetlen hatásokon
kívül, jelentıs közvetett hatásokkal is számolnunk kell.
A talajokkal kapcsolatos problémák (erózió, szerves anyag csökkenés, savasodás, talajtömörödés, szennyezés stb.) sokasodásával párhuzamosan természetes, hogy a talajállatok
ökotoxikológiájával kapcsolatos ismereteink iránt egyre nagyobb az igény. A szakterület
ezért rohamléptékkel fejlıdik és gyarapodik. Ebben a dolgozatban sorra veszünk olyan fontos területeket, amelyek kutatása mostanában kezdıdött el, illetve érintünk olyanokat is,
amelyek a közeljövıben várhatóan kiterjednek, kutatásuk éppen csak elkezdıdött. Az egyes
témakörökrıl csak rövid bevezetést adunk és lehetıség szerint egy-egy példával is szemléltetjük az elmondottakat. A viszonylag bı irodalomjegyzék és az azokban idézett munkák a
szakterületen való további tájékozódást segítik. Akiket pedig az Európában elfogadott, illetve bevezetés alatt álló tesztek érdekelnek, az a következı honlapon kaphatnak naprakész
információkat: http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34377_1_1_1_1_1,00.html
(lementve: 2010.01.04.)
A környezetszennyezı vegyületek talajállatokra gyakorolt hatásairól viszonylag kevés
ismerettel rendelkezünk (BAKONYI 2006). A talaj minden más élıhelynél összetettebb
struktúrájú és ezért az egyszerő laboratóriumi feltételek között végzett kísérletek eredményei ritkán vetíthetık közvetlenül a szabadföldre (VAN GESTEL 1997). A szennyezések várható hatásainak elırejelzéséhez a jelenlegi ismereteinknél lényegesen többre van szükség.
Erıfeszítések történnek az ökotoxikológia ökológiai alapjainak megerısítésére (FILSER et
al. 2008).
A szennyezı anyagok hatásai a talajban másképpen érvényesülnek, mint a föld feletti és
a vízi élıhelyeken, hiszen a talaj fizikai és kémiai struktúrája is jelentısen eltér az említett
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élıhelyekétıl. A legnagyobb különbséget az jelenti, hogy a direkt, kontakt hatásokon kívül
számos indirekt, a talaj különbözı komponensein keresztül érvényesülı hatással kell számolni. A talajba kerülı szennyezı anyag ugyanis rendszerint nem közvetlenül kerül kapcsolatba az állatokkal, hanem elıször a talajvízben oldódik, megkötıdik a talaj szerves,
vagy szervetlen anyagainak felszínén és a talaj levegıbe jut (VAN GESTEL 1997). Eközben
megváltozhat magának a szennyezı anyagnak a hatása (például a malathion nevő inszekticid isomalathion-ná izomerizálódik és a toxicitása fokozódik), illetve jelentısen befolyásolhatja a talaj kémiai összetételét (például csökkenti a pH-t) és az állatokra így hat. A talajban történı megkötıdés mértékét elsısorban az szabja meg, hogy a kérdéses anyag
milyen mértékben oldódik a vízben (hidrofil), vagy a zsírokban (lipofil). A hidrofil anyagok
könnyebben, gyorsabban mozognak, ellentétben a lipofil anyagokkal (ilyen például sok
szerves szennyezı anyag) (SVERDRUP et al. 2002).
A szennyezı anyagok hatásait két tényezı befolyásolja kiemelkedı mértékben:
a.) a talajtípus,
b.) az állatfaj.

Talajtípusok hatásai
A toxikus hatások legtöbbször jelentısen eltérnek a különbözı talajtípusokon (SMIT &
VAN GESTEL 1998). A talajok olyan nagymértékben különböznek egymástól a kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaikat tekintve, hogy az ökotoxikológiai hatásokat döntıen befolyásolják. Ezért a szabvány szerinti laboratóriumi teszteket az összehasonlíthatóság érdekében mesterségesen készített (u.n. OECD) talajon1 végzik.
A legtöbb esetben nem megfelelı eljárás, ha a talaj összes szennyezı anyag koncentrációjának alapján akarjuk a toxikus hatást vizsgálni. Az állatokra potenciálisan ható, a pórusvízben található koncentráció tesztelése alapján legtöbbször a valóságnak megfelelıbb
képet kapunk az anyag káros hatásairól (VAN GESTEL & MA 1988, 1990).
A nehézfémek hatásainak tesztelése során figyelembe veendı tényezıkrıl ad képet az 1.
ábra. A tesztelés során figyelembe kell venni, hogy a talajoldatban levı ionok a testfelületen és a bélcsatornán keresztül is gyakorolhatnak hatást. A két felvételi út eltérı és a felvételi mechanizmusok is mások. A makrofauna tagjai, és bizonyos mértékben a mezofauna
egyes fajai is (ugróvillások, atkák) jelentıs mennyiségő nehézfémet vehetnek fel a táplálékkal. Ekkor a pórusvízben oldott nehézfémek hatása mellett a táplálékkal felvett mennyiség is jelentıs lehet. Ugyanakkor a táplálékban található nehézfém ionok felvételét jelentısen befolyásolják az emésztıenzimek és a bélben lakó mikroorganizmusok, amelyek a
kötötten lévı ionok egy kisebb-nagyobb részét felvehetı formába transzformálják. A bél
falán történı felvételi mechanizmusok csak ez után játszanak szerepet. A mikrofauna (egysejtőek, fonálférgek) esetében a pórusvízben található nehézfém koncentráció az elsıdleges.
Itt a kültakarón történı felvétel az ionok felvételének fı útja. A hatás általában jó korrelációban áll a pórusvíz nehézfém koncentrációjával.
1
Az OECD talaj összetétele a következı: 5% ırölt tızeg (2 ± 1 mm nagyságú darabokból álljon); 20% kaolin; kb.
74% homok. A homok pontos mennyisége a CaCO3 tartalomtól függ. A homok és a CaCO3 együttes mennyisége
legyen 75% úgy, hogy a pH-t 6.0 ± 0.5 értékre állítjuk be. A CaCO3 mennyisége a tızeg minıségétıl függ.
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Transzfer a bióta felé

