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1. Bevezetés, elméleti háttér 

Évente több millió tonna peszticid kerül felhasználásra világszerte, amelyből jelentős 

mennyiség juthat ki az agrárterületeken kívülre az eső, a szél vagy a nem megfelelő 

alkalmazás miatt (Pereira et al. 2009), veszélyeztetve a mezőgazdasági területek 

környezetének ökoszisztémáit is (Giesy et al. 2000). A kétéltűeket manapság az egyik 

legveszélyeztetettebb gerinces csoportnak tekintik (Wake és Vredenburg 2008), a fajok több 

mint 40%-át kihalás fenyegeti (IUCN 2016). A pusztulás okai megegyeznek a globális 

diverzitáscsökkenés hátterében álló folyamatokkal, vagyis az élőhelyvesztés, a klímaváltozás, 

a növekvő UV sugárzás, az idegenhonos ragadozók megjelenése, a betegségek és a 

környezetszennyezés mind-mind szerepet játszanak benne (pl. Hayes et al. 2010; Hof et al. 

2011). 

A természetben a xenobiotikumok általában szubletális koncentrációban fordulnak elő 

(pl. Battaglin et al. 2009), ennek azonban szintén súlyos következményei lehetnek az ott élő 

szervezetekre (Bridges 1999). Ráadásul a peszticidek hatásait felerősíthetik más biotikus vagy 

abiotikus stresszfaktorok (Sih et al. 2004), emiatt a peszticidszennyezés komoly hatással lehet 

az egyedekre, az ökológiai mintázatokra és folyamatokra is (Relyea 2005a). 

A glifozát hatóanyagú gyomirtók a legnagyobb mennyiségben alkalmazott herbicidek 

közé tartoznak világszerte (Relyea 2005b; Grube et al. 2011), emiatt a glifozát egyike a három 

leggyakrabban kimutatott emberi eredetű kemikáliáknak az édesvízi ökoszisztémákban (Pérez 

et al. 2011; Mörtl et al. 2013). A glifozátalapú szerek széles hatásspektrumú gyomirtók, 

melyek általában két fő komponensből állnak: a glifozátból, és valamilyen felületaktív 

anyagból (Giesy et al. 2000). Az egyik leggyakrabban alkalmazott felületaktív anyag a 

polietoxilált faggyúamin (polyethoxylated tallow amine; POEA). 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a glifozátalapú gyomirtók kétéltűekre nézve 

toxikusak (Mann & Bidwell 1999), szubletális koncentrációban pedig lassíthatják a fejlődést, 

csökkenthetik a testtömeget, valamint a viselkedésre és a testalakra is hathatnak (Howe et al. 

2004; Relyea 2012; Moore et al. 2015). 

 

2. Célkitűzések 

Kísérleteinkben egy glifozát tartalmú gyomirtó (Glyphogan
®

 Classic, GC; Monsanto Europe 

S.A., Brüsszel, Belgium) hatásait vizsgáltuk két farkatlan kétéltű faj, az erdei béka (Rana 

dalmatina) és a barna varangy (Bufo bufo) lárváira. A kétéltűek kifejezetten alkalmasak a 

különböző vegyszerek élőlényekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára (Linder et al. 2010), 

azonban hosszú ideig alulreprezentáltak maradtak a xenobiotikumokkal kapcsolatos 
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ökotoxikológiai vizsgálatok terén (Johnson et al. 2017). Vizsgálataim célja az alábbi kérdések 

megválaszolása volt: 

1. Változik-e, és ha igen, hogyan, a GC-vel szembeni érzékenység az ebihalak fejlődése 

során? Jobban károsítja-e az állatokat az érzékeny periódusnál hosszabb ideig tartó GC-nak 

való kitettség? 

2. Hatással van a GC az időszakos kisvizek két jellegzetes ragadozójára, a sebes acsa 

(Aeshna cyanea) lárvájára, és a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) kifejlett egyedeire? 

3. Hatással van a GC az ebihalak viselkedésére? Ezek a válaszok hasonlítanak a ragadozó 

jelenlétére adott válaszokhoz? Befolyásolják a GC hatását a ragadozóktól származó 

szemiokemikáliák? Gátolja a GC a ragadozó jelenlétére adott viselkedési válaszokat? 

4. Valóban a felületaktív anyag felelős a GC toxicitásának jelentős részéért? 

Befolyásolják a ragadozóktól származó szemiokemikáliák a komponensek káros hatásait? 

