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Rövidítések jegyzéke 

 

ACC – amorf kalcium-karbonát 

ACP – amorf kalcium-foszfát 

Ar – teljes légzőfelszín 

ARI – „Average Rarity Index” (átlagos ritkasági index) 

CA – korreszpondencia elemzés 

CCA – kanonikus korreszpondencia elemzés 

Dr – légzőfelszín denzitása 

EDTA – etilén-diamin-tetraecetsav 

EPMA – elektronsugaras röntgen analízis 

FE-SEM – téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp 

FM – fénymikroszkóp 

GLM – általánosított lineáris modell 

HE – hematoxilin-eozin 

LM – lineáris modell 

OSR – „operational sex ratio” 

PAS – perjódsav-Schiff festés 

rH – relatív páratartalom (%) 

SEM – scanning (pásztázó) elektronmikroszkóp 

T – léghőmérséklet (°C) 

TEM – transzmissziós elektronmikroszkóp 

TINI – „Terrestial Isopod Naturalness Index” (ászkarákok természetességi indexe) 
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1. Összefoglalás 

 

A szárazföldi ászkarákok (Arthropoda, Crustacea, Isopoda: Oniscidea) közel 4000 

leírt faja sikeresen kolonizálta szinte az összes szárazföldi élőhelyet. Elterjedésüket 

morfológiai, élettani és viselkedésbeli adaptációk segítették, ezért jó modellszervezetek a 

terresztris alkalmazkodás egyes kérdéseinek vizsgálatához. Ökológiai funkciójukat tekintve 

fontos szerepet töltenek be a szerves anyag lebontásában. Az Oniscidea alrend globális 

elterjedtsége és a fajok korlátozott diszperziós képessége miatt – azok környezeti igényeit 

ismerve – alkalmasak lehetnek élőhelyek természetességi minősítésére. 

Vizsgálatunkban egy erdei élőhely (Solymár nagyközség mellett fekvő Felső-patak-

hegy) szárazföldi ászkarák közösségét alkotó fajok tartós együttélésének feltételeit 

tanulmányoztuk. A 12 fajból álló együttes összetétele: Androniscus roseus, Armadillidum 

nasatum, Armadillidium versicolor, Armadillidium vulgare, Cylisticus convexus, Hyloniscus 

riparius, Haplophthalmus danicus, Haplophhtalmus mengii, Orthometopon planum, 

Platyarthrus hoffmannseggii, Porcellionides pruinosus, Porcellium collicola, 

Protracheoniscus politus, Trachelipus rathkii.  

Feltételezésünk szerint a vizsgált habitaton belül a fajok térbeli eloszlása (mezo-, és 

mikrohabitat skálán) eltér, ami az élőhely biotikus, abotikus adottságainak 

heterogenitásával és a fajok környezeti igényével hozható kapcsolatba. Feltételeztük, hogy 

az abundáns fajok különböző ivarú egyedeinek felszíni aktivitása időben eltér.  

Terepi vizsgálataink során, az aktivitási időszakban alkalmazott talajcsapdás 

mintavételi módszerrel (2013.04.19-10.04.) képet kaptunk a gyűjtött fajok tér- és időbeli 

eloszlásáról. Vizsgáltuk a térbeli eloszlásra ható egyes háttértényezőket (talajparaméterek, 

hőmérséklet és páratartalom értékek, vegetáció). Terepi felvételezéseink során a 

talajcsapdás mintavételezéssel kapott fajlista kiegészítésére avarminta futtatást, 

avarrostálást és egyeléses időgyűjtést is végeztünk.  

A területről kimutatott 12 ászkarák faj egy hasonló jellegű élőhely átlagos 

fajgazdagságához viszonyítva magas értéknek számít. A fajok élőhelyfoltok közötti 

megoszlása eltérő, ami kapcsolatba hozható környezeti igényükkel és az élőhely abiotikus, 

biotikus heterogenitásával. 

A mért környezeti háttértényezők közül az általánosított lineáris modellek 

eredményei alapján a talaj CaCO3 tartalma szignifikánsan, a páratartalom minimum értékei 

pedig marginálisan szignifikánsan befolyásolták az egyes fajok megjelenését.  

Az abundáns fajok populációi (A. vulgare, P. collicola, P. politus) eltértek a 

szaporodás időzítésében, a szaporodási időszak hosszában és a gravid nőstények 

arányának időbeni változásaiban. Ezek a különbségek szintén a fajok együttélésének 
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meghatározó stratégiai tényezői, hiszen a különböző fajok új generációinak időben eltolódó 

megjelenése csökkenti a fiatal egyedek közötti kompetíció lehetőségét. 

Úgy gondoltuk, az ászkarák fajok testmérete, ökomorfológiai típusa és mikrohabitat 

preferenciája befolyásolja, milyen terepi módszerrel gyűjthetőek hatékonyan. 

Eredményeink rávilágítottak arra a módszertanilag fontos tényre, hogy a szárazföldi 

ászkarák fajok mérete, ökomorfológiai típusa, felszíni aktivitása és mikrohabitat 

preferenciája befolyásolja azok gyűjthetőségét, az egyes gyűjtési módszerek 

hatékonyságát. 

Feltételeztük, hogy az elterjedés, élőhelyválasztás és az eltérő környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazkodás mögött jelentős különbségek vannak egyes – a 

vízháztartásban, illetve a szaporodásban kulcsfontosságú – szervek morfológiájában.  

Az ökomorfológiai vizsgálatokban az ászkarák fajok kültakarójának (kutikula vagy 

exoszkeleton), légzőszervének (fehérszerv vagy pszeudotrachea) és költőtáskájának 

(marsupium) morfológiájával foglalkozunk. Munkánk során fénymikroszkópos (FM), 

transzmissziós (TEM) és pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) módszereket, valamint a 

metszeteken végzett számítógépes sztereológiai méréseket alkalmaztunk.  

A vizsgált élőhely közösségeinek fajain kívül az Armadillidium génusz négy (A. nasatum, A. 

versicolor, A. vulgare, A. zenckeri), földrajzi elterjedés és élőhely-preferencia 

szempontjából eltérő fajának ökomorfológiai összehasonlítását is elvégeztük.  

A fajok kültakarójának vizsgálatából kiderült, hogy a tergit vastagsága mind a fajok 

között (inter-specifikusan), mind egy génuszon belül (intra-generikusan) különbözik. 

Kiemelhető a habitat generalista A. vulgare, amelynek a többi fajénál szignifikánsan 

vastagabb kutikulája, összetett, bonyolult légzőszerve és a mindezzel összefüggő széles 

környezeti toleranciája magyarázhatja a faj kozmopolita elterjedtségét, habitat 

generalizmusát és globális sikerességét.  

A felszínaktív (epigeikus) fajok külső morfológiáját vizsgálva azok exoszkeletonjának 

felszínén gyakoriak a trikorn (háromosztatú) receptorok, aminek alakja fajonként különböző 

és jellemző lehet. Az O. planum és a P. pruinosus fajoknál mind a SEM mind az FM 

felvételeken gömbalakú képleteket is megfigyeltünk a kültakaró felszínén. Ezen struktúrák 

perjódsav-Schiff (PAS) festésre adott pozitív reakciója bizonyítja, hogy poliszacharid 

tartalmúak. Az endogeikus fajok kültakarójának felszíne gyakran tuberkulákkal borított. 

Emellett a kistermetű fajok tergitének felszínén változatos alakú plakkokat és érzékelésre 

specializálódott képleteket is megfigyeltünk. 

A légzőszerv típusát vizsgálva, annak alapszabásában filogenetikai helyzettől 

függetlenül is megjelentek hasonlóságok, amelyek a funkcionális kényszerek folytán 

alakulhattak ki. 
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Azonban a fehérszerv belső szerkezetét vizsgálva, az Armadillidium fajok esetében a 

légzőhám felületének kiterjedtségében jelentős különbségeket találtunk. A vártnak 

megfelelően az élőhely specialista A. zenckeri rendelkezik a legkisebb légzőfelülettel, míg 

a legtoleránsabb, kozmopolita A.  vulgare fehérszervének légzőhámja a legkiterjedtebb. 

Fénymikroszkópos vizsgálataink is alátámasztották korábbi vizsgálatok 

eredményét, miszerint a költőtáska alapfelépítése inter-specifikusan hasonló, azonban 

annak alakulásában az ökomorfológiai típussal összefüggő különbségek is megjelennek 

(gömbölyödő – nem gömbölyödő stratégiájú fajok). Míg a gömbölyödésre képes fajoknál a 

marsupium a nőstény testébe nyomulva, annak belső szerveit összenyomva alakul az 

utódok fejlettségi állapotának függvényében, addig a gömbölyödésre nem képes alakok 

esetén a hasoldalon erősen kidomborodik. 

A fajok kiszáradással szembeni toleranciáját kísérletesen vizsgáltuk, ami során az 

egyedeket különböző páratartalom értékeken tesztelve mértük a vízvesztésből fakadó 

tömegvesztésüket és a mortalitást. A fajok kiszáradástűrését vizsgálva inter-specifikus és 

intra-generikus különbségeket feltételeztünk, melyek összhangban vannak a morfológiai 

jellemzőikkel, ezzel is igazolva a fajok élőhely igényeinek (mikro)habitat skálán mérhető 

különbségeit. 