Összes fém

Inert frakció
(nem vehetı fel)

Szerves komplexek
(humusz, oldott
szerves szén stb.)

Adszorbeált
/abszorbeált
frakció

Szervetlen komplexek
(pl. kloridok,
karbonátok stb.)

Pórusvízben
található frakció

Bióta

Szabad ionok
(pl. Cu2+)

1. ábra. Nehézfém frakciók megoszlási területei a talajban. Átalakulások és a lehetséges
komponensek útjai a bióta felé.
Figure 1. Schematic presentation of heavy metal distribution is soil. Possible ways to the biota.

A szennyezı anyagok egészen másképpen hatnak, ha a talaj szerves, vagy szervetlen
anyagain kötıdtek meg, ha a talajvízben (pórusvíz) találhatók, vagy ha a talaj levegıjében
vannak. A talajlevıben található szennyezı anyagoknak a talajállatokra gyakorolt hatásairól
alig tudunk valamit. Azt viszont ismerjük, hogy a talaj szennyezı anyag koncentrációja
alapján alacsonyabb toxikus hatást mérhetünk, mint amennyire a pórusvíz toxikus. Az 1.
táblázat adatai alapján világosan látható, hogy a pórusvíz toxicitása legtöbbször egy nagyságrenddel (vagy még annál is többel) meghaladja a talajét. A szabványosított talajon (C) a
pentaklórfenol hatása az Eisenia andrei földigilisztára mintegy ötször nagyobb volt, mint
egy magas szerves anyag tartalmú talajon (D) (VAN GESTEL & MA 1990).
1. táblázat. Pentaklórfenol (PCP) és 1,2,3-triklórbenzén (TCB) hatása földigilisztára (Eisenia andrei)
különbözı talajtípusokon (VAN GESTEL & MA 1990 nyomán).
Table 1. Toxicity of pentachlorophenol and 1,2,3-trichlorobenzene for Eisenia andrei in different soil types (after
VAN GESTEL & MA 1990).
.

Talaj
típusa
A
B
C
D

Talaj pH
4,8
5,6
5,9
3,6

Talaj szerves
anyag (%)
3,7
6,1
8,1
15,6

LC50 (mg/kg talaj)
PCP
TCB
84
134
142
240
86
134
503
596

LC (µmol/l pórusvíz)
PCP
TCB
2,5
16
4,4
17
5,7
12
2,6
16
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Hatások különbözı állatfajokra
Az állatfajok különbözı módon reagálnak a szennyezı anyagok jelenlétére. Általános
szabályt itt nem lehet felállítani. Elıfordulhat, hogy két, rendszertani szempontból közeli
rokon faj egészen különbözı módon reagál ugyanarra az anyagra. Ugyanakkor ennek a
megállapításnak az ellenkezıje is igaz lehet. Viszonylag távoli rendszertani csoportokba
tartozó fajok hasonló reakciót mutathatnak egy környezetszennyezı anyagra. A 2. táblázatban található példán mutatunk be ilyen eredményeket. Látható, hogy a dimethoate háromszor toxikusabb a Folsomia fimetaria, mint a közeli rokon F. candida fajra. Ugyanakkor a
lindán egyformán toxikus a rendszertanilag jóval távolabb álló Heteromurus nitidus és
Lepidocyrtus curvicollis fajokra.
2. táblázat. Különbözı inszekticidek hatása közeli és távoli rokon ugróvillás (Collembola) fajokra
akut laboratóriumi tesztekben.
Table 2. Effects of insecticides on close-related and non-related collembolan species.