5. Mennyire megbízhatóak az egyetlen kísérlet alapján becsült LC50 értékek a GC 

esetében? Hatással vannak a kísérleti elrendezésben megjelenő különbségek a GC becsült 

toxicitására? 

6. Hatással van az alkalmazott vizsgálati környezet az ökotoxikológiai tesztek 

eredményeire? Különbözik a GC túlélésre, fejlődésre, testtömegre, testalakra és viselkedésre 

kifejtett hatása laboratóriumi és szabadföldi mezokozmosz kísérleti körülmények között? 

 

3. Alkalmazott módszerek 

A kísérletekhez használt egyedeket peteként gyűjtöttük be, minden esetben frissen lerakott 

petecsomókból, illetve zsinórokból. A petéket a Magyar Tudományos Akadémia, 

Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet (MTA ATK NÖVI) Júliannamajori 

Kísérleti Telepére szállítottuk. A petéket családonként külön keltettük laboratóriumi 

körülmények között, mesterséges lágy vizet (reconstituted soft water; RSW; APHA 1985) 

tartalmazó dobozokban. A kísérleteket kelés után, a szabadon úszó stádium elérésekor 

(Gosner (1960) szerinti 25-ös fejlettségi állapot) indítottuk el. 

A kísérletekben használt sebes acsa lárvákat és felnőtt hím pettyes gőtéket akvarista 

hálóval, illetve műanyag tölcsércsapdával gyűjtöttük be, és szintén az MTA ATK NÖVI 

Júliannamajori Kísérleti Telepére szállítottuk. A kísérletek kezdetéig a ragadozókat 

laboratóriumban tartottuk, a szitakötőlárvákat egyesével, a gőtéket pedig négyes, vagy ötös 

csoportokban, szintén RSW-t tartalmazó dobozokban. A ragadozókat a vizsgálatok kezdete 

előtt kétnaponta etettük vörös szúnyoglárvával (Chironomus sp.) vagy csővájó férgekkel 

(Tubifex tubifex). A ragadozók kísérlet alatti etetéséhez és a predációs aktivitás teszteléséhez 
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frissen lerakott erdei béka petecsomókat is gyűjtöttünk. A petecsomókat elkülönítve tartottuk 

10 literes dobozokban. A kikelő ebihalakat hűvösben és nagy denzitáson, hogy lassítsuk a 

növekedésüket, így megfelelően kis méretűek maradjanak a predációs tesztig. 

A laboratóriumban az érzékenység korfüggésének vizsgálatánál a barna varangy 

ebihalakat egyesével neveltük 1,2 literes dobozokban, 18 °C-on és 12 : 12 órás fény : sötét 

ciklus mellett. Az állatokon háromnaponta cseréltünk vizet, mindig visszaállítva az eredeti 

GC-koncentrációkat (0, 2 vagy 4 mg a.e./l). 

A GC komponenseinek vizsgálatában a barna varangy és erdei béka ebihalakat tízesével 

neveltük 5 literes dobozokban 19 °C-on, 13,5 : 10,5 órás fény : sötét ciklus mellett, vízcsere 

nélkül. Az állatokat 0; 1; 2 és 4 mg a.e./l-es glifozát, vagy 0; 0,44; 0,88 és 1,74 ml/l-es POEA 

koncentrációnak, vagy a kettő kombinációinak (1 mg a.e./l glifozát + 0,44 ml/l POEA; 2 mg 

a.e./l glifozát + 0,88 ml/l POEA; 4 mg a.e./l glifozát + 1,74 ml/l POEA) tettük ki. 

Az ismételhetőség vizsgálatánál az első kísérletben az erdei béka ebihalakat egyesével 

tartottuk 2 literes dobozokban, 16 °C-on, 12 : 12 órás fény : sötét ciklus mellett, 0; 0,009; 

0,03; 0,24; 1; 2 vagy 6,5 mg a.e./l-es glifozátkoncentráción. Az állatok naponta kaptak 

ragadozóktól származó szemiokemikáliákat, a harmadik napon pedig lecseréltük a dobozok 

vizét. Barna varangynál az első kísérletben az ebihalakat tizennégyesével neveltük 11 literes 

dobozokban, 18 °C-on, 12 : 12 órás fény : sötét ciklus mellett. Az ebihalakat 0; 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7 vagy 8 mg a.e./l-es glifozátkoncentrációknak tettük ki, vizet nem cseréltünk az állatokon, 

de ragadozó-szemiokemikáliákat naponta adagoltunk a tartóvízbe. A második kísérletben az 

erdei béka ebihalakat az első kísérlettel megegyező körülmények között neveltük 0; 2; vagy 

6,5 mg a.e./l-es glifozátkoncentráción. A varangy ebihalakat azonban egyesével helyeztük el 

1,2 literes dobozokban, ragadozó-szemiokemikáliákat nem alkalmazunk, viszont három nap 

után vizet cseréltünk, visszaállítva a 0, 2 vagy 4 mg a.e./l-es glifozátkoncentrációt. 

