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BEVEZETÉS 

 

Az enchytraeidák vagy televényférgek családja (Enchytraeidae) a gyűrűsférgek 

(Annelida) törzsén belül a nyeregképzők (Clitellata) osztályába, a kevéssertéjű 

gyűrűsférgek (Oligochaeta) alosztályába és a televényféreg-alkatúak (Enchytraeida) 

rendjébe tartozik. Földünk legkülönfélébb szárazföldi és vízi élőhelyein fordulnak elő, 

így nagy valószínűséggel a legnépesebb és legelterjedtebb taxon az összes Clitellata-ba 

sorolt család közül. A trópusoktól egészen a sarkkörön túli területekig megtaláljuk 

őket különféle talajokban, avarban, turzásban vagy más növényi korhadékban, 

tengerpartok homokos élőhelyein, de még mélytengeri üledékben vagy gleccserek 

felszínén is. Ezek ismeretében nem meglepő, ha mesterséges, ember alkotta 

környezetben is megtalálhatók. Ilyen élőhely lehet pl. egy üvegház, ahová az egzóta 

dísznövények kereskedelme révén, azok termőtalajával vagy közvetlenül a 

gyökérzetén a televényférgek új habitatba kerülhetnek. Itt az állandóan meleg 

hőmérséklet és a folyamatos és nagymértékű nedvesség-utánpótlás az év minden 

hónapjában megfelelő életkörülményeket biztosít a (szub)trópusi területekről 

származó televényférgeknek, így azok nem csak túlélhetnek, de stabil populációkat is 

létrehozhatnak. Minthogy az üvegházakban használt földet talajcsere esetén 

szabadföldre terítik, némely tág tűrésű jövevényfaj később megjelenhet az őshonos 

televényféreg közösségekben. 

Az egyes Oligochaeta fajok talajjal történő szállításának és új habitatokba való 

behurcolásának jelensége már közel száz éve ismert. Így pl. a földigiliszták 

(Lumbricidae) esetében számos kutató foglalkozott a jelenség vizsgálatával, 

rámutatva a Lumbricidák inváziós lehetőségeire. Az inváziós fajok tevékenységükkel a 

talaj mikro- és mezofaunáját is befolyásolják, pl. hatással vannak a mikroarthropoda 

denzitásra és diverzitásra, de csökkentik a televényférgek denzitását is. 

Ám annak ellenére, hogy a földigilisztákhoz hasonlóan és velük párhuzamosan 

új élőhelyekre való behurcolásuk egyértelműnek tűnik, televényférgekre ilyen jellegű 

kutatás még sehol nem történt, noha egy ilyen vizsgálat nem csak faunisztikai 

szempontból jelentős. Egyrészt a fentebb ismertetett eredmények tekintetében 

feltételezhető, hogy a televényféreg-fauna összetételének megváltozása is hatással van 

a talaj mikro- és mezofaunájára. Másrészt nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 



enchytraeidák nélkülözhetetlen és számottevő szerepét a talaj szervesanyag-

forgalmában sem, melynek jelentőségét helyenkénti nagy denzitásuk is növeli. Ezen 

okok miatt kézenfekvőnek tűnt tehát egy olyan összetett vizsgálat elvégzése, mely 

amellett, hogy a magyarországi üvegházak televényféreg faunáját részletesen feltárja, 

az esetleges faunaidegen fajokat jegyzi, az új fajokat leírja, és megpróbál ismereteket 

gyűjteni az idegenhonos fajok szabadföldi megtelepedésének lehetőségeiről. 

 

CÉLKÍTŰZÉS 

 

Doktori munkám célja az volt, hogy megvizsgáljam, jelen vannak-e adventív 

televényféreg fajok magyarországi botanikus kertek üvegházaiban, ill. egyes 

esetekben szabadföldjén. Ezért elsődleges feladataim azok voltak, hogy: 

1) feltárjam, milyen televényféreg fajok élnek ezen élőhelyeken, 

2) leírjam a faunára és/vagy tudományra nézve új fajokat, illetve tisztázzam az 

egyes kérdéses fajok taxonómiai helyzetét, 

3) a talált fajokra filogenetikai összehasonlítást végezzek. 