A deszikkációtűrés vizsgálata a vártnak megfelelő eredményt hozta: a fajok 

mindegyikénél a legalacsonyabb (~30%-os) páratartalmú kísérleti kezelés esetén volt a 

legmagasabb a kiszáradásból adódó súlycsökkenés mértéke és a mortalitás. A lineáris 

modellek igazolták, hogy a nagyobb testtömeg, és a vastagabb kültakaró (A. vulgare) 

csökkenti a vízvesztés mértékét.  A kiszáradással szembeni védekezésben az 

exoszkeleton felszíni struktúrái is fontosak lehetnek (ld. O. planum, P. pruinosus). Az 

Armadillidium fajok vizsgálata rávilágított arra, hogy a deszikkációval szembeni 

toleranciában a származástani kapcsolatoknak nincs kimutatható szerepük. 
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2. Bevezetés és irodalmi áttekintés 

 

2.1 A közösségek szerveződése 

Életközösségeink nagy része valamilyen természetes (pl. globális klímaváltozás, 

természeti katasztrófák: viharok, árvizek), vagy antropogén (pl. mezőgazdasági művelés, 

városiasodás, fragmentáció, turizmus) zavarás által befolyásolt. A természetközeli 

gazdálkodás, természetvédelem, tájrehabilitáció, élőhelyrekonstrukció és még számos 

más, természetes vagy természetközeli élőhelyekkel kapcsolatos tevékenység 

megalapozásához szükségünk van az egyes közösségek és azok különböző szintjein ható 

ökológiai szervező erők, kölcsönhatások ismeretére, az együtt élő faji populációk 

kapcsolatainak, működésbeli szerepének tisztázására. 

Az ökoszisztémák sajátossága, hogy közösségeinek szerveződésében alapvetően 

meghatározó a populációk között fennálló interakciók jellege, erőssége (Cornell és Lawton 

1992, Hacker és Gaines 1997). Ezek közül is kiemelten fontos a versengés szerepe. Ma 

már ökológiai axiómaként kezeljük az elsőként Gause (1934) által felismert, ún. kompetitív 

kizárás elvét. Tudjuk, hogy az együtt élő populációk által elfoglalt „niche”-ek (n-dimenziós 

hipertér, Juhász-Nagy Pál 1986) csak részben fedhetnek át együttélés esetén. Az egyes 

niche dimenziók menti elkülönülés kérdése különösen izgalmas lehet olyan, ebből a 

szempontból kevéssé vizsgált taxon együtteseknél, amelyek egy funkcionális csoportot 

(„guild”) alkotnak. Root (1967) értelmezése szerint a „guild” azonos készletet azonos módon 

hasznosító populációk halmaza. Ezt az általánosan használatos definíciót alkalmazva, a 

térben és időben együtt élő összes szárazföldi ászkarák egy „guild”-be, a lebontó 

funkcionális csoportba tartozik, más avarlakó, vagy endogeikus gerinctelenekkel – mint pl. 

az ikerszelvényesek – együtt. A populációik tartós együttélésének elengedhetetlen feltétele, 

hogy mindenképpen különbözniük kell valamilyen mértékben, valamilyen skálán, vagy 

valamely életmenet statégiai összetevőjükben. 

 

2.2 A szárazföldi ászkarákok mint modell szervezetek 

Kutatásainkban modellszervezetként a rákok (Crustacea) altörzsének, ászkarákok 

(Isopoda) rendjébe tartozó szárazföldi ászkarákok (Oniscidea) alrendje szolgált. A 

monofiletikus Oniscidea csoportba tartozó fajok száma 3637, Schmalfuss 2003-as 

ászkarák katalógusának legújabb, elektronikus változata szerint (’World Catalog of 

terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea)’ http 1), mely az újabban leírt fajoknak 

köszönhetően folyamatosan emelkedik (pl. Araujo és Almerão 2007, Taiti és Xue 2012, 

Kashani et al. 2013). Jelenlegi ismereteink az Oniscidea taxon leszármazási viszonyairól 
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hiányosak, de az eddigi vizsgálatok alapján a csoport öt fő ágra osztható, amelyek a 

Ligiidae, a Tylidae, a Mesoniscidae, a Synochaeta és a Crinochaeta taxonok (Erhard 1996). 

Ökomorfológiai felosztás 

A különböző szárazföldi ászkarák fajok testmérete és alakja nagy változatosságot 

mutat. Schmalfuss (1984) ezek alapján „futó” („runner”), „tapadó” („clinger”), „gömbölyödő” 

(„roller”), „tüskés” („spiny form”), „beásó” („creeper”), és „egyéb” (egyértelműen nem 

besorolható; „non-conformist”) ökomorfológiai kategóriákba sorolta a fajokat (1. ábra). A 

testfelépítésbeli jellegzetességek alapján lehet következtetni az egyes fajok életmódjára is. 

Az ászkarák közösségekben általában a „futó”, a „tapadó” és a „gömbölyödő” 

ökomorfológiai típusok a dominánsak (Schmalfuss 1984). A fajok összegömbölyödési 

képessége nemcsak a ragadozók elleni védekezésben fontos, hanem bizonyítottan 

csökkenti a vízvesztést is (Smigel és Gibbs 2008). A nem gömbölyödő fajok gyors mozgása 

teszi lehetővé a kiszáradás elkerülését (Dailey et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A szárazföldi ászkarákok ökomorfológiai típusai (Schmalfuss 1984 nyomán). 

 

A szárazföldi ászkarákok funkcionális szerepe 

A szárazföldi ászkarákok a talajban és a talaj felszínén élő detritofág 

makrogerinctelenek egyik fő csoportját képviselik, részt vesznek a talaj átalakító és lebontó, 

ökoszisztéma szolgáltatási folyamataiban, a lehullott levelek aprítása és a mikrobiális 

aktivitás stimulálása révén (Hassall és Rushton 1984, Hassall et al. 1987, Szlávecz 1992). 

A dekompozíció és a mineralizáció döntő szerepet játszik a globális biogeokémiai 

futó             tapadó      gömbölyödő 

     tüskés         beásó           egyéb 
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körfolyamatokban, és a talaj tápanyag készletét meghatározva befolyásolja a növények 

növekedését és termelékenységét (Swift et al. 1979, Setälä és Huhta 1991, Wardle et al. 

2004, Bonkowski és Roy 2012), vagy éppen a szervesanyagban kötött CO2 felszabadítását. 

Az ászkarákok az ikerszelvényesek (Diplopoda) csoportjával együtt kiemelkedően fontosak 

a mérsékelt övi erdők lebontási folyamataiban (Anderson 1988, Paoletti és Hassall 1999, 

David és Gillon 2002).  

Ezen kívül a táplálékhálózatokban prédaként is fontosak, hiszen más ízeltlábúak 

(Vetter és Isbister 2006) és gerincesek (Ben Hassine és Nouira 2009, Covaciu-Marcov et 

al. 2012) táplálékául szolgálhatnak. 

Élőhely-minősítés ászkarák együttesek segítségével  

A talajfelszínen mozgó ászkarákok alacsony diszperziós képességgel rendelkeznek 

(helyhűség), bizonyos környezeti kulcstényezőkre érzékenyek, egyes fajaik jelenléte pedig 

indikációs értékkel bír (Hornung et al. 2009a). Ezen tulajdonságok miatt alkalmasak egy-

egy terület jellemzésére, valamint egyes élőhelyek természetességi állapotának 

megítélésében segítségül szolgálhatnak (Hornung et al. 2007a).  

Életmenet és reproduktív stratégiák 

A szárazföldi ászkarákok életmenet stratégiáit vizsgálva, két fő típust 

különböztethetünk meg: stenodinamikus és eurodinamikus típust (Sutton et al. 1984). E 

típusok megfeleltehetőek kvázi az r-K felosztás két stratégiájának (Pianka 1970). A steno- 

és eurodinamikus típusok tulajdonságaik alapján kvázi az endogeikus és az epigeikus 

fajoknak feleltethetőek meg. A stenodinamikus életmenetű (~K-stratégia) fajokra jellemző 

a kevés, de relatíve nagyméretű utód, amelyek növekedési rátája alacsony. Az 

eurodinamikus (~r-stratégia) fajokról elmondható, hogy viszonylag sok, a nőstény 

méretéhez viszonyítva kisméretű utódot hoznak létre (Warburg 1994b, Brody és Lawlor 

1984, Warburg és Cohen 1991, Grundy és Sutton 1989). 