A vizsgálati környezetek összehasonlításánál pedig az erdei béka ebihalakat egyesével 

tartottuk 2 literes dobozokban, 16 °C-on, 12 : 12 órás fény : sötét ciklus mellett 0; 2; vagy 6,5 

mg a.e./l-es glifozátkoncentráción. Ebben a vizsgálatban heti három alkalommal cseréltünk 

vizet, és naponta ragadozó-szemiokemikália kezelést is kaptak az állatok. 

A vízcserék során külön-külön hálókat használtunk a különböző GC-koncentrációkhoz és 

a ragadozókezelésekhez, hogy megakadályozzuk a kezelések közötti átszennyeződést. Az 

ebihalakat a vízcserék után előfőzött, aprított spenóttal etettük ad libitum mennyiségben. A 

ragadozó-szemiokemikália kezelésekhez sebes acsa lárvákat használtunk, melyeket egyesével 

tartottunk és kétnaponta 2-2 naiv, a vizsgálatban használtakkal azonos fajú ebihallal etettünk. 
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Kezeléskor a ragadozó mellől vett vízből minden kezelt kísérleti dobozba meghatározott 

mennyiséget öntöttünk, míg a kontrollkezelés ugyanannyi RSW-t kapott. 

A ragadozók érzékenységének vizsgálatához az állatokat egyesével, 3 literes, átlátszó 

műanyag dobozokban neveltük, randomizált blokk elrendezésben. Mindegyik dobozba egy 

műanyag cserepet és egy fapálcát helyeztünk, melyek búvóhelyként és kapaszkodóként 

szolgáltak az állatoknak. A tartódobozokat a kísérlet kezdetén kezeléstől függően 2 liter GC-t 

tartalmazó RSW-vel, vagy 2 liter tiszta RSW-vel töltöttük fel. Heti két alkalommal cseréltünk 

vizet, minden vízcserekor helyreállítva az eredeti GC-koncentrációt (0, vagy 6,5 mg a.e./l). A 

ragadozókat kétnaponta etettük két naiv erdei béka ebihallal és csővájó férgekkel. 

Az ebihalakon végzett szabadföldi mezokozmosz kísérletekhez 90 literes ládákat 

használtunk. A ládákat két héttel a vizsgálatok kezdete előtt töltöttük fel 65 liter csapvízzel, és 

szúnyoghálóval fedtük le őket, hogy megakadályozzuk a makrogerinctelenek általi 

kolonizációt. Két nappal később, amikor a klór már távozott a vízből, minden ládába 40 g 

szárított bükklevelet (Fagus sylvatica) és 1-1 liter tóvizet adtunk, hogy elősegítsük a 

baktériumok és a fito- és zooplankton növekedését. Három véletlenszerűen kiválasztott 

mezokozmoszba automata hőmérséklet-loggereket (HOBO) helyeztünk, melyek a kísérlet 

alatt rögzítették a vízhőmérsékleti adatokat. Ha a kísérletben ragadozókezelés is szerepelt, 

akkor minden ládába egy-egy ragadozóketrecet is elhelyeztünk, ami egy két végén 

szúnyoghálóval lezárt, átlátszatlan műanyag henger volt. Ez lehetővé tette az ebihalak 

számára, hogy kémiai ingereket használva érzékeljék a ragadozók jelenlétét, viszont a 

predátorok nem férhettek hozzá a kísérleti állatokhoz. A ragadozókat egy nappal a kísérletek 

kezdete előtt helyeztük a ketrecekbe, a kontrollcsoporthoz tartozó ládák ketrecei üresen 

maradtak. A ragadozókat heti három alkalommal etettük két-két naiv ebihallal. Hogy 

megakadályozzuk a táplálékebihalak bejutását a kísérleti ebihalak közé, etetéskor a ketreceket 

kivettük a ládákból. Hogy a zavarás mértéke egyforma legyen az összes ládánál, etetéskor az 

üres ketreceket is kiemeltük a vízből. 