Annak érdekében, hogy megállapítsam, mely fajok lehetnek invázióra hajlamosak, 

szükséges volt, hogy:  

4) felmérjem, milyen denzitással fordulnak elő a jellemző üvegházi fajok, 

5) megvizsgáljam egyes fajok szaporodásbiológiáját, 

6) kísérleteket végezzek a feltevés igazolására, miszerint egyes adventív fajok 

képesek megtelepedni szabadföldi körülmények között. 

Mindezek mellett: 

7) fel kívántam deríteni a faunaidegen elemek bekerülési útvonalát, 

8) összefüggést kerestem a talált televényféreg fajok és azok előhelyéül 

szolgáló talaj egyes tulajdonságai között. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

Faunisztika, taxonómia 

A vizsgálatok során 13 magyarországi intézményben összesen 195 talajmintát 

gyűjtöttem 23 alkalommal. A minőségi mintavételezés egy kisméretű kézi ásóval 



végeztem, a denzitásvizsgálathoz szükséges mennyiségi mintákat egy speciális, 

szétnyitható fémhengerrel vettem. Az állatokat az ún. O’Connor-féle vizes tölcsér 

módszerrel futtattam ki. A futtatóból leeresztett folyadékot 50 μm lyukbőségű 

planktonhálón öblítettem át, ezt követően a férgeket a megmaradt kevés maradék 

talajjal együtt Petri-csészékbe helyeztem. 

A talajból kinyert állatokat élő állapotban, fénymikroszkóp segítségével 

azonosítottam, ill. határoztam meg. A talált fajokról feljegyzéseket, rajzokat, illetve 

digitális fényképeket készítettem. Mivel bizonyos szervek vagy szövetek csak festett 

állapotban vizsgálhatók pontosan, ezért egyes példányokból borax-carmin-nal festett 

preparátumokat készítettem, melyeket euparalban rögzítettem. 

 

Molekuláris vizsgálatok, filogenetika 

A molekuláris vizsgálatoknál a férgekből nukleinsav-izolációt követően a 

nukleáris rDNS ITS régióját PCR-rel felszaporítottam. A szekvenciák megállapítása 

után filogenetikai analízist végeztem Maximum Parsimony, Maximum Likelihood és 

Bayes-féle statisztikán alapuló módszerekkel. 

 

Denzitásvizsgálat 

A mennyiségi mintákat a Fővárosi Állat és Növénykert, az ELTE Füvészkert, 

valamint a vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet üvegházaiból vettem. A 

mintákat a lehetőségekhez képest azonos növényfajok (Phoenix spp. (Arecaceae), 

Pandanus spp. (Pandanaceae), Dieffenbachia spp. (Araceae), Musa acuminata 

(Musaceae); Ficus benjamina (Moraceae)) tövéből gyűjtöttem, a növény tövének fél 

méter sugarú köréből. A televényférgeket a mintákból a már ismertetett módon 

futtattam ki és azonosítottam. A televényféreg fajok denzitásértékeinek 

növényfajokkal való összefüggését nem metrikus, többváltozós skálázással (NMDS) és 

kanonikus korreszpondencia analízissel vizsgáltam. 

 

A fragmentálódó Marionina faj aszexuális szaporodásának vizsgálata 

Agar-agar és sterilizált talaj alapú tenyészeteket tartottam fenn 3 különböző 

hőmérsékleten (5 °C, 14 °C, 22 °C). Táplálékként a csalánlevél és az őrölt zabpehely 

mellett kísérletképpen adtam rozslisztet, búzalisztet, búzacsírát, zúzott 



napraforgómagot. Az ivarszervek kifejlődésének stimulálására speciális, ivari 

hormonos táptalajt is készítettem, melyhez a Henlea nasuta faj ivarérett példányaiból 

kipreparált ivarszervek hormon tartalmú szuszpenzióját 1%-os agar-agarba keverve 

használtam. A fragmentszámok alakulását Christensen-féle tenyészkamrában 

követtem nyomon. 

 

In vitro kiszorításos vizsgálatok 

Négy kísérletsorozatban hasonlítottam össze az Enchytraeus bigeminus, a Henlea 

ventriculosa és a Fridericia bulboides egymáshoz viszonyított reprodukcióját. A fajokat 

párosítva, illetve mindhárom fajt egyszerre vizsgálva követtem nyomon az 

utódszámok alakulását. 

 

Szabadföldi túlélés 

Az üvegházi jövevényfajok szabadföldi túlélésének vizsgálatára az ELTE 

Botanikus Kertjében végeztem kísérletet, egy arra elkülönített 0,25 m2-es (50x50 cm) 

füves területen. A vizsgálatot megelőzően minőségi mintavételezés történt 2010 

szeptemberében a természetesen jelen lévő enchytraeida fajok megállapítására. 

2010 októberében három üvegházi faj, az Enchytraeus bigeminus, a Marionina 

scintillans és egy fragmentálódó Marionina faj egyedeit helyeztem ki. 2011-ben 

összesen 5 alkalommal, 2012-ben egy alkalommal vettem egységnyi, 200 cm3 

térfogatú mintákat. 

 

Talajtani vizsgálatok 

A talajminták kémhatásának és nedvességtartalmának mérése mellett azok 

szervesanyag-tartalmát is vizsgáltam kénsavas kálium-bikromátos oxidációval. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

 1) Elsőként tártam fel egyes magyarországi botanikus kertek és üvegházak 

televényféreg faunáját. Ennek során 12 genus 58 enchytraeida faját találtam meg, 

melyek közül 1 genus és 9 faj korábban nem volt ismert a természetes magyarországi 



faunából, valamint 5 tudományra nézve új faj is előkerült. Az azonosított fajok egy 

része trópusi vagy mediterrán eredetű, így az eredmények alapján bizonyítottnak 

tűnik a faunaidegen televényférgek behurcolása. 

 2) Társszerzőként leírtam a Marionina scintillans Boros & Dózsa-Farkas 2008 

nevű, tudományra nézve új fajt, amely a Fővárosi Állat- és Növénykertből, az ELTE 

Füvészkertjéből, valamint a vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 

üvegházaiból került elő. 

 3) Részletes és átfogó morfológiai illetve molekuláris vizsgálatsorozat 

keretében kollégáimmal kimutattam, hogy a Mesenchytraeus „kuehnelti” Dózsa-Farkas, 

1991 érvénytelen faj, így azonosítottuk a Mesenchytraeus pelicensis Issel, 1905 fajjal. 

4) Jelen vizsgálatsorozatban és korábbi megfigyelések alapján a Fridericia 

aurita Issel, 1905 négy különböző morfológiai típusa került elkülönítésre, egyrészt 

morfológiai, másrészt molekuláris biológiai vizsgálatok alapján. 

5) A Fridericia maculatiformis Dózsa-Farkas, 1972 4 és 5 preclitellaris 

nephridiummal rendelkező populációi között genetikai heterogenitást mutattunk ki. 

6) A nukleáris rDNS ITS régiója alapján filogenetikai analízist végeztem, mely 

során bebizonyosodott, hogy az üvegházakban és szabadföldön előforduló azonos 

fajok nem különböznek egymástól.  

7) Három hazai intézményben történt denzitásbecsülés kiderült, hogy a 

Marionina scintillans extrém magas denzitással rendelkezik más, természetes 

élőhelyeken mért fajok értékeihez képest, de az Enchytraeus bigeminus faj is 

meglehetősen magas egyedszámban fordul elő. Ugyanakkor statisztikai elemzések 

nem mutattak biológiailag értelmezhető összefüggéseket a denzitásértékek és a 

különböző növényfajok tövéből származó talajminták között. 

8) A faunisztikai feltárás során a Marionina genus egy olyan faja került elő, 

amely a nemben egyedülálló módon fragmentálódással képes szaporodni. Részletesen 

megvizsgáltam a faj eme különleges szaporodásmódját, új adatokat szolgáltatva a 

fragmentek méretéről és számáról valamint fejlődési intenzitásáról.  

9) A megtalált fajok természetes magyar televényféreg faunára gyakorolt 

hatásának vizsgálata során kísérletben bizonyítottam, hogy az Enchytraeus bigeminus 

faj más televényférgekkel közös tenyészetekben nemcsak jóval intenzívebb 

utódprodukcióra képes, de ezzel más fajok utódszámát csökkenti is. 



10) Egy másik kísérletben igazoltam, hogy az Enchytraeus bigeminus, illetve a 

Marionina scintillans fajok az üvegházakból szabadföldre kitelepítve képesek életben 

maradni a nyári szárazság és a téli fagyok ellenére.  

Munkám során megkíséreltem felderíteni a faunaidegen televényférgek 

bekerülési útvonalát, sajnos sikertelenül. A dokumentációk hiánya és a botanikus 

kertek közötti cserekereskedelem révén nem volt megállapítható, hogy a megtalált 

jövevény fajok mely ország(ok)ból és milyen útvonalon érkeztek hazánkba. 

11) Ugyanakkor részletes mintavételezéssel megállapítottam, hogy nem az 

intézményekben felhasznált komposzttal vagy kereskedelmi forgalomban kapható 

virágfölddel jutnak be a televényférgek az üvegházakba. 

 12) Az elvégzett talajtani vizsgálatok eredményei nem mutattak összefüggést a 

talaj egyes abiotikus tulajdonságai és megtalált fajok között. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Vizsgálataim alapján ismertté vált Magyarország egyes botanikus kertjeinek 

televényféreg faunája, valamint bizonyítottá vált, hogy mérsékelt övi országok 

üvegházaiba bekerülhetnek faunaidegen enchytraeidák. Az eredmények tekintetében 

további intézményekre is érdemes volna kiterjeszteni a feltáró vizsgálatokat. 

Taxonómiai munkám tapasztalatai alapján elmondható, hogy a morfológiai és a 

filogenetikai módszerek együttes alkalmazása a legcélravezetőbb. A különböző 

génszakaszok együttes alkalmazása azonban szükségszerű, így pl. az általam vizsgált 

ITS régió használata nem lehet kizárólagos. 

A mesterséges körülmények között mért extrém magas televényférgek 

denzitások okainak és hatásának komplexebb vizsgálata számos új eredményt hozhat 

a talaj mikro- és mezofaunájának ökológiai kutatásaiban. 

A Marionina genusban egyedülálló, aszexuális szaporodási mód alapos 

megfigyelése mellett e faj egyedeiből folyamatosan tenyészeteket tartunk fenn, így 

idővel a kifejlődött ivarszervek és a szexuális szaporodás is megfigyelhető lesz. 

Az in vitro kiszorításos vizsgálatok eredményei további hasonló kísérletek 

szükségességét mutatják a fragmentálódással szaporodó enchytraeidák körében, 



annak kiderítésére, hogy e reprodukció sikeressége hogyan viszonyul a szexuális úton 

történő szaporodáséhoz. 

A szabadföldi túlélés vizsgálatának eredményei rámutattak, hogy egyes 

adventív enchytraeida fajok szabadföldi körülmények között is teret hódíthatnak. 

Ennek megfelelően a természetes magyar faunában is várható bizonyos adventív 

televényférgek megjelenése, így például az elvégzett kísérletek alapján feltételezhető, 

hogy az Enchytraeus. bigeminus hazánk egyes élőhelyein invazívvá válhat. 
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