Az ászkarák fajok szaporodási stratégiája is két fő típusba sorolható: a szemelpár 

és az iteropár típusba. Míg a szemelpár fajok egyedei életük során csak egyszer 

szaporodnak (pl. Hemilepistus reaumuri), az iteropár fajok élete során többször 

megfigyelhető szaporodási esemény (pl. Armadillo officinalis). Az iteropár, különösen a bi-

, vagy multivoltin (egy szaporodási időszakban kétszer vagy többször szaporodó) fajoknál 

az egyes korcsoportok egy idő után nehezen választhatóak szét, hiszen egy nőstény utódai 

között lehetnek gyorsabban és lassabban fejlődőek is („cohort splitting”; Brody és Lawlor 

1984, Grundy és Sutton 1989, Warburg és Cohen 1991), és az egyes korcsoportok 

összemosódhatnak. Mivel a szaporodás testméret függő, a reprodukciós időszak elején a 

nagyobb testmérettel rendelkező nőstények termékenyülnek meg, míg a kisebb nőstények 
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energiájukat a növekedésre fordítják, hogy elérjék a szaporodáshoz szükséges kritikus 

méretet (Caubet 1998). Ennek eredményeként megtermékenyülni csak a szaporodási 

időszak egy későbbi időszakában fognak, amikor már nagyobb méretre tettek szert. Ezzel 

a jelenséggel magyarázható, hogy bár vannak olyan fajok, amelyek évente csak egyszer 

szaporodnak, de populációs szinten kettő vagy több reprodukciós csúcs is megfigyelhető 

náluk (pl. A. vulgare).  

Az Oniscidea csoport, mint a szárazföldi élethez való alkalmazkodás modellszervezete 

A Crustacea altörzs egyes tagjai (Birgus, Coenobita és Gecarcinus nemek) 

majdnem teljesen szárazföldi életmódúak, azonban a szaporodásuk vízhez kötött (Bliss 

1968). A csoport egyetlen, valódi terresztris életmódot folytató tagjai alkotják az Oniscidea 

alrendet, következésképp kiváló modellül szolgálnak a szárazföldi alkalmazkodás 

megoldási lehetőségeinek vizsgálatára, hiszen sikeresen kolonizálták közel az összes 

szárazföldi élőhelyet (a tengerparttól a szárazföld belsejéig, még egyes sivatagokban is 

megélnek) (Vandel 1960, 1962, Edney 1968, Warburg 1968, Marikovskij 1969, Warburg 

1993). A csoport szárazföldi élőhelyekhez való alkalmazkodása jól tükröződik a fajok 

morfológiájában, fiziológiájában, viselkedésében és életmenet-stratégiáiban (Edney 1954, 

1960, Hornung 2011, Schmalfuss 1984). A morfológiai és élettani adaptációk a deszikkáció 

elleni védekezésben kulcsfontosságúak. Ezek közé sorolhatók 1) az Oniscidea alrend 

fajainak az ősi, tengeri fajokhoz viszonyított testméret csökkenése, 2) a kültakaró 

szerkezete (Bursell 1955), 3) és annak felszíni struktúrái (Holdich 1984, Price és Holdich 

1980a,b), 4) a légzőszervek (pszeudotrachea) alakulása (Edney 1954, Hoese 1982, 

Cloudsley-Thompson 1988, Schmidt és Wägele 2001), 5) a vízvezető (kapilláris) rendszer 

(Hoese 1981, Horiguchi et al. 2007), 6) a zárt költőtáska (Hoese 1984). 

 

2.3 A szárazföldi ászkarákok morfológiai adaptációi 

2.3.1 A kültakaró (kutikula) 

A kültakaró, vagy kutikula fő részei: az epikutikula, a prokutikula (exo- és 

endokutikula) és a hártyás réteg (Travis 1955, Price és Holdich 1980b, Compére 1990, 

1995, Ziegler 1997, Štrus és Blejec 2001) (2. ábra). Az exoszkeleton alatt a hipodermisz 

fekszik. Az epikutikula további rétegekre osztható: cement réteg, felszíni réteg, viaszos 

réteg és a belső epikutikula rész (2.B ábra ). Mivel a felszíni és cement réteg a tengeri 

életmódot folytató rákoknál nem jelenik meg, feltételezhetjük, hogy azok a szárazföldi 

adaptációban szerepet játszhatnak. Az epikutikulában lévő viaszos réteg nem homológ a 

rovarok kültakaróját borító viaszréteggel (Compére 1990: 2.B ábra).  

A kutikula szerves alkotórésze – melynek felépítésével Fabritius és munkatársai 
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(2005) foglalkoztak – kitint és szklerotizált fehérjéket tartalmaz. A szervetlen részt 

magnézium-kalcit, amorf kalcium-karbonát (ACC) és amorf kalcium-foszfát (ACP) alkotja 

(Becker et al. 2005, Neues et al. 2007, Hild et al. 2008). Az exoszkeletonban 

póruscsatornák találhatóak, amelyekben szervetlen anyagok halmozódnak fel (Seidl és 

Ziegler 2012). A szerves és szervetlen alkotóelemek arányát és eloszlását az adott szerv 

funkciója, a faj élőhelye és viselkedése is befolyásolja (Becker et al. 2005, Hild et al. 2008, 

Neues et al. 2007, Neues et al. 2011, Seidl et al. 2011, Seidl et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A: A Crustacea altörzs fajainak kültakaróját alkotó fő rétegek (Dillaman et al. 2005 ábrája 
alapján) B: Az epikutikula rétegei (eredeti ábra: Compére et al. 1990). 

 

A testfelszínen változatos képletek találhatóak, melyek között megfigyelhetünk 

tuberkulákat, apró bordákat (Schmalfuss 1978), sertéket és tollszerű függelékeket (Meyer-

Rochow 1980), valamint változatos mikropikkelyeket (plakk) és gödröket (pit) (Powell és 

Halcrow 1982, Holdich és Lincoln 1974).  

Az exoszkeleton háti lemezén (tergit) található függelékek egy része érzékelő 

szerepet is betölt (Powell és Halcrow 1982, Price és Holdich 1980a, Holdich 1984). Az 

Oniscidea alrend formagazdag mechanikai receptorait (3. ábra) már több publikációban 

csoportosították (Holdich és Lincoln 1974, Schmalfuss 1975, Fernandes et al. 2016). 

Leggyakoribbak az ún. trikorn (háromosztatú) receptorok (Ermin 1945, Vandel 1960, Sutton 

1969, Holdich és Lincoln 1974, Schmalfuss 1975, 1977, 1978, Price 1978), amik a 
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Crustacea altörzsbe tartozó, vízi életmódot folytató fajoknál nem figyelhetőek meg (Jones 

and Fordy 1971, Jones 1974, Holdich 1976, Schmalfuss 1978). Az exoszkeleton felszínén 

egyes fajoknál (O. planum, O. phaleronense) gömbalakú képletek láthatóak (Schmalfuss 

1978), melyektől a kültakaró hamvas szürkés színűvé válik (Ermin 1945). E struktúrák 

természete és szerepe eddig azonban tisztázatlan volt. Ermin (1945) és Schmalfuss (1978) 

lipidtermészetű anyagnak gondolták, e felvetésüket Holdich (1984) cáfolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: A testfelszíni mechanoreceptorok típusai  (A) legyező alakú pikkely („fan-shaped scale 
seta”), (B-D) trikorn („tricorn”), (E-F) trikorn-szerű („tricorn-like”), (G) lándzsa alakú („lanceolate”), 
(H) zömök trikorn („squat tricorn”) (eredeti ábra: Fernandes et al. 2016). Trikorn receptorok: (a) 

Buddelundia monticola, (b) Phalloniscus punctatus, (c) Cylisticus convexus, (d) Armadillo 
officinalis, (e) Porcellionides pruinosus, (f) Porcellio scaber (eredeti ábra: Roman és Dalens 1999). 

 

 

Az ászkarákok testméretének növekedéséhez elengedhetetlen – a Crustacea 

csoportra jellemzően – kültakarójuk időnkénti levedlése. Ez a folyamat két részletben 

történik, először a test hátulsó (poszterior), majd néhány nap („intramoult” fázis) múlva az 

elülső (anterior) feléről válik le az exuvium (George és Sheard 1954), így lehetővé téve, 

hogy az állat egyik felén lévő receptorok vedlési időszakban is működjenek (Price és 

a 

b 

c 

d 

e f 



 16      
 
 

Holdich 1980b). A vedlés folyamatát megelőzően a kalcium visszaszívódik a poszterior 

testfélről, és a testfolyadékban raktározódik a test anterior részében (Greenaway 1985, 

Steel 1993, Fabritius és Ziegler 2003, Ziegler et al. 2007, Neues et al. 2011). A vedlést 

követően az elraktározott kalciumot az új exoszkeletonba építik (Steel 1993, Ziegler et al. 

2007). A kalcium raktározás helyében és módjában jelentős faji különbségek vannak 

(Ziegler 2004).  

2.3.2 A légzőszerv (pszeudotrachea) 

Az ászkarákok potrohszelvényeihez vékony lemezekből álló hasadt lábak 

kapcsolódnak, melyek alapízéhez (protopodit) egy külső (exopodit) és egy belső ág 

(endopodit) kapcsolódik (4.A ábra). Az exopoditokon, exopoditokban helyezkednek el a 

légzőszervek (ún. fehérszerv, pszeudotrachea) a Philosciidae, Porcellionidae, Agnaridae, 

Trachelipodidae, Cylisticidae, Armadillidae, Armadillidiidae, Tylidae és az Eubelidae 

családok tagjainál (Leistikow és Araujo 2001) (4.B ábra). A fehérszervek száma (2, 3, vagy 

5) a családok, génuszok elkülönítésében fontos szerepet játszhat (Gruner 1966, Farkas és 

Vilisics 2013).  