Inszekticid

Taxon

dimethoate
dimethoate
lindan
lindan

Folsomia candida
Folsomia fimetaria
Heteromurus nitidus
Lepidocyrtus curvicollis

A teszt idıtartama (nap)
28
28
4
4

LC50
(mg/kg talaj)
0,6
0,2
0,3
0,3

Hatás
erısen toxikus
erısen toxikus
erısen toxikus
erısen toxikus

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy egy adott állatfaj érzékenysége a
toxikus anyagokkal szemben függ az életkortól, illetve a fejlettségi állapottól is. Meglehetısen általános jelenség, hogy a fiatal állatok rendszerint érzékenyebbek ezekre a hatásokra,
mint a kifejlettek.
Közismert tény, hogy az állatok életfolyamataiban, vagy a populációk egyes paramétereiben bekövetkezı változások hamarabb jelzik a peszticidek hatását, mint a mortalitás. Az
érdes pinceászka (Porcellio scaber) számos reproduktív paramétere igen érzékenyen reagált
a dimethoate inszekticid alkalmazására (3. táblázat). Minden vizsgált paraméter egyértelmő
dózis-hatás függést mutatott. A fiatal/petés nıstény arány volt a legérzékenyebb paraméter.

Új biomarkerek keresése
A biomarkerek keresése folyamatos feladat, hiszen mindig egyszerőbben és olcsóbban
kimutatható eljárásokra van szükség, amely a populációkra, társulásokra gyakorolt hosszú
távú toxikus hatásokat is jelzi. A hatékony biomarker esetében a hatás-válasz reakció legyen egyértelmő, ismerjük az ok-okozati összefüggéseket. Lényeges továbbá, hogy ökológiai szempontból releváns legyen a paraméter (JAGER et al. 2006). A fentieket figyelembe
véve az ökotoxiko-genomika, a viselkedés vizsgálata szennyezett környezetben, az élettáblázat analízis és a közösségszerkezeti hatás-vizsgálat érdemel napjainkban különösebb
figyelmet. Itt nem említett további eljárások találhatók RÖMBKE (2006) összefoglalójában.
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3. táblázat. A dimethoate különbözı koncentrációinak hatása érdes pinceászka szaporodási paramétereire, laboratóriumi akut tesztben, standard talajon. Az oociták felszívódása jeleneti az ooszorpció
jelenségét. Az oociták, peték, embriók és fiatalok számát 100 mg nıstény száraztömegre sztenderdizálták (HORNUNG et al. 1998. nyomán).
Table 3. Effects of Dimethoate on the reproduction of Porcellio scaber (acute test, OECD soil). Number of
oocytes, eggs, juvenilesgravid females were standardized for 100 mg live weight of females.

Paraméter
Oociták száma/100 mg állat
Peték, embriók száma/100 mg állat
Fiatalok száma/ 100 mg állat
Ooszorpció aránya (%)
Petés nıstények aránya (%)
Fiatalok és petés nıstények arány (%)

Kontrol
183
62
58
13
71
19

Kezelés (ppm)
20
40
151
103
48
0
30
0
37
64
38
0
3
0

Ökotoxiko-genomika
Az ökológia, a genomika és a bioinformatika tudományainak határterületén született
meg az ökotoxiko-genomika tudománya. Új módszerek kifejlesztése lehetıvé tettek, hogy a
toxikus anyagok hatásmechanizmusait molekuláris szinten is jobban megértsük. Ilyen módszer többek között a jelen idejő polimeráz-láncreakció módszer (real-time PCR) és a DNScsip, biocsip (DNA microarray) módszer. Ezekkel az eljárásokkal a szennyezı anyagok hatásait tanulmányozhatjuk a nukleinsavak és az általuk befolyásolt folyamatok szintjén. Jelentıs feladat azonban, hogy a folyamatokban bekövetkezı változások ökológiai jelentıségét – ha van – megállapítsuk. Jelenleg azonban az ilyen típusú kapcsolatok feltárása még
gyerekcipıben jár. Az ökotoxiko-genomika azonban perspektivikus eljárás a talajállatok
szennyezı anyagokra adott válaszreakcióinak tanulmányozása során (VAN STRAALEN &
ROELOFS 2008).
Három olyan nagy nyilvános adatbázis is ismert, amelyben talajállatok ökotoxikogenomikájával foglalkoznak. Az elsı győrősférgek (http://www.nematodes.org Lumbribase
/umbribase.php), a második ugróvillások (www.collembase.org) és a harmadik fonálférgek
(http://www.nematodes.org/nembase3/index.shtml) molekuláris adatait tartalmazza. Az
ilyen nyilvános adatbázisok azért fontosak, mert a legtöbb állatfaj (így a nevezett adatbázisokban található talajállat fajok) teljes genom szekvenciáját kevés kivétellel (pl.
Caenorhabditis elegans) nem ismerjük. A hiányzó adatokat pedig csak közös munkával,
fejlesztéssel lehet megszerezni.
Egy kísérletben vöröslı gilisztát (Lumbricus rubellus) rézzel mérsékelten szennyezett
talajon tenyésztettek (10–480 mgCu/kg talaj) (BUNDY et al. 2008). DNS-csip és mágneses
magrezonancia módszerekkel vizsgáltak egyes anyagcsere utakat (NMR-based metabolic
profiling). Mérték továbbá az állatok reprodukciós rátáját és tömegváltozásait. Megállapították, hogy a pusztulást még nem okozó (szub-letális) réz koncentráció, változást okozott
az állatok energia felhasználásában és anyagcseréjében. Egyes szénhidrát anyagcserében
részt vevı enzimek (maltázglükoamiláz, mannozidáz) mőködése fokozódott, aminek következtében megbomlott az állatok energia egyensúlya. Nagyobb lett a szervezet energia
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felhasználása, mint az energia felvétel. Ez az eredmény magyarázatott adott arra, hogy magasabb réz koncentráció (40 mg/kg talaj és e feletti koncentrációk) esetében miért csökkent
a reprodukciós ráta és a testtömeg növekedés.
Az említett példa és hasonló eredmények alapján a molekuláris módszerek reményt kínálnak arra, hogy a hagyományos ökotoxikológiai teszteknél gyorsabb, érzékenyebb, hatóanyag-specifikus, olcsóbb és informatívabb eljárásokat fejlesszünk ki. Ezért ez a terület pillanatnyilag dinamikusan fejlıdik.

