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A nátrium-szelenit hatása a közönséges televényféregre 
(Enchytraeus albidus Henle, 1837 Oligochaeta: Enchytraeidae) 

SOMOGYI ZOLTÁN ¹, BAKONYI GÁBOR ¹ és CSATHÓ PÉTER ² 

¹ Szent István Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, H – 2103 Gödöllı, Páter Károly u.1. 
² MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, H – 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. 

Összefoglalás. Kísérletünkben a jól szellızött, oxidatív talajok egyik uralkodó Se-formájának a sze-
lenitnek hatását vizsgáltuk az E. albidus fajra. Az EC50 értéke egy 42 napos tesztben a reprodukcióra 
vonatkozóan 0,9 mg/kg, a mortalitásra vonatkozóan 12,22 mg/kg „könnyen oldható” Se koncentráció.  
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Az egyre nagyobb méreteket öltı környezetszennyezés hatásainak kimutatásában meg-
nıtt a biológiai indikátorok szerepe. Ilyen indikátorok leggyakrabban gombák, zuzmók, 
gyom- és kultúrnövény fajok. Az utóbbi évtizedekben azonban jelentısen nıtt a talajálla-
tokkal végzett ökotoxikológiai vizsgálatok száma. A televényférgek biológiáját és a talajla-
kó életközösségekben betöltött szerepét megismerve vált lehetıvé széles körben való vizs-
gálatuk a talajzoológiai, toxikológiai kutatásokban (DÓZSA-FARKAS 2002, RÖMBKE 1989, 
1996, 2003, WEYERS et al. 2002). 

Az elmúlt évtizedekben igen ellentmondásosan ítélték meg a szelén (Se) élettani szere-
pét. Ezt az ellentmondást jól szemlélteti VERNIE (1984) közismert rajza, mely szerint 1930 
és 1966 között a Se mérgezı, majd rákkeltı elembıl, létfontosságú mikroelemmé, késıbb 
rákellenes szerré „alakul”. A megítélés kettıssége mind a mai napig fennáll. 

A Se hatásairól az élı szervezetekben, (CSATHÓ 1994, KÁDÁR 1999, MIKKELSEN et al. 
1989, GISSEL-NIELSEN et al. 1984) valamint a különbözı mikroelemek televényférgekre 
gyakorolt hatásairól (RÖMBKE 1994, HECK et al. 1995, NOTENBOON et al. 1997, LOCK &  

JANSSEN 2001) számos irodalmi adattal rendelkezünk. Ez utóbbi téma legátfogóbb feldolgo-
zása DIDDEN &  RÖMBKE (2001) nevéhez főzıdik. Sajnálatos módon a Se televényférgekre 
gyakorolt hatásáról egyedül SOMOGYI (2003) nem publikált munkája áll rendelkezésünkre. 

 

Az Enchytraeus albidus friss Se-szennyezés hatására bekövetkezı, mortalitását és rep-
rodukciós képességét vizsgáltuk meszes – vályogos csernozjom talajon. Vizsgálatunk célja 
az oxidatív, jól szellızött talajok egyik uralkodó Se formájának (KÁDÁR 1999), a szelenit 
(SeO3

2-) hatásának kimutatása volt.  

A vizsgálatok során a tanszékünkön fenntartott tenyészetbıl nyert Enchytraeus albidus 
egyedekkel, valamint az MTA TAKI Nagyhörcsöki Kísérleti Telepérıl származó talajjal dol-
goztunk (KA: 38, agyag: 23%, leiszapolható rész: 38%). A talaj 5% CaCO3-at tartalmazott. 
Kémhatása, pH(KCL): 7,4 humusztartalma: 2,5%. A talaj nitrogénnel és káliummal közepesen, 
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foszforral eredetileg gyengén ellátott volt (DEBRECENI &  DEBRECENI 1994, KÁDÁR &  

PÁLVÖLGYI 2003). A vizsgált anyag, nátrium-szelenit-pentahidrát (Na2O3Se*5H2O) volt. 