Taiti és munkatársai (1998) valamint Schmidt és Wägele (2001) is foglalkoztak a 

szárazföldi ászkarákok pszeudotrachea szerkezetének evolúciójával. Az ősibb ászkarák 

fajoknál az exopodit falán lévő redőzött felület szolgál légzőfelszínként (5. ábra), amelyen 

a redők lefutása fajra jellemző bélyeg (Paoli et al. 2002). Az amfibikus fajokat tartalmazó 

Ligia génuszban a gázcsere a pleopodit-exopodit ventrális felszínén történik, míg a tengeri 

Isopoda fajoknál az exopodit dorzális része szolgál légzőfelszínként (Wägele 1989). A 

szárazabb élőhelyek meghódítása során egyre fontosabbá vált a légzőfelület mind nagyobb 

mechanikai és kiszáradás elleni védelme. Így a fejlettebb fajoknál a légzőfelszín az exopodit 

belsejébe kerül (internalizált légzőszerv) (5. ábra). Hoese (1983) megfigyelései szerint a 

Ligiidae, a Mesoniscidae, a Trichoniscidae, a Stenoniscidae és a Platyarthridae családok 

nem rendelkeznek internalizált pszeudotracheával. A gázcsere helyszínének az 

áthelyeződése az egyik első fontos lépése a sikeres terresztris életnek (Schmidt és Wägele 

2001).  
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4. ábra: A: A szárazföldi ászkarákok potroh részének hasi oldalán a potrohlábak külső ágán 
(pleopodit-exopodit) megjelenő fehérszervek (eredeti ábra: Farkas és Vilisics 2013) B: 

Pszeudotrachea kinagyított képe a bevezető nyílással (spirákulum) és a hemolimfát tartalmazó 
térrész (hemocöl) (eredeti ábra: Brusca és Brusca 1990). 

 

A Crinocheta csoporton belül a fehérszervek számos alkalommal különböző 

leszármazási vonalon fejlődtek (Hoese 1982, 1984, Ferrara et al. 1990, 1997, Paoli et al. 

2002, Gruber és Taiti 2004, Hornung 2011). A szárazföldi ászkarákok e csoportján belül 

fedetlen, valamint részben és teljesen fedett fehérszervek is megtalálhatóak (Hoese 1982, 

Schmidt és Wägele 2001, Paoli et al. 2002, 5. ábra). A részben fedett pszeudotrachea 

redőzött, külvilággal érintkező felszínén keresztül történhet gázcsere, ennek nagy része 

azonban a légzőszerven belül található légjáratok falán keresztül zajlik (Schmidt és Wägele 

2001, Paoli et al. 2002). A fedett típusú fehérszerv esetében a gázcsere csak a belső 

részben elhelyezkedő tubulusok légzőhámján keresztül történik. Egyes taxonoknál a fedett 

(internalizált) fehérszervek légzőnyílásának környékén a kutikula szerkezete megváltozik, 

felszíne egyenetlenné válik, és nagyfokú strukturáltságot mutat (perispirakuláris terület). A 

kutikula megvastagodásokkal szegélyezett részeiből egy (monospirakuláris) vagy több 

(polispirakuláris) bejárattal nyílnak a légzőjáratok (Gruber és Taiti 2004). A szárazföldi 

ászkarákok pleonjának azon részét, melyhez a fehérszervek kapcsolódnak, a hemolimfával 

izoozmotikus folyadékfilm borítja (Verhoeff 1920, Wright és O’Donnell 1992).  

A légzőszerv felépítése, szerkezeti bonyolultsága összefüggésben van az élőhely 

nedvesség viszonyaival: szárazabb körülmények között a fajok légzőszerve strukturáltabb 
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felépítést mutat (Paoli et al. 2002). A fejlettebb, szárazföldi életmódhoz jobban 

alkalmazkodott fajok, mint pl. a Porcellio és Armadillidium génusz tagjai, fejlett és fedett 

fehérszervvel rendelkeznek (Wright és Ting 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Szárazföldi ászkarák fajok első pár légzőszervének keresztmetszete. A: Dorzálisan 
elhelyezkedő, a külvilág felé nyitott légzőfelszín (Oniscus-típusú légzőszerv, Oniscus asellus). B: 

Részben fedett pszeudotrachea (Trachelipus-típusú fehérszerv, Trachelipus rathkii). C: Internalizált 
légzőfelszín (Porcellio-típusú légzőszerv, Armadillo officinalis) (eredeti ábra: Schmidt és Wägele 

2001, mérce: 0,1 mm). 
 

2.3.3 A költőtáska (marsupium) 

A felsőbbrendű rákok (Crustacea, Malacostraca) Peracarida szuperrendjére – így 

az ide tartozó szárazföldi ászkarákokra is – jellemző a hasi oldalon a szaporodás idején 

megjelenő költőtáska (marsupium) megléte (Wittmann 1981, Shillaker és Moore 1987, 

Johnson et al. 2001, Manship et al. 2011). Míg a vízi életmódú rákfajoknál a költőtáska a 

tojások, fejlődő utódok mechanikai védelmét szolgálja (Steele 1991), a szárazföldi 

ászkarákoknál új jelentőséget kap, és egyik fontos kulcsa a sikeres terresztris 

adaptációnak. Az Oniscideák körében megjelenő zárt marsupium lehetővé teszi a 

környezet nedvességviszonyaitól közel független embriogenezist és ezáltal a diverz 

szárazföldi élőhelyek benépesítését (Hoese 1984, Linsenmair 1989, Warburg 1987, 

Warburg és Rosenberg 1996, Hornung 2011). A költőtáska a megtermékenyített nőstények 

2-5. torszelvényeinek ventrális oldalán jelenik meg, a megtermékenyülést megelőző ún. 

B 

C 

légzőfelszín 

redőzött felszín 

légjáratok 

légjáratok 

kutikula 

kutikula 

kutikula 

A 



 19      
 
 

parturialis vedlést követően (Suzuki és Yamasaki 1989, Suzuki 2002) (6.A ábra). A 

marsupiumot 5 pár – a parturiális vedlés során megjelenő – egymást fedő levélszerű 

képződmény (oostegit) borítja (Hoese 1984, Hoese és Janssen 1989, Suzuki és Yamakasi 

1991), aminek kialakulására feltehetően egy petefészek hormon, a vitellogenin van 

hatással (Suzuki és Yamakasi 1991).  

Hoese (1984) a szárazföldi fajoknál a költőtáskának 2 típusát írta le: a „nyitott-típust” 

és a „zárt-típust”. Míg az első forma anterior és posterior irányból is nyitott, így lehetőség 

van a nedvességet biztosító, a vízvezető rendszer által felvett és továbbított víz 

átáramlására, addig a másik típus jellemzője, hogy teljesen zárt. A költőtáska üregébe a 

hasi oldal interszegmentális membránjából ujjszerű kitüremkedések, ún. cotyledonok 

nyúlnak be (Hoese 1984), amelyek szekreciós tevékenysége biztosítja a szükséges védő, 

tápláló folyadékot (Hoese és Janssen 1989). A fejlődő embriók ebből a marsupiális 

folyadékból jutnak oxigénhez, vízhez, kalciumhoz és tápanyaghoz, amit a nőstény saját 

zsírkészletéből von el (Hoese és Jansen 1989, Surbida és Wright 2001, Ouyang és Wright 

2005). Lewis (1990) feltételezése szerint a cotyledonok száma az élőhely szárazságával 

összefüggésben növekszik.  

Bár a marsupium alapfelépítése azonos a különböző ászkarák fajoknál, annak 

alakulásában – az ökomorfológiai típussal összefüggő – különbségek is kimutathatóak. Míg 

a gömbölyödésre képes fajoknál (“roller”) a költőtáska a nőstény testébe nyomulva, annak 

belső szerveit összenyomva alakul az utódok fejlettségi állapotának függvényében, addig 

a nem-gömbölyödő (“runner”, “clinger”) fajok esetében a marsupium a hasoldalon erősen 

kidomborodik (Appel et al. 2011) (6.B ábra). 

A megtermékenyített petesejt előbb embrióvá, majd mancává fejlődik. A manca a 

lárva szinonimájaként használatos elnevezés az ászkarákok körében (Holdich et al. 1984). 

A teljes folyamat az egyes fajoknál eltérően 4-8 hétig tart (Warburg 1987, 1994a,b, Warburg 

és Cohen 1991), aminek végén a kifejlődött manca stádium elhagyja a költőtáskát („manca 

release”). Az üres költőtáskát a következő vedléskor elveszíti a nőstény (Hoese 1984). 
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6. ábra: A: A nőstények ventrális oldalán megjelenő költőtáskát levélszerű képződmények ún. 
oostegit-ek borítják (szürke színezés) (eredeti ábra: Schmidt 2008). B: Felső ábra: Egy 
gömbölyödésre nem képes ászka faj erősen kidomborodó marsupiuma. Alsó ábra: Egy 

gömbölyödő faj költőtáskája (eredeti ábra: Appel et al. 2011). 