Viselkedésre alapozott eljárások
A talajállatok viselkedése adekvát és ökológiai szempontból fontos szubletális válasz a
szennyezı anyagok jelenlétére (ROEMBKE 2008). Az állatok képesek elmenekülni a szenynyezett területekrıl, illetve – még gyakrabban – elkerülik azokat. A menekülési tesztekkel
az a probléma, hogy egyes esetekben az állatok megbénulnak a szennyezı anyagok jelenlétében, vagy elpusztulhatnak a túl nagy koncentráció következtében. Az elkerülés azonban
gyakori jelenség a természetben, ezért a menekülés helyett jelenleg az elkerülési viselkedésformát használják fel gyors, olcsó, de ökológiailag releváns tesztek kifejlesztéséhez
(LOUREIRO et al. 2005). Természetesen ez a teszt nem helyettesít más teszteket, de kiegészíti azokat. Ma már számos talajállat csoportra fejlesztettek ki ilyen teszteket (AMORIM et al.
2005, NATAL-DA-LUZ et al. 2009). Bár a viselkedési tesztek között az elkerülési teszteket
alkalmazzák leggyakrabban, egyéb eljárások keresése is folyik. Győrősférgek esetében a
bélcsatorna ürítése bizonyult hasznos végpontnak (CAPOWIEZ et al. 2010).
SOUSA et al. (2008) giliszta (Eisenia andrei) elkerülési viselkedését vizsgálta természetes talajokon, különbözı antropogén hatások esetén. Az állatok különbséget tettek azonos
szennyezettségő talajok között és dózis-hatás összefüggést is ki lehetett mutatni. A módszer
tehát alapvetıen alkalmasnak bizonyult szennyezett talajok vizsgálatára. Az eredmények
értékelése során azonban figyelembe kell venni a biológiai hozzáférhetıséget (biovailability), azt a tényt, hogy a földigiliszták a szerves anyagokban gazdag talajokat elınyben részesítik és komplex környezetben az érzékszerveik sem alkalmasak minden szennyezı egyformán hatékony felismerésére.

Élettábla analízisek
A populációökológiai vizsgálatokban régóta és kiterjedten használják az élettábla analízisek módszerét. Ez egy viszonylag egyszerő eljárás, ami számos fontos populációs paraméter kiszámítását teszi lehetıvé. A hagyományos laboratóriumi tesztekben arra törekednek, hogy a tesztelt populáció minden szempontból lehetıleg homogén legyen. Így lehet
biztosítani – többek között – az eredmények reprodukálhatóságát. Az ökotoxikológiai gondolkodásban legalább ennyire fontos szempont, hogy az eredmények a szabadföldi ökológiai folyamatokban relevánsak legyenek. Tehát nem tekinthetünk el a populációs jelenségek
kor-függésétıl, mint generális jelenségtıl. Ezért tekintik fontos (bár komplikált) és fejlesz-
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tendı eljárásnak az élettábla analízisek alkalmazását a talajállatok ökotoxikológiai vizsgálataiban (HENDRICKS et al. 2005, NOEL et al. 2006).
F. candida ugróvillással (Collembola) krónikus tesztet végeztek (CROMMENTUIJN et al.
1997). Három szennyezı anyag, egy nehézfém, a kadmium, egy inszekticid, a klórpirifosz
és egy fungicid, a trifeniltin-hidroxid hatásait vizsgálták. A populáció növekedési rátáját
mindhárom szer jelentısen csökkentette. Ez a hatás nyilvánvaló fontos következményekkel
járhat a talaj táplálékláncai, illetve táplálékhálózatai mőködésében. Egyes esetekben csökkent továbbá az állatok növekedése és ezt kompenzálandó, megnıtt az élettartamuk. Az
inszekticid csökkentette a lerakott peték számát. Mindezek az eredmények azt bizonyítják,
hogy minél több paramétert kell alaposan elemezni ahhoz, hogy a populációs szintő történéseket, illetve a tovagyőrőzı hatásokat modellezni, illetve elıre jelezni tudjuk.