A kísérlet során nominálisan 5 különbözı koncentrációban (0, 2, 4, 8 és 10 mg/kg Se) 
vizsgáltuk a hatást. A hígítási sor valamennyi eleménél 5 ismétlést alkalmaztunk, ismét-
lésenként 10 kifejlett, petés állattal. 100 ml-es kísérleti edényekbe 25,85 g talajt mértünk 
(20 g száraz tömeg, 55%-os vízkapacitás), majd parafilmmel lezártuk. A nátrium-szelenitet 
a vízzel együtt juttattuk a talajra. Az így beállított kísérleti edényeket termosztátban random 
módon helyeztük el. A talajra telepített állatokat 15±0,8°C-os hımérsékleten, 85±5 % pára-
tartalom mellett tartottuk. A kísérleti edények a termosztátban világítás nélkül voltak elhe-
lyezve. Természetes megvilágítás a heti ellenırzések alkalmával, hetente összesen 4–5 óra 
idıtartamban történt. A tenyészeteket hetente kétszer ellenıriztük, megvizsgáltuk az állatok 
egészségi állapotát és a talaj nedvességtartalmát, amit szükség esetén pótoltunk is. Minden 
második ellenırzés alkalmával (hetente egyszer) porított zabpehellyel etettünk. 

A kísérletek idıtartama 6 hét volt. Az állatok talajból történı kinyerésekor a tenyész-
edényekbe 20 tf%-os cukoroldatból 80 cm³-t öntöttünk, majd vékony üvegbottal óvatosan 
felkevertük a talajt. A kezelés hatására a talajban lévı valamennyi állat az oldat felszínére 
került. Ezt a mőveletet 5 perces ülepítés követte, hogy a nehezebb fajsúlyú talajszemcsék 
leülepedjenek. Az oldatot a benne lévı állatokkal együtt egy tiszta edénybe öntöttük át, 
majd a kísérleti edényben maradt, egyszer már átmosott talajjal az egész mőveletsort újra 
megismételtük. A talajokról leöntött cukoroldatot petricsészében, mikroszkóp alatt vizsgál-
tuk át és az összes állatot megszámoltuk. Az adult és juvenilis állatok számát külön állapí-
tottuk meg. Az eredmények az 1. ábrán láthatóak. 
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1. ábra. Az adult és juvenilis állatok egyedszáma  (átlag),  a kijuttatott  nátrium-szelenit  mennyiségé- 

nek függvényében. A függıleges vonalak a szórást jelentik. 
Figure 1. Number of the juveniles and adults (average) at different sodium-selenite concentrations. Vertical bars  

means SE. 
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A talajok Se tartalmát az MTA TAKI ICP laboratóriumában határoztuk meg. Az „ösz-
szes” elemtartalmat a MSZ: 21470–50, a „könnyen oldható” elemtartalmat LAKANEN &  

ERVIÖ (1971) módszere alapján mértük. A kapott értékek az 1. táblázatban láthatóak.  

 

 
1. táblázat. A talajminták Se-tartalma (Rövidítések: „összes” elemtartalom: ccHNO3 + cc H2O2-ban 
oldható  elemtartalom  (MSZ: 21470–50),  „könnyen oldható”  elemtartalom:  NH4-acetát+EDTA-ban  

oldható elemtartalom) (LAKANEN &  ERVIÖ 1971). 
Table 1. Se concentrations of soil (abridgements: „total”: ccHNO3 + cc H2O2 soluble - Se (MSZ: 2147050), 

”available”: NH4-acetate + EDTA soluble Se ) (LAKANEN &  ERVIÖ 1971). 
 