 

2.3.4 A szárazföldi ászkarákok kiszáradástűrése 

A terresztris élőhelyekhez való alkalmazkodás egyik legnagyobb kihívása a 

vízvesztés minél hatékonyabb kiküszöbölése (Little 1983, Hadley 1994). Az előzőekben 

tárgyalt szervek közül a külső védelmi réteg (exoszkeleton) (Bursell 1955) fontos szerepet 

játszik a deszikkáció elleni védekezésben. Azonban korábbi vizsgálatok bizonyították, hogy 

a terresztris életmódot folytató rákok kutikulájukon keresztüli vízvesztése a többi ízeltlábú 

csoporthoz képest gyorsabb (Edney 1954, Power és Bliss 1983, Lillywhite és Maderson 

1988, Little 1990). A vízvesztés mértékét az élőhely hőmérséklet és páratartalom értékei 

befolyásolják (Edney 1951, 1968). Az exoszkeleton ezen sajátossága miatt a szárazföldi 

ászkarákok terresztris élőhelyeken való elterjedésének, habitat választásának egyik 

meghatározó tényezője a kiszáradás minél hatékonyabb elkerülése (Little 1990). 

Schmalfuss (1975) szerint a deszikkáció kiküszöböléséhez több tényező mellett a kültakaró 

vastagabbá válása is hozzájárult. 

Különleges viselkedési mechanizmusok (pl. napi, szezonális aktivitás) is segítik az 

ászkarákok deszikkációt elkerülő stratégiáit (Edney 1968, Lindqvist 1968, Warburg 1968, 

Sutton 1972, Hornung 2011). Az adott faj populációjának egyedei a faj tűrőképességétől, a 

páratartalom értékétől és a napszaktól függően a kiszáradás elkerülésének érdekében 
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menedéket keresnek (Hassall és Tuck 2007). A felszíni aktivitású fajok esetében fontos 

megemlíteni, hogy többségük az éjszakai órákban (Cloudsley-Thompson 1959, Tuf és 

Jeřabková 2008) és szürkületkor aktív (Ammar és Morgan 2005). Cloudsley-Thompson 

(1952) szerint napi ritmusuk elsősorban a világos és sötét periódusok váltakozásával áll 

összefüggésben. Aktivitásukat a páratartalom (Paris 1963, Ilosvay 1982) és a hőmérséklet 

(Cole 1946) értékek alapvetően befolyásolják. Az ászkafajok jellegzetes viselkedési formája 

az aggregáció (csoportosulás), amely csökkenti az egyedek párologtatásnak kitett felületét 

és/vagy növeli a csoportban kialakult páratartalmat, így redukálja az egyedi vízvesztést 

(Broly et al. 2014). Caubet és munkatársai (2008) kísérletesen kimutatták, hogy az 

aggregáció mértéke fajon belül összefügg a földrajzi szélességgel: ugyanazon faj 

földrajzilag délebbi populációi esetében nagyobb arányban fordul elő. 

 

2.4 A vizsgálat kérdései, hipotézisei 

Jelen dolgozatban a Solymár nagyközség mellett folyó Paprikás-patak mentén 

fekvő Felső-patak-hegy szárazföldi ászkarák együttesét vizsgáltuk. A terület faunisztikai 

feltárása már korábban megtörtént (Végh et al. 2007, publikálatlan adatok, 1. táblázat F1. 

ábra). Vizsgálatunk során kerestük azt a „niche”-beli és életmenet stratégiai elkülönülést, 

ami lehetővé teszi a habitat szinten gazdag fajegyüttes tartós együttélését. 

 

1. táblázat: A területen élő fajok és rendszertani besorolásuk. 

 

Szekció* Család* Fajnév** 

Crinocheta Agnaridae Orthometopon planum (Budde-Lund, 1885) 

  Protracheoniscus politus (C. Koch, 1841) 

 Armadillidiidae Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) 

 Cylisticidae Cylisticus convexus (De Geer, 1778) 

 Plathyarthridae Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 

 Porcellionidae Porcellionides pruinosus (Brandt, 1933) 

 Trachelipodidae Porcellium collicola (Verhoeff, 1907) 

  Trachelipus rathkii (C. Koch, 1841) 

Synocheta Trichoniscidae Androniscus roseus (C. Koch, 1838) 

  Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1880 

  Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844) 

  Hyloniscus riparius (C. Koch, 1838) 

 
(*Gruner 1966, **’World Catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea)’ http 1) 
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Az egy együttest alkotó ászkarák fajok vizsgálatán túl, egy azonos nembe 

(Armadillidium) tartozó, de földrajzi elterjedés és élőhely-preferencia szempontjából eltérő 

fajok ökomorfológiai vizsgálatát is elvégeztük. A Magyarországon eddig kimutatott hat 

Armadillidium faj (Vilisics és Hornung 2010) közül néggyel foglalkoztunk. Ezek az A. 

zenckeri Brandt, 1833, A. nasatum Budde-Lund, 1885, A. versicolor Stein, 1859, A. vulgare 

(Latreille 1804) (F1. ábra). Az A. zenckeri európai elterjedésű faj, de élőhely-specialista: láp 

típusú élőhelyekhez kötődik (Sallai 1993, Kontschán 2003, Farkas és Vilisics 2006, Farkas 

2007). A Dél-Európában őshonos A. nasatum populációinak többsége Magyarországon 

üvegházakban fordul elő (Farkas és Vadkerti 2002, Korsós et al. 2002, Hornung et al. 

2007b). Az A. versicolor is szűkebb tűréshatárokkal rendelkezik, elterjedése korlátozott, de 

Közép-Európában általánosan előfordul. Hazánkban elsősorban vízpartok közelében 

találjuk (pl. a Duna-part mentén, a Balaton partján), emellett a Dunántúlról, budai parkokból 

és a Mátra-hegységből is vannak előfordulási adatok (Farkas 2007, Hornung et al. 2007a,b, 

Hornung et al. 2008, Vona-Túri és Szmatona-Túri 2012). A vizsgált fajok közül a 

legelterjedtebb a kozmopolita A. vulgare, amely nagyon változatos élőhelyeken fordul elő a 

vízpartoktól a száraz füves területekig (Farkas 2007, Hornung et al. 2007 a,b, Hornung et 

al. 2008, Vilisics és Hornung 2008). 

 

A munka során felvetett kérdések több csoportra oszthatóak. Az elsőbe a fajok tér- és 

időbeli eloszlásával foglalkozók (A), a másodikba a szárazföldi életkörülményekhez való 

alkalmazkodásban kulcsfontosságú, így élőhely igényüket meghatározó szervek 

morfológiájával kapcsolatosak tartoznak (B). Továbbá egyes ászkarák fajok 

kiszáradástűrését is vizsgáltuk (C). 

Kérdések (A) 

A1) A terület fajgazdagsága („species richness”) és fajok térbeli eloszlása 

- Mi jellemző a habitat Isopoda együttesének α diverzitására, és van-e abban 

különbség a környezeti heteromorfia szerint?  

- Hogyan alakulnak a vizsgált fajok dominancia viszonyai különböző habitat szinteken 

(mikro- és mezohabitat skála)?  

- A vizsgált környezeti tényezők közül melyek befolyásolják szignifikánsan az 

ászkarák fajok térbeli eloszlását? 

A2) A domináns fajok ivareloszlásának és a reprodukciós időszakaiknak időbeli mintázata  

- Mi jellemző az abundáns fajok ivararányára a különböző gyűjtési periódusok során? 

- Különbözik-e az abundáns fajok szaporodási időszaka (fekunditási időszak kezdete 

és hossza)? 
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A3) Terepi gyűjtési módszerek hatékonyságának/szelektivitásának összehasonlítása 

- Melyik terepi módszer a leghatékonyabb az ászkarákok fajszámának („species 

richness”) feltárására? 

Hipotézisek (A) 

Feltételeztük, hogy  

A1) a vizsgált habitaton belül  

- a fajok térbeli eloszlása nem egyenletes, az abiotikus és biotikus környezeti 

heteromorfiát tükrözve mezo-, illetve mikrohabitat skálán eltér,  

- ez az eltérés a fajok környezeti igényével/tűrőképességével korrelál;  

A2) az abundáns fajok 

- különböző ivarú egyedeinek felszíni aktivitása időben eltérő, ami befolyásolja a 

talajcsapda fogási adatait, 

- a reproduktív időszakának időzítése és annak hossza részben eltérő mintázatot 

mutat, ami a gravid nőstények arányára is érvényes; 

A3) a gyűjtési módszerek hatékonyságát befolyásolja 

- a fajok életmódja (epigeikus – endogeikus), testmérete, ökomorfológiai típusa, 

felszíni aktivitása és mikroélőhely preferenciája.  

Kérdések (B) 

B1) A kültakaró szerkezete 

- Különbözik-e a vizsgált fajok kültakarójának szerkezete, vastagsága? 

- Milyen struktúrák vannak a fajok kutikulájának (tergit) felszínén? 

B2) A légzőszerv morfológiája 

- Milyen típusba sorolható a Crinocheta csoportba tartozó fajok fehérszerve? 

- Különbözik-e a Crinocheta csoportba tartozó fajok légzőszervének belső 

szerkezete?  

- A légzőhám felületét összehasonlítva felállítható-e valamilyen trend a vizsgált 

Armadillidium fajok között? 

B3) A költőtáska felépítése 

- Vannak-e inter-specifikus morfológiai különbségek a költőtáska szerkezetében az 

ökomorfológiai típus és a filogenetikai kapcsolatok függvényében? 