Közösségszerkezeti hatások vizsgálata
A szennyezı anyagok ökotoxikológiai vizsgálatait legtöbbször egy fajra kidolgozott
(single-species) tesztek alapján végzik. Ezekkel azonban nem lehet a közösségi, vagy ennél
magasabb szintő hatásokat kimutatni. A szabadföldi vizsgálatok eredményei igen szórnak, a
sztenderdizálás és az ismételhetıség probléma (NAGY 1999, 2009). Többféle törekvés van
már a probléma megoldására (ROHR et al. 2006). Ezek közül a legígéretesebb egy új, viszonylag bonyolult, de ökotoxikológiai igen szempontból releváns eljárás, amit Szabadföldi
Modell Ökoszisztémának (Terrestrial Model Ecosystem) neveznek. Ennek segítségével
strukturális és funkcionális hatásokat is egyidejőleg lehet vizsgálni (KOOLS et al. 2009).
Fontos szempont, hogy a módszer elvileg sztenderdizálható, így a késıbbiekben rutin feladatokat végzı laboratóriumokban is felhasználható lesz. Az eljárás lényege röviden a következı: viszonylag nagy térfogatú (pl. 17,5×40 cm) talajmintákat vesznek intakt módon,
tehát az eredeti talajstruktúrát, növényzetet és állatvilágot megtartva, szántóföldrıl, amiket
azután kontrollált körülmények közé, fitotronba helyeznek. Itt inkubálják tovább, locsolják
és a csurgalékvizet összegyőjtik, elemzik. A szennyezı anyagok hatásainak vizsgálatára
különbözı végpontokat (C, N, P, K, S a talajban és a csurgalékvízben, mikrobiális biomaszsza, celluláz és dehidrogenáz enzimaktivitás, talajállatok denzitása és táplálkozási aktivitása, dekompozíció, növényi biomassza stb.) mérnek egyidejőleg. A társulások szerkezeti
változásait egy, direkt erre a célra kifejlesztett statisztikai eljárás, az elsıdleges válaszgörbe (Principal Response Curves) analízis alapján végzik (MOSER et al. 2007). Az eljárás
elınye más elterjedt sokváltozós módszerekkel szemben, hogy az eredmények aránylag
egyszerően interpretálhatók és az idıbeli változásokat a fajok és a társulás szintjén is világosan mutatják. Fontos szempont továbbá, hogy statisztikai szignifikancia számításra is lehetıséget ad a módszer.

Kombinált hatások, szennyezıanyag keverékek hatásai
A szennyezıanyagok ritkán fordulnak elı önmagukban. Rendszerint több anyag együttes hatásával kell számolni, különösen gyárakkal, üzemekkel, egyéb kibocsátókkal sőrőn
telepített területeken, nagyvárosokban, ezek környékén. Ma már világosan látszik az is,
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hogy szennyezı anyag keverékek jelentıs hatást okozhatnak olyankor is, amikor hatásuk
külön-külön nem, vagy alig mutatkozik (SILVA et al. 2002). A kevert hatások modellezése
nehéz, különösen, ha kettınél több anyag együttesen van jelen a talajban.
A kevert szennyezıanyagok hatásainak vizsgálata igen lényeges a talajok esetében is.
Gondoljunk csak a talajokba jutó szennyvíziszapokra, a levegıbıl kiülepedı szennyezı keverékekre, vagy a mezıgazdaságban használt vegyszerek együttes hatásaira. A szennyezıanyag keverékek együttes hatásainak megközelítésére és leírására elméletileg kadmium,
sokféle megközelítéssel próbálkoztak már. Ezek rendszeres áttekintésére itt nincs mód.
Ezért két vegyület együttes hatásának bemutatására PLACKET & HEWLETT (1952) nyomán a
4. táblázatban található kimeneteket mutatjuk be.
4. táblázat. Lehetséges hatások abban az esetben, ha két vegyület egy idıben hat egy populációra
(vagy egyéb biológiai rendszerre).
Table 1. Four possible combination mechanisms for the joint action of toxicants.