A ragadozók érzékenységét vizsgáló szabadföldi mezokozmosz kísérlethez ugyanolyan 

műanyag ládákat használtunk, mint az ebihalas kísérletekben. Ezeket három héttel a vizsgálat 

kezdete előtt töltöttük fel, szintén 65 liter csapvízzel és feltöltés után azonnal lefedtük őket 

szúnyoghálóval. Egy nappal később minden ládához hozzáadtunk 1 liter tóvizet és 40 g 

szárított bükk levelet. Három véletlenszerűen kiválasztott mezokozmoszba automata 

hőmérséklet-loggereket helyeztünk. Hogy kiülőhelyet biztosítsunk az állatok számára, egy-

egy kis műanyag létrát helyeztünk a ládákba, úgy, hogy a tetejük pont elérje a vízfelszínt. A 

ragadózókat kétnaponta etettük két kisméretű erdei béka ebihallal és körülbelül 200 mg 
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csővájó féreggel. Mivel ebben a kísérletben az ebihalak csak rövid ideig voltak a ládákban, 

minden ládába három nagy mocsárcsigát (Lymnaea stagnalis) is helyeztünk, hogy 

meggátoljuk a perifiton túlzott növekedését.  

A statisztikai analízisek során az alábbi módszereket alkalmaztam: általános lineáris 

modellek (GLM), általánosított lineáris modellek (GZLM), többváltozós általános lineáris 

modellek (MGLM), lineáris kevert modellek (LMM), általánosított lineáris kevert modellek 

(GZLMM), Bayes-féle általánosított lineáris modellek, Spearman-féle rangkorreláció, 

Kruskal-Wallis teszt, Tukey-tesztek (Tukey's HSD), Firth-féle logisztikus regresszió.  

 

4. Eredmények összefoglalása 

1. Kimutattuk, hogy a fiatalabb barna varangy ebihalak érzékenyebbek a GC-re, mint idősebb 

társaik. Továbbá, azok az ebihalak, amik lárvális fejlődésük nagy részében ki voltak téve a 

GC-nek, lassabban növekedtek, mint azok, akik csak a fejlődés korai szakaszában lettek 

kezelve. 

 

2. A GC semmilyen hatással sem volt a vizsgált életmenet-változókra sem a sebes acsa 

lárváknál, sem a felnőtt hím pettyes gőtéknél még magas koncentrációban, krónikus 

kitettség mellett sem. A predációs aktivitásnál szintén nem találtunk szignifikáns hatást 

sem az akut, sem a krónikus GC-kitettség esetében. 

 

3. Kimutattuk, hogy a GC befolyásolhatja az ebihalak viselkedését, mégpedig hasonló módon, 

mint bizonyos ragadozók. Kísérletünkben megfigyeltük, hogy magasabb GC-

koncentráción az ebihalak csökkentették aktivitásukat, és többet rejtőzködtek a levelek 

között, míg az alacsonyabb koncentráción felfelé mozdultak a vízoszlopban. 

 

4. Eredményeink megerősítették, hogy a GC két vizsgált komponense közül a POEA az, 

amelyik elsősorban felelős a GC kétéltűekre kifejtett káros hatásaiért. Az ebihalak túlélését 

vizsgálva sikerült kimutatnunk, hogy a glifozát jelenléte mindkét fajnál kismértékben 

növelte a felületaktív anyag letalitását. 

 

5. Vizsgálatunkban ismételten meghatároztuk a GC-re vonatkozó LC50 értékeket erdei béka és 

barna varangy ebihalakra. Barna varangy esetében a két kísérlet nagyjából azonos 

eredményt hozott a kísérleti körülmények különbségei ellenére is. Erdei békánál azonban a 

GC toxicitása különbözött a két vizsgálatban, annak ellenére, hogy a kísérleti körülmények 

szinte azonosak voltak. 
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6. Eredményeink azt mutatták, hogy a választott vizsgálati környezetnek meghatározó hatása 

lehet a kísérlet kimenetelére. Az ebihalak összes általunk vizsgált életmenet-változója 

különbözött a laboratóriumi és a mezokozmosz kísérlet között, de ami ennél is fontosabb, 

hogy a GC-nek eltérő irányú hatásai voltak a vizsgálati környezettől függően. 