- Milyen a marsupium egyes részeinek (oostegit, cotyledon) finomszerkezete? 

Hipotézisek (B) 

B1) Feltételeztük, hogy a vizsgált fajok 

- kültakarójának szerkezeti felépítése azonos, a szárazföldi ászkarákokra jellemző, 

annak vastagsága azonban eltér, és összefüggésbe hozható az adott faj élőhely 
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preferenciájával/toleranciájával, 

- az exoszkeleton felszíni struktúráinak/receptorainak típusa a fajok filogenetikai 

rokonságának megfelelően mutat azonosságot, hasonlóságot, amit az életmód 

befolyásolhat. 

B2) A légzőszerv morfológája szerint 

- a Crinocheta taxonba tartozó fajok légzőszerve különböző típusokba sorolható 

annak fedettsége, és a fedett típuson belül a légzőnyílások száma szerint, 

- a légzőszerv belső szerkezete inkább az élőhelyi toleranciától, mint a 

leszármazástani viszonyoktól függ, 

- a légzőhám kiterjedtsége intra-generikusan eltér, összefügg a fajok habitat 

preferenciájával/tűrőképességével. 

B3) A marsupium  

- általános felépítése azonos, annak alakulását az ökomorfológiai típus (gömbölyödő 

– nem-gömbölyödő) befolyásolja, 

- az oostegit és a cotyledon finomszerkezetében inter-specifikus különbségek 

lehetnek. 

Kérdések (C) 

C1)  A fajok kiszáradással szembeni toleranciájának inter-specifikus és intra-generikus 

vizsgálata 

- Különbözik-e a vizsgált fajok vízvesztésből adódó tömegvesztése? 

- Eltérő-e a fajok vízvesztésre visszavezethető mortalitása? 

- Összefüggésben áll-e a deszikkáció tűrés a fajok testméretével, az exoszkeleton 

vastagságával és a tergit felszíni morfológiájával? 

Hipotézisek (C) 

C1) Feltételeztük, hogy a fajok kiszáradásból adódó  

- súlycsökkenése inter-specifikusan és intra-generikusan is eltér,  

- alacsony páratartalmon magas a vízvesztésből adódó tömegvesztés,  

- és – fajonként eltérően – a mortalitás, 

- a nagyobb testméret és a vastagabb exoszkeleton csökkenti a vízvesztés mértékét. 
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3. Anyag és módszer 

 

3.1 Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok 

3.1.1 A vizsgálati terület 

Vizsgálatainkat a Solymár település mellett fekvő, Budai Tájvédelmi Körzethez 

tartozó, a Natura 2000 hálózat részét képező területen végeztük. A Solymár települést 

érintő, kiemelt jelentőségű természet megőrzési területekkel érintett földrészletek helyrajzi 

számos jegyzékét a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. melléklete tartalmazza (http 2). A 

Budai-hegység a Dunántúli-középhegység északkeleti tagja, változatos felépítésű, 

alapkőzetének nagy részét dolomit és mészkő teszi ki, ezen kívül pannon üledékek, 

oligocén homokkő, mészmárga, az alacsonyabb részeken lösz is előfordul (Stefanovits et 

al. 1999). A hegység uralkodó növénytakarója a lombhullató erdő. Az alacsonyabb 

hegyhátakon cseres-tölgyesek, 450 m felett gyertyános-tölgyesek húzódnak, de a 

környezetüknél melegebb, szárazabb lejtőkön szubmediterrán jellegű molyhos tölgyesek 

és bokorerdők jellemzőek, míg a hűvös északi lejtőkön, bükkösök is megfigyelhetőek 

(Somlyay 2009).  

Mintavételi területeinket két eltérő mezohabitatban jelöltük ki, melyek közül az egyik 

az alacsonyabb fekvésű (185 m tengerszint feletti magasság), antropogén hatásoknak 

kitettebb, a Paprikás-patak medrét kísérő Alsó-Jegenye-völgy volt, mely területet I-vel 

jelölöm a továbbiakban (7. ábra). Ez a terület 2 fő részre osztható, egyik oldala a falu 

széléhez kapcsolódik, míg a másik része egy természetes lomboserdő, ezen tulajdonságok 

alapján ez a mezohabitat ökoton jelleget mutat (Holland 2012). A másik terület a Felső-

patak-hegy (a későbbiekben II-vel jelölve), magasabb tengerszint feletti magassággal (210 

m) jellemezhető, természetes lomboserdeje.   

Vizsgálatunkban olyan területeket választottunk, ahol eltérő az emberi zavarás 

mértéke, a vegetáció összetétele, illetve a tengerszint feletti magasság, valamint 

feltehetően a mindezekből adódó mikroklímabeli különbségek is jelentősek, így ezek 

együttes hatásait háttértényezőként figyelembe véve tanulmányozhatjuk a szárazföldi 

ászkarákok faji összetételét, felszíni aktivitását, dominancia viszonyait. A két eltérő 

mezohabitaton belül (I és II) 3-3 élőhelyfoltot jelöltünk ki (F2. ábra). A mintavételi helyek 

részletes abiotikus és biotikus háttéradatait a Függelék tartalmazza (F4, F5. ábrák, F1-F6. 

táblázatok). 
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7. ábra: Mintavételi helyszíneink Solymár település közelében helyezkedtek el. A vizsgált 
mezohabitatokban (Alsó-Jegenye-völgy (I) és Felső-patak-hegy (II) 3-3 mintavételi foltot jelöltünk ki 

(forrás: Google Earth). 

 

 

Alsó-Jegenye-völgy (I) mintavételi területeinek jellemzése: 

I/1: (47° 35,098'N; 18° 56,749'E) A lankás völgyoldal (keleti kitettség, 35°-os lejtőszög) 

talaja kötött és agyagos, kémhatása gyengén lúgos (pH 7,17), humuszellátottsága magas 

(4,65 m/m%), emellett közepes mésztartalommal jellemezhető. A lombkorona záródása 

60% körüli, a cserjeszint fejlett. A területen gyakoriak a nitrogénkedvelő növények (pl.: nagy 

csalán - Urtica dioica), amely  valószínűleg a lejtésből adódó  nitrogén-felhalmozódásra 

utal. A jó vízellátottságot a podagrafű (Aegopodium podagraria) nagyarányú jelenléte jelzi. 

I/2: (47° 35,064'N; 18° 56,734'E) Az előzőhöz hasonlóan lejtős terület (keleti kitettség, 35°-

os lejtőszög), gyengén lúgos kémhatású (pH 7,24), agyagos, jó humuszellátottsággal 

rendelkező (7,57 m/m%), közepesen meszes talajjal. A lombkorona-záródás mértéke 70%. 

A patakhoz közelebbi, nyitottabb részeken fejlett liánnövényzet alakult ki, amelyben 

megjelenik az idegenhonos, inváziós vadszőlő (Parthenocissus inserta) és a süntök 

(Echinocystis lobata). A jó vízellátottságot a nedvességkedvelő erdei pajzsika (Dryopteris 

filix-mas) jelenléte jelzi. 

I/3: (47° 35,054'N; 18° 56,734'E) Az antropogén hatásoknak leginkább kitett élőhely, mivel 

a túraútvonal közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A talaj gyengén lúgos (pH 7,31), 

humusztartalma az eddigiekhez képest alacsony (4,45 m/m%), de még így is jól ellátottnak 

Solymár 
• Felső-patak-hegy 

• Alsó-Jegenye-völgy 

N 

100 m 
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mondható. A kalcium-karbonát aránya magas (15,4 m/m%). A Paprikás-patak áradásakor 

víz alá kerülhet. A zártabb, árnyékosabb részeken a fekete bodza (Sambucus nigra) és 

csalán fajok (U. dioica, U. urens) az elterjedtebbek, míg a nyitottabb szakaszokon nagyobb 

teret hódít a csaknem monodominánssá váló, invazív ártéri japánkeserűfű (Fallopia 

japonica). 

Felső-patak-hegy mintavételi területeinek jellemzése: 

II/1: (47° 35,094'N; 18° 57,164'E) A terület talaja agyagos, kémhatása gyengén savanyú 

(pH 6,05), magas humusztartalommal (4,78 m/m%) és alacsony mésztartalommal (0,24 

m/m%) jellemezhető. A növényzet közepes aljnövényzet borítást és 80%-os lombkorona 

záródást mutató gyertyános-tölgyes társulás (Querco petraeae – Carpinetum).  A C 

szintben megjelenik az orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), az erdei gyömbérgyökér 

(Geum urbanum) és a foltos árvacsalán (Lamium maculatum). 

II/2: (47° 35,130'N; 18° 57,166'E) Gyenge mésztartalmú (0,14 m/m%), gyengén savanyú (pH 

5,91), agyagos talajú terület. A növényzetet a II/1-es területhez hasonlóan gyertyános-

tölgyes társulás alkotja. A B szint fejlett, sok cserjével és kis fával, melyek közül gyakoriak: 

a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), mezei juhar (Acer campestre), a veresgyűrű 

som (Cornus sanguinea) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna). Az 

aljnövényzet fejletlen, kevés lágyszárúval, mint az erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum) 

és a kerek repkény (Glechoma hederacea). 