Hatás ugyanazon a helyen
(hasonló mechanizmus)
Hatás különbözı helyen
(különbözı mechanizmus)

Van interakció
komplex, hasonló hatás

Nincs interakció
egyszerő, hasonló hatás

komplex, különbözı hatás

egyszerő, különbözı hatás

Az elsı vizsgálandó kérdés, hogy a két anyag hatása között van-e kapcsolat, vagyis befolyásolja-e az egyik a másik hatását, vagy fordított hatás létezik-e, van-e interakció? A másik
fı szempont, hogy ugyanazon a helyen fejtik-e ki hatásukat az anyagok, vagy nem, illetve
azonos-e a hatásmechanizmusuk? Interakció esetén elıfordul, hogy a hatásmechanizmusok
hasonlóak (komplex, hasonló hatás), vagy különbözıek (komplex, különbözı hatás). Így öszszesen négy fı hatástípus értelmezhetı. A különbözı együttes hatások modellezése és ebbıl
következıen predikciója eltérıen kidolgozott. Viszonylag jó modellekkel rendelkezünk azokra az esetekre, amikor nincs interakció, viszont a másik két esetben a kérdések elméleti háttere
még kevéssé tisztázott, a modellezés még kezdetleges stádiumban van.
Az egyszerő, hasonló hatás esetén a szennyezı anyagok hasonló helyen hatnak (a receptor, vagy célszerv ugyanaz) és a hatásmechanizmusuk is ugyanaz. Ebbıl következıen a toxicitásuk is a keverékben levı arányuknak megfelelı (feltételezzük, hogy a relatív toxicitás
minden koncentráció esetén állandó). Az együttes hatás tehát a dózisok összegének felel
meg (dózis addíció). Az egyszerő, különbözı hatás esetén a szennyezıanyagok támadási
pontjai (általában) és hatásmechanizmusai különbözık. Ezért az egyik anyag nem befolyásolja a másik hatását. Következésképpen az elsı esetben két, nem sokkal a toxikus határérték alatt lévı anyag együttes hatása már toxikus lesz. Ezzel szemben egyszerő, különbözı
hatás esetén két másik, szintén a toxikus határérték alatt lévı szennyezı együttes hatása
sem lesz toxikus.
F. candida ugróvillást kadmium és cink hatásainak tették ki sztenderd laboratóriumi talajon külön-külön és keverékben is alkalmazva a fémeket (VAN GESTEL & HENSBERGEN
1997). Megállapították, hogy a keverék hatása antagonisztikus a növekedésre nézve, viszont a szaporodást (utódszám) tekintve additív. Ugyanezt a fajt használták egy másik kísérletben (BAAS et al. 2007), ahol kadmium, réz, ólom és cink keverékek hatásait vizsgálták
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vályogos homoktalajon és az eredményeket összevetették a korábbi adatok alapján kidolgozott modell eredményeivel. Megállapították, hogy a modell megfelelıen írja le a vizsgált
keverékek hatását az állatok túlélésére.
Röviden megemlítjük, hogy egy adott kísérletben alkalmazott vegyszerek összetétele is
befolyásolhatja az eredményeket. Egy vizsgálatban (BONGERS et al. 2004) az ólom hatását
vizsgálták F. candida ugróvilláson. Különbözı eredményeket kaptak aszerint, hogy ólomkloridot, vagy ólomnitrátot alkalmaztak, és az utóbbi bizonyult toxikusabbnak. További kísérletek alapján kiderült ennek az oka: a klorid ionokhoz képest a nitrát ionok toxikusabbak voltak a vizsgált fajra (5. táblázat). Erre a körülményre általában kevés figyelmet fordítanak.
5. táblázat. Ólom LC50 mediánjai (gramm Pb/kg száraz talaj)(zárójelben a 95%-os konfidencia intervallumok) BONGERS et al. (2004) nyomán.
Table 5. Median lethal concentration (LC50) values (g Pb/kg dry soil) with 95% confidence intervals.

Eredeti talaj
Átmosott talaj

PbCl2
2,9 (-)
2,9 (2,3-3,5)

Pb(NO3)2
0,98 (0,88-1,1)
2,2 (1,9-2,5)

Újtípusú anyagok hatásvizsgálata
Az ökotoxikológiában használt módszereket elsısorban a toxikológiából vették át. Ezeket gyógyszerek, növényvédı szerek, nehézfémek, szerves szennyezık és hasonló anyagok
tesztelésére fejlesztették ki. Napjainkban azonban két területen is jelentıs változásoknak
vagyunk tanúi a talajállatok ökotoxikológiájával kapcsolatban. Az elsı ilyen terület a genetikailag módosított szántóföldi növények termesztésének problémája. Ezek a növények tenyészidejük teljes ideje alatt termelik, és a gyökérváladékkal együtt a talajba juttatják azt a
toxint, aminek elıállítására képessé tették. A toxin egy része a talajban és a betakarítás után
a talajba kerülı tarlómaradványokban is hosszú ideig megmarad (STOTZKI 2004, DARVAS et
al. 2007). Gyakran a technológiai elıírásoknak megfelelıen rendszeres herbicid kezelésnek
teszik ki ezeket a talajokat. Mindezek következtében a hatások komplexek, ezért új szemléletet, új vizsgálati, tesztelési módszerek kifejlesztését teszik szükségessé (DARVAS et al.
2006, GROOT & DICKE 2002, PUSZTAI & BARDÓCZ 2006). A második terület még az elızınél is kevésbé ismert. A nanotechnológiával elıállított termékek száma és köre rohamléptekkel nı. A talajállatokra gyakorolt mellékhatásaikról azonban adatok alig állnak rendelkezésre. Ezen a területen különösen fontos szempont, hogy az elıállított anyagok köre,
azok fiziko-kémiai tulajdonságai igen változatosak.