 

5. Következtetések 

Kimutattuk, hogy a kétéltűlárvák GC-vel szembeni érzékenysége erősen korfüggő, így az 

ökotoxikológiai kísérletekben használt állatok korának figyelembevétele elengedhetetlen 

(Howe et al. 2004). A fiatalabb barna varangy ebihalak minden mért életmenet-tulajdonságára 

nagyobb hatással volt a GC, mint idősebb társaikéira, és minél későbbi fejlődési stádiumban 

találkoztak először az ebihalak a szerrel, az annál kevésbé hatott rájuk. Továbbá, azok az 

ebihalak, amik hosszan ki voltak téve a GC-nek, lassabban fejlődtek, mint azok, amelyek csak 

a fejlődésük kezdetén lettek kezelve. A túlélés és a testtömeg tekintetében ugyanakkor nem 

találtunk ehhez hasonló különbséget a kezelés időtartamának függvényében. Az 

eredményeink alapján megállapítható, hogy a kétéltűek védelme szempontjából fontos lenne, 

ha a gyomirtók kijuttatása az ebihal-fejlődés kezdeti stádiumai után történne, hiszen úgy az 

ebihalak nemcsak rövidebb ideig lennének kitéve a szer káros hatásainak, de a kezdeti 

érzékeny időszakban sem találkoznának a peszticiddel. 

Ezzel szemben az ebihalak ragadozói messzemenően ellenállónak bizonyultak a GC-vel 

szemben, hiszen vizsgálatukkor nem találtunk szignifikáns hatásokat sem a túlélés, sem a 

testtömeg, sem pedig a viselkedés tekintetében. Ez összhangban áll a korábbi vizsgálatok 

eredményeivel (pl. Relyea és Edwards 2010), és arra enged következtetni, hogy az általunk 

vizsgált két ragadozó a GC-vel szennyezett vízben is képes betölteni ökológiai szerepét. 

Azonban kísérleteink viszonylag rövid ideig tartottak, így további vizsgálatok szükségesek a 

GC ragadozókra kifejtett hosszútávú hatásainak megismeréséhez. 

A GC hasonló módon változtatta meg az ebihalak viselkedését és testalakját, mint amit 

bizonyos ragadozók jelenlétében megfigyelhetünk. Ez a hasonlóság közös élettani háttérre 

utalhat, és elképzelhető, hogy ugyanazon általános stresszreakció különböző 

megnyilvánulásai (Middlemis Maher et al. 2013). Mivel azonban az élettani 

háttérmechanizmus nem ismert, végleges következtetést nem tudunk levonni, ahhoz további 

részletes vizsgálatokra lenne szükség. 

A GC két vizsgált komponense közül a POEA volt az, amelyik elsősorban felelős a GC 

toxikus hatásaiért, hiszen azoknál a kezelési csoportoknál kaptunk szignifikáns eredményeket, 
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ahol a felületaktív anyag jelen volt. Az ebihalak túlélését vizsgálva sikerült bizonyítani, hogy 

a glifozát jelenléte mindkét fajnál kismértékben növeli a felületaktív anyag toxicitását, a 

testtömeg esetében azonban nem volt megfigyelhető ez a hatás. Emiatt a peszticidek 

engedélyezésekor a hatóanyag toxicitásának vizsgálata mellett rendkívül fontos lenne, hogy 

minden esetben figyelembevegyék a különböző herbicid-készítményekben lévő segédanyagok 

toxicitását is. 

Eredményeink bizonyítják, hogy az ökotoxikológiai kísérletek eredményeit 

nagymértékben befolyásoló tényező lehet a használt kísérleti elrendezés, és a vizsgálati 

környezet is. Ismételt vizsgálataink eredményei szerint az erdei békák GC-re mutatott 

érzékenysége jelentősen különbözött a laboratóriumban végzett kísérletek között, míg barna 

varangynál a kapott LC50 értékek közel azonosak voltak. Ez rávilágít arra, hogy egy faj 

különböző populációkból származó lárváinak peszticid-érzékenysége nagymértékben 

különbözhet egymástól (Cothran et al. 2013). A vizsgálati környezet szintén nagyban 

befolyásolta eredményeinket: a GC ellentétes irányú hatást fejtett ki az ebihalak testtömegére, 

fejlődési sebességére és testalakjára a kétféle vizsgálati környezetben, valamint a szabadföldi 

mezokozmosz kísérletben a GC sokkal kevésbé volt letális, mint a laboratóriumban. Emellett 

a két vizsgálati környezetben kapott eredmények összehasonlítása arra utal, hogy a standard 

laboratóriumi körülmények között végzett tesztek eredményei nagymértékben 

különbözhetnek a valóságos, vagy azt közelítő körülmények között végzett kísérletek 

eredményeitől. Mivel azonban nem sok hasonló vizsgálat áll rendelkezésünkre, további 

vizsgálatok szükségesek, hogy meghatározhassuk, hogy a jelenség mennyire általános 

érvényű, és hogy melyek azok a környezeti tényezők, amik leginkább befolyásolják a 

kísérletek kimenetelét. 
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