II/3: (47° 35,115'N; 18° 57,151'E) A talaj tulajdonságai hasonlóak (pH 6,72; humusz 5,25 

m/m%; CaCO3 0,47) a II-es mezohabitatban kijelölt másik 2 élőhelyfoltban tapasztaltakkal. 

A gyertyános-tölyges társulás A B szintjében megjelenik a mezei juhar (A. campestre) 

mellett a nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) és a fekete bodza (S. nigra). Az aljnövényzet 

fejlettebb, mint a II/2-es területen, megtalálhatóak benne olyan árnyékkedvelő erdei fajok, 

mint az erdei nebáncsvirág (Impatiens noli-tangere). 

3.1.2 Mintavételi módszerek 

Terepi vizsgálatunk során több, egymást kiegészítő mintavételi módszert 

alkalmaztunk. 2013.04.19-10.04. között talajcsapdákat (Barber csapda) helyeztünk el a 

mintavételi területen (kutatási engedély iktatószáma: KTVF: 15745-4/2013). Ez a 

talajfelszíni ízeltlábúak gyűjtésére alkalmazott leghatékonyabb technika, amely jól tükrözi a 

vizsgálni kívánt populációk felszíni aktivitását, annak dinamikáját, alkalmas a különböző 

területek összehasonlítására és az élőhely jellemzésére (Topping és Sunderland 1992, 

Standen 2000). A talajcsapdás mintavételek során tisztában kell lennünk annak korlátaival 

is.  A fogásokat az aktuális egyedsűrűségen túl befolyásolja az állatok felszíni aktivitása, 

annak időbeni változása is (Greenslade 1964, Samu és Sárospataki 1995). 
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Mindkét mezohabitatban 3-3 foltban helyezetünk ki 5-5 darab etilén-glikol:víz 3:1 arányú 

keverékével feltöltött talajcsapdát egy négyzet sarkaiban és átlói metszéspontjában (F3. 

ábra). Az egyes csapdák egymástól 2 méternyi távolságban voltak. A talajcsapdák száma 

és elrendezése megfelel a Szegedi Tudományegyetem Gallé László vezette 

kutatócsoportja által meghonosított módszernek (Gallé et al. 1985). Ebben a csapdák 

elrendezése figyelembe veszi a talajfelszínen mozgó, kis méretű gerinctelenek 

mozgáskörzetét. Az 5 csapda egy mintavételi pontnak számít. Az egy csoportban működő 

csapdák átlagát használtuk az adatfeldolgozás során, ezzel kompenzálva egy-egy csapda 

megsemmisülését. A vizsgálat ideje alatt a Barber csapdákat kéthetes periódusokban 

ürítettük. A gyűjtött anyagot 70%-os etil-alkoholban tároltuk feldolgozásig. 

A minél teljesebb körű feltárás érdekében 2014. szeptemberében a 2 vizsgált 

mezohabitatban kijelölt élőhelyfoltokban újabb terepi felvételezést végeztünk különböző 

mezo- és mikrohabitat szintű mintavételi módszerekkel: 1) talajos avarminta gyűjtés, 2) 

avarrostálás, 3) egyeléses időgyűjtés.  

1) Mind a 6 élőhelyfoltban 10 ismétléssel 25x25 cm-es fémkvadrát segítségével talajos 

avarmintát gyűjtöttünk. A kvadráton belül a talaj felső 2-3 centiméterét kézi ásóval gyűjtöttük 

össze és műanyag, jól zárható tasakokba tettük. A begyűjtött mintákat 1 napon belül 

Berlese-Tullgren típusú talajfuttatóra helyeztük. 

2) Élőhelyfoltonként 1x1 m-es területről gyűjtve avarrostálást végeztünk, 5-5 ismétléssel. A 

kirostált talajos avarmintát világos szövetre terítve átvizsgáltuk, a könnyen észrevehető, 

aktívabb ízeltlábúakat csipesz és szippantó segítségével 70%-os etil-alkohollal töltött 

fiolákba helyeztük. Ezt követően az átrostált talajos avarmintát műanyag tasakokba 

gyűjtöttük, és még aznap Berlese-Tullgren futtatóra helyeztük.  

3) A kézi egyelés során 20 percen keresztül mikrohabitat szinten (kidőlt fákon, azok kérge 

alatt és körzetében, mohapárnák alatt) csipesz és szippantó segítségével gyűjtöttük az 

egyedeket a vizsgált élőhelyfoltokban. A gyűjtött egyedeket 70%-os etil-alkohollal töltött 

fiolákba helyeztük 

3.1.3 Biotikus és abiotikus háttértényezők 

A mezohabitatokon belül kijelölt 3-3 élőhelyfoltot különböző biotikus és abiotikus 

háttérváltozókkal jellemeztünk.  

A talajfelszín fölötti relatív páratartalom (rH) és hőmérséklet (T) mérésére Voltcraft 

DL-121TH USB (Temperature and Humidity Data Logger) típusú adatgyűjtő és tároló 

műszert használtunk, ami óránként rögzítette a két mikroklimatikus tényező értékeit. 

Az egyes helyszínekről talajmintákat vettünk, melyek elemzését a Magyar 

Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai 
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Intézetének laboratóriumának munkatársai végezték meghatározott protokoll szerint (MÉM-

NAK: MSZ-08-0202-1977).  

A növényzet tájékoztató jellegű felmérését két alkalommal egy őszi és egy tavaszi 

aszpektusban végeztük el (2013. november, 2014. március). Ezek során mintavételi 

egységnek a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) által a fás társulásoknál 

javasolt 1010 méteres kvadrátokat használtuk, amin belül elvégeztük a szintenkénti 

(aljnövényzet, cserje- és lombkoronaszint) borítás becslését (Kovácsné Láng és Török 

1997; F6. táblázat). 

3.1.4 A minták feldolgozása 

A gyűjtött minták feldolgozása az Állatorvostudományi Egyetem Biológiai 

Intézetének (ÁTE BI) ökológiai laboratóriumában történt. A mintákat első lépésben a NBmR 

talajfelszíni ízeltlábúakra vonatkozó protokollja szerinti taxonokra válogattuk: Arachnida, 

Coleoptera, Chilopoda, Diplopoda, Formicidae, Isopoda, egyéb Arthropoda csoportok (http 

3).  

Az ászkarákok faji szintű határozása Gruner (1966) valamint Farkas és Vilisics 

(2013) munkájának segítségével történt. A fajneveket a „World Catalog of terrestrial isopods 

(Isopoda: Oniscidea)” (Schmalfuss 2003) nevezéktana alapján használtuk. A feldolgozás 

során a meghatározott egyedek ivarok szerint elkülönítettük. A nőstényeket nem gravid és 

gravid csoportba soroltuk. A meghatározott egyedeket 70 %-os alkoholban tároljuk az ÁTE 

BI Ökológiai Tanszékén. 

3.1.5 Az adatok elemzése 

A statisztikai elemzések a MS Excel 2016 (TINI index, ARI index, Shannon-féle 

diverzitási index), a Past3 (klaszteranalízis) és az R 3.2.3 programcsomag (ordináció, 

általánosított lineáris modellek) felhasználásával történtek. Az ordinációs elemzésekhez az 

R program vegan csomagját használtuk (Oksanen et al. 2010). Az adatfeldolgozás során 

az abszolút egyedszámok helyett az egy élőhelyfoltban működő talajcsapdák átlagát 

használtuk (n*: korrigált egyedszám). Ezzel kompenzáltuk egy-egy csapda 

megsemmisülését. 

Diverzitás 

Legegyszerűbb diverzitási mutatóként a fajgazdagságot (’species richness’) 

használtuk (Magurran 2004). A különböző mintavételi módszerek felhasználásával kapott 

nagyon eltérő tartamú és anyagmennyiségű adatokat ezzel az egyszerű α diverzitási 

mutatóval hasonlítottuk össze. 

Ezen kívül az ÁTE Ökológiai Kutatócsoportja által kidolgozott TINI indexet 
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(Terrestrial Isopod Naturalness Index) is alkalmaztuk, mely az ászkarákok minőségi 

jellemzésére alkalmas. A TINI olyan – a fajok zavarás tűrését/természetességét, valamint 

globális és lokális elterjedtségét tükröző – mutató, amit a biogeográfiai típus, az élőhely 

zavartsága és a faj gyakorisága alapján számolnak (maximális értéke 20). A magyarországi 

fajok hazai elterjedtsége alapján 3 nagy kategória különíthető el: gyakori fajok (1-6 pont), 

közepesen gyakori fajok (7-15 pont), ritka fajok (16-20 pont). A fajok TINI értékeinek 

felhasználásával képezhető élőhelyi indexek a habitatok fajösszetételének változásának 

követésére, azok természetvédelmi célú minősítésére alkalmas (Hornung et al. 2013). A 

TINI indexből kiszámítható a vizsgált terület természetességi indexe (ARI Average Rarity 

Index; átlagos ritkasági index); ARI=ΣTINI/S, ahol S a területen gyűjtött fajok száma.  

Az ízeltlábú együttesek számszerű jellemzésének egyik fontos mutatója a Shannon-

féle diverzitás index (H’), mely azért volt megfelelő számunkra, mert a diverzitás 

becslésénél figyelembe veszi, hogy melyik faj hány egyeddel képviselteti magát az adott 

közösségben (Magurran 1988). A Shannon-egyenletesség (EH) kifejezi, hogy a közösség 

egyedszáma mennyire egyenletesen oszlik meg az előforduló fajok között, értéke 0-1 között 

változhat.  