Genetikailag módosított szántóföldi növények
Három kísérleti területen végeztek nagyszabású kísérleteket Cry1Ab -toxint termelı és nem
termelı (izogénes) kukorica vonalakkal Dániában és Franciaországban (KROGH & GRIFFITHS
2007). Az eredmények végsı összegzése során arra a következtetésre jutottak, hogy a Bt-toxint
termelı kukoricának nincs káros hatása a talaj biótára, így a talajállatokra sem.
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A következıkben az ugróvillásokkal kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Kisparcellás
terepvizsgálatokban az ugróvillások denzitása nem különbözött Cry1Ab-toxint termelı illetve izogénes kukorica vonalak talajában (CORTET et al. 2007). Ugróvillások funkcionális csoportjainak részletes statisztikai vizsgálata során nem találtak Cry1Ab toxin hatást, ugyanakkor más paraméterek szignifikáns hatása jelentkezett. A hemi-edafikus ugróvillások biomasszája nıtt a tenyészidıszak végéig, a talaj magasabb szerves anyag tartalma és pH-ja
növelte a biomasszájukat tavasszal és ısz elején nagyobb volt a denzitásuk az izogénes
és/vagy hagyományos vonalak talajaiban (DOBELJAK et al. 2007). Üvegházi kísérletben
ugyanez a kutatócsoport nem talált különbséget az ugróvillás denzitásban (GRIFFITHS et al.
2006), igaz a denzitás igen alacsony volt mindkét kezelésben. ICOZ & STOTZKY (2008) fontos összefoglaló dolgozatukban azt állapítják meg, hogy a Cry fehérjék az ugróvillásokra
nem gyakorolnak káros hatást.
Arra vonatkozóan nincs standard elıírás, hogy miként kell laboratóriumban Cry1Abtoxint termelı kukorica (vagy bármilyen más növény) talajállatokra gyakorolt hatását tesztelni. Ezért az eddig publikált vizsgálatok mindegyikében más-más metodikát alkalmaztak,
így az eredmények nehezen összehasonlíthatók. Különösen a felkínált táplálék formája, minısége volt feltőnıen különbözı, ami természetesen az eredmények összehasonlíthatóságát
nehezíti meg, vagy teszi lehetetlenné.
SIMS & MARTIN (1997) rekombináns Escherichia coli segítségével állított elı toxint,
amit élesztıgombák felszínére vitt fel és ezzel a preparátummal etette a F. candida és a
Xenylla grisea ugróvillás fajokat. Az alkalmazott koncentráció igen magas, 200 µ/g élesztı
volt. Hatást a túlélésre, vagy szaporodásra nem találtak. Ugyanezt az eredményt kapta
HECKMANN et al. (2006), nagyjából ugyanilyen Cry1Ab toxin koncentráció esetén, az elızı
dolgozatban alkalmazott metodikával. Ugyanebben a kísérletben két a Cry1Ab toxint termelı és három izogénes vonal hatását vizsgálták a túlélésre, reprodukcióra és a populáció
növekedési rátára. Szignifikáns hatást nem találtak. Ekkor kukorica gyökeret etettek az állatokkal, amelyeknek a Cry1Ab toxin koncentrációja 1,01-1,37 µ/g toxin volt. Egy másik kísérletben (CLARK & COATS 2006) ırölt kukorica levelet kaptak az állatok táplálékul, mely
1,01-1,37 µ/g Cry1Ab toxint tartalmazott. Négy kezelés közül egyben produkált a F.
candida faj több utódot az izogénes, mint a Cry1Ab toxint termelı kukorica levelein. A
másik három kezelés esetében ilyen hatást nem tapasztaltak. A F. candida ugróvillás
(Collembola) faj táplálkozása során különbséget tesz a Cry1Ab-toxint termelı és az
izogénes kukorica vonalak között. A táplálékpreferencia stabil tulajdonságnak bizonyult,
mert a preferenciát nem változtatta meg az a tény, hogy az állatokat a táplálékpreferencia
vizsgálatok elıtt 5 hónapon keresztül vagy izogénes, vagy Cry1Ab-toxint termelı kukoricaleveleken tartottuk. A tápláltsági állapot is befolyásolja a F. candida táplálékválasztását
(BAKONYI et al. 2006).
Talajállatokkal dózis-hatás vizsgálatokat nagyon keveset végeztek. Kezdeti próbálkozásokat ismerünk arra vonatkozóan, hogy egy Bt-toxin hatását direkt laboratóriumi toxicitási
teszttel vizsgálják (ARNDT 2000). Újabban HÖSS et al. (2008) publikált adatokat ezen a területen. E. coli által expresszált Cry1Ab toxin hatását vizsgálták különbözı koncentrációkban C. elegans fonálféreg fajon. A növekedés és reprodukció dózis függését tapasztalták.