A talajminták mért Se koncentrációja  (mg/kg) A talajminták nominális Se 
koncentrációja (mg/kg)  „összes” „könnyen oldható” 

0 0,487 0,202 
2 2,425 0,755 
4 4,413 1,740 
8 8,510 3,610 
10 10,469 4,470 

 

 

A kapott adatokat a TOXRAT (LIGHT VERSION, 2.08) toxikológiai statisztika programmal 
elemeztük. Az adult és a juvenilis állatok létszámára elvégzett Kolmogorov-Szmirnov teszt 
szerint az adatok eloszlása nem különbözött szignifikánsan a normális eloszlástól. Ezt kö-
vetıen probit analízissel kimutattuk, hogy az adult állatok mortalitása 10 mg/kg nominális 
koncentrációig növekvı nátrium-szelenit hatására sem mutat szignifikáns eltérést, a kont-
roll talajhoz képest (r2=0,94; F=15,26; p=0,16). A számított EC50 érték 12,22 mg/kg „köny-
nyen oldható” Se-koncentráció. Juvenilis állatokra elvégzett probit analízis alapján megál-
lapítható volt, hogy a növekvı koncentrációjú nátrium-szelenit, az állatok reprodukciós 
képességét, a kontrolhoz képest szignifikánsan csökkentette (r2=0,97; F=57,97; p=0,017). A 
számított EC50 érték 0,9 mg/kg „könnyen oldható” Se-koncentráció. 

A korábbi kísérleti eredményekhez hasonlóan, ahol, 8 évvel korábbi 30–90–270–810 
kg/ha Se-terhelés utóhatását vizsgáltuk (SOMOGYI 2003), most is azt láthatjuk, hogy az E. 
albidus sokkal hamarabb reagál a Se szennyezésre reprodukciós képesség csökkenéssel, 
mint a mortalitás változásával.  

A Se-terheléses tartamkísérletben, a nagyadagú Se kijuttatás 8. évi utóhatásában, a rep-
rodukciós képesség csökkenése 2 mg/kg „könnyen oldható” szelén koncentrációnál volt 
elıször szignifikánsan kimutatható (SOMOGYI 2003). Ezzel szemben a friss Se adagolással 
beállított jelenlegi kísérletben ez a hatás már 0,755 mg/kg „könnyen oldható” Se-koncent-
rációnál kimutatható. Ezek az eredmények megfelelnek az elızetes várakozásoknak, misze-
rint a friss talajszennyezés erıteljesebb hatást fejt ki a tesztállatokra.  

Meglepı eredmény ugyanakkor, hogy a Se-terheléses tartamkísérletben a korábbi nagy-
adagú Se kijuttatás 8. évi utóhatásában az adultak mortalitására számolt EC50 7,85 mg/kg 
„könnyen oldható” Se-koncentráció (SOMOGYI 2003). Ugyanez a számított érték a friss Se 
adagolással beállított jelenlegi kísérletünkben 12,22 mg/kg „könnyen oldható” Se-kon-
centráció. A várttal ellentétes eredmény okaként azt feltételezzük, hogy a Se-terheléses tar-
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tamkísérlet 8 éve alatt, a talajban olyan Se formák alakulhattak ki, illetve át, melyek a kísér-
letünkben a „könnyen oldható” Se tartalom meghatározására használt LAKANEN &  ERVIÖ 
(1971) módszerrel nem kimutathatóak, ugyanakkor a kísérleti állatainkra toxikusak. 

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki az MTA TAKI ICP Laboratórium dolgozóinak, 
munkánk elkészítésében nyújtott segítségükért, továbbá, a Genti Egyetem, Alkalmazott Ökológia és 
Környezet Biológia Tanszékének (Universitet Ghent, Department of Applied Ecology and Environ-
mental Biology) amely a kísérletben használt állatok törzstenyészetét bocsátotta rendelkezésünkre. 
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The effect of the sodium-selenite on potworm  
(Enchytraeus albidus Henle, 1837 Oligochaeta: Enchytraeidae) 

ZOLTÁN SOMOGYI, GÁBOR BAKONYI &  PÉTER CSATHÓ  

 
Laboratory test was conducted to test direct toxicity of the sodium-selenite on potworm mortality 

and reproduction in a calcareous loamy chernozem soil. Test duration was 42 days. EC50 reproduction 
was 0.9 mg NH4-acetate+EDTA soluble Se kg-1 soil and EC50mortality was 12.22 mg NH4-
acetate+EDTA soluble Se kg-1. There for reproduction proved more sensitive endpoint to Se toxicity 
than mortality. 

 
Keywords: Se, toxicity, Enchytraeus albidus, EC50. 