A mintavételi pontok összehasonlítása 

A vizsgált területek összehasonlítását hierarchikus összevonó klaszteranalízissel 

végeztük (Podani 1997), (1) a mikroklimatius háttértényezők és (2) az ászkarák fajok 

abundancia értékei alapján. A vizsgált élőhelyfoltokat Gower távolság felhasználásával 

UPGMA módszerrel különbségeik alapján dendrogramon ábrázoltuk (Podani és Schmera 

2006).  

A fajok és a környezeti tényezők kapcsolata 

Ordinációs módszerek segítségével a fajok abundanciája és a környezeti tényezők 

közötti kapcsolatot grafikusan ábrázoltuk. A korreszpondencia elemzéssel (CA – „scaling 

2”) a minták és a fajok tere egymásra vetítve látható, így azonosítható, hogy bizonyos fajok 

mely élőhelyfolthoz kötődnek. A kanonikus korreszpondencia analízis (CCA) 

eredményeként kapott ábrán a fajösszetételt esetlegesen befolyásoló háttértényezők 

vannak megnevezve. A CCA segítségével leszűkíthetőek a lineáris modellbe beépíthető 

magyarázó változók.  

Ahhoz, hogy megtudjuk, mely környezeti tényezők hatnak az ászkarákok 

abundanciájára, általánosított lineáris modellt alkalmaztunk (GLM) (Reiczigel et al. 2007). 

A modell egy függő változó bizonyos magyarázó változóktól való kapcsolatát vizsgálja. 

Esetünkben a függő változó az adott faj abundanciáját, a magyarázó változók pedig a 

különböző környezeti paramétereket jelentik. A lineáris modellek érvényességét grafikus 
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diagnosztikai tesztekkel vizsgáltuk (szórás-becsült érték ábra, QQ-ábra, standardizált 

reziduum-hatóerő ábra). Az elemzések során (CCA, GLM) a relatív páratartalom és a 

hőmérséklet kéthetenkénti szélső értékeit (minimum és maximum) használtuk (F2-F5 

táblázat; F4, F5. ábrák). 

Az ivararány időbeli változása 

Az adatelemzéshez a talajcsapdázással gyűjtött abundáns fajok ivarok szerint 

elkülönített egyedeinek aktivitási denzitás adatait használtuk (A. vulgare, P. collicola, P. 

politus).  

A nőstényeket gravid és nem gravid csoportba soroltuk. A gravid egyedek a párkeresésben 

és a párosodásban nem vesznek részt, ezért aktivitásuk eltér a nem gravidokétól (Araujo 

és Bond-Buckup 2005). Gravid nőstény alatt az oviger (a költőtáskában tojást, embriót vagy 

manca-t hordozó) és az üres – szaporodáson túlesett – költőtáskájú egyedeket értettük. 

A talajcsapdázásos vizsgálatunk ideje alatt (Solymár, 2013.04.19-10.04.) az ivararány 

időbeli változásának szemléltetéséhez a hímek szezononként összevont adataiból számolt 

százalékos arányt használtuk (hímek/összes egyed)*100.  

Az egyes fajonként meghatározott szezonok: 1) szaporodási időszak előtti periódus, 2) 

szaporodási időszak, 3) szaporodási időszak utáni periódus. Szaporodási időszak alatt az 

első és az utolsó csapdázott gravid/posztgravid nőstények megjelenése között eltelt idő 

értendő. 

A gyakori felszínaktív fajok populációiban az ivararány a feltételezett 1:1 aránytól való 

eltérését khi-négyzet (χ2) próbával teszteltük az egyes szezonokban. 

 

3.2 A morfológiai adaptációk vizsgálata 

A szövettani munka nagy részét az ÁTE Anatómiai és Szövettani Tanszékén 

végeztük. A transzmissziós elektronmikroszkópos felvételeket az ÁTE Patológiai 

Tanszékén, míg a pásztázó elektronmikroszkópos képeket a Magyar Természettudományi 

Múzeum Növénytárában készítettük. A téremissziós pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételek, és az elektronsugaras röntgen mikroanalízis az Ulmi Egyetem 

Elektronmikroszkópiai Tanszékén készültek. 
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3.2.1 A vizsgált fajok 

A kutatásba bevont fajok (A. roseus, A. vulgare, C. convexus, H. riparius, H. danicus, 

H. mengii, O. planum, P. hoffmannseggii, P. collicola, P. pruinosus, P. politus, T. rathkii) 

egyedei a solymári vizsgálati területről, kézi gyűjtésből származnak. 

Az Armadillidium génusz fajainak vizsgálatához szükséges egyedek gyűjtése során 

egyeléses kézi gyűjtést alkalmaztunk. Az A. vulgare egyedei a Fiumei úti sírkertben 

(47°29'32,8"N 19°05'42,7"E) található populációból származnak. Az A. versicolor 

egyedeket a Margitszigeten (47°31'44,4"N 19°03'06,5"E) gyűjtöttük. Az A. nasatum 

egyedek gyűjtési helye az ELTE Füvészkertjének pálmaháza (47°29'05,3"N 19°05'01,6"E). 

Az A. zenckeri faj egyedeit az Ócsai Tájvédelmi Körzetből (47°17'39,5"N 19°12'27,9"E) 

származnak. 

3.2.2 Fénymikroszkópos vizsgálatok (FM) 

A vizsgált fajok 

Fénymikroszkópos technikák felhasználásával a kültakaró szerkezetbeli 

sajátosságait 15 szárazföldi ászkarák faj hím egyedeinél vizsgáltuk: A. roseus, A. nasatum, 

A. versicolor, A. vulgare, A. zenckeri, C. convexus, H. danicus, H. mengii, H. riparius, O. 

planum, P. hoffmannseggii, P. pruinosus, P. collicola, P. politus, T. rathkii.  

A légzőszerv belső struktúráját a Crinocheta szekcióba tartozó 10 faj hím egyedeinél 

vizsgáltuk: A. nasatum, A. versicolor, A. vulgare, A. zenckeri, C. convexus, O. planum, P. 

pruinosus, P. collicola, P. politus, T. rathkii. 

Fénymikroszkóp segítségével a költőtáska szerkezetbeli sajátosságait a gömbölyödő típust 

képviselő A. vulgare és C. convexus, valamint az összegömbölyödésre nem képes O. 

planum, P. collicola és P. politus fajoknál vizsgáltuk. 

Fixálás, beágyazás 

Fajonként 2-2 egyedet vizsgáltunk (♂: kültakaró és légzőszerv, ♀: költőtáska). Ez a 

mintaszám a tudományterületen elfogadott, mint azt saját, és más szerzők megjelent 

publikációi is bizonyítják (pl. Seidl et al. 2011, Vittori és Štrus 2014). A vizsgálandó egyedek 

tömegét lemértük, majd a példányokat éterrel túlaltattuk. A csápok és a lábak eltávolítása 

után az egyedeket keresztben félbevágtuk, ezzel elősegítve a fixáló penetrációját. Az egyes 

részeket külön-külön 5 ml 4 %-os paraformaldehid oldatban fixáltuk. Négy nap múlva a 

fixálót eltávolítottuk 3 x 1 órás váltott desztillált vizes mosással. Ezután a mintákat 

dekalcifikáltuk 8 %-os EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) felhasználásával. 17,5 ml 

desztillált vízhez 2,5 g EDTA-t adtunk, a keverékhez 10 M NaOH-t adagoltunk a 7,4-es pH 

érték eléréséig. A minták egész éjszakára („overnight”) lefedve a dekalcifikáló folyadékban 

maradtak. Másnap 3 x 1 órás váltott desztillált vizes mosással eltávolítottuk az EDTA-t a 
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mintákról. Etil-alkohol sorozatban dehidratáltuk az anyagot: 50 %-os alkohol 1 órán 

keresztül, 70 %-os alkohol egy éjszakára. Ezek után a minták 1-1 órát töltöttek a felszálló 

etil-alkohol sorban (80 %-os, 2 x 90 %-os, 2 x 96 %-os, 2 x 100 %-os etil-alkohol). Ezt 

követően az anyagok 2 x 1 órára xilolba, majd paraffinba kerültek. A beágyazás során a 

szövetblokkokat paraffinnal telt formákba helyeztük. 

Metszetkészítés, festés és fotózás 

A mintákból Reichert 2040 típusú kerekes mikrotómmal 7 µm-es 

sorozatmetszeteket készítettünk. A tárgylemezen lévő metszeteket rehidratálás után 

Weighert-féle hematoxilin-eozinnal (HE) megfestettük. Egyes esetekben a szövetekben 

lévő poliszacharidok kimutatására alkalmas perjódsav-Schiff (PAS) festést használtunk 

(kutikula struktúrái: C. convexus, O. planum, P. pruinosus, P. politus; oostegit belső 

szerkezete: C. convexus, T. rathkii). A metszeteket újabb dehidrálást követően DePex 

fedőoldattal lefedtük, majd száradás után digitális fotókat készítettünk Leica DM750 