Azt azonban nem bizonyították, hogy a hatás oka a Cry1Ab toxin lett volna.
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Nanotechnológiai úton elıállított termékek
A nanotechnológia segítségével elıállított termékek száma és köre rohamosan növekszik. Ma már több, mint ezer különbözı ilyen termék van a piacon (http://www. nanotechproject.org/inventories/consumer/browse/, lementve 2010.01.05.). Környezeti jelentıségük
egyre nagyobb. Napjainkban a nano-ökotoxikológia szakterület kialakulásának lehetünk
szemtanúi (KAHRU & DUBOURGUIER 2009). Pillanatnyilag három fı kérdés köré lehet a
nano-ökotoxikológiai problémákat csoportosítani (BEHRA & KRUG 2008): (1) a szintetikus
úton elıállított nano-anyagok fiziko-kémiai tulajdonságainak leírása, kvantifikálása az adott
környezetben (talaj, víz, levegı), (2) az anyagok viselkedésének meghatározása az adott
ökológiai rendszerben (felvétel, transzformáció, kiválasztás), például viselkedésük a táplálékláncokban, (3) megfelelı teszt szervezetek kiválasztása.
A nanotechnológiával elıállított termékek egy része (tisztítószerek, motorok adalékanyagai, nano-fémek, fullerének és nanocsövek stb.) bizonyosan bejut a talajokba is. Hatásuk a talajállatokra jelenleg alig ismert. KIM et al. (2008) platinium nanoszemcsék hatásait
vizsgálták C. elegans fonálféreg fajon. Kimutatták, hogy a nano-Pt antioxidáns hatású, a
szuperoxid dizmutáz/kataláz hatását mintázza és meghosszabbítja az állatok élettartamát. A
jelenség fontos az élettartam meghosszabbítását célzó kutatásokban, azonban pontos hatásmechanizmusát nem tárták még fel. Ugyanezzel a fajjal vizsgálták az alumíniumoxid,
cinkoxid és titándioxid, valamint ugyanezen vegyületek nanomérető formájának toxicitását
(WANG et al. 2009). Megállapították, hogy mindhárom vegyület esetében a nanomérető
forma volt toxikusabb.
A jövıben további eljárások bevezetésére kerül sor, melyben a nanotechnológia talajökotoxikológiai vonatkozásainak is fontos szerepe lesz. LAL (2007) nyomán sorolunk fel
néhány fontosabbat. Mőtrágya formákat fejlesztenek ki, amelyek segítségével közvetlenül a
gyökerekhez lehet juttatni a hatóanyagokat a kellı idıben, a megfelelı összetételben és
mennyiségben. A talajok vízkapacitását nano-gélekkel javítják, amelyek megkötik az esıvizet és száraz idıszakokban lassan a növények számára felvehetıvé teszik. Olyan anyagokat kevernek a talajba, amelyek megkötik a talajszennyezı kemikáliákat (pl. allofán, a
szmektit csoport tagjai, YUAN 2004.). Nanoanyagokat (pl. nano-vas) lehet felhasználni talajok remediációja során is. (ZHANG 2003)

Kitekintés
Ez a dolgozat a talajállatok ökotoxikológiájának néhány „forró pontjára”, napjainkban
gyors fejlıdésben levı területére kívánta ráirányítani a figyelmet.
Az áttekintés nem teljes, nem is lehet az, hiszen egy forrongó, még nem teljesen kialakult szakterület aktuális problémáival foglalkozik. Újabb módszerek, elvek, eljárások megjelenése várható a következı években. Mindezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy tisztább,
élhetıbb környezetünk legyen a jövıben.
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Abstract. Assessing the ecological risk of contaminated soil is a complicated task with numerous associated problems. Currently a number of unresolved problems exist in ecotoxicology. Searching for
more appropriate endpoints is a continuous task. Behaviour the animals, life-table analysis or community structure analysis may help us in deeper understanding of the pollutant effects even at the ecosystem level. Over the past decade several new branch of the ecotoxicology have been emerged as
ecotoxicogenomics and environmental metabolomics. Genetically engineered plants and nanotechologically produced materials means new challenges for ecotoxicology in the near future.
Keywords: soil animals, ecotoxicology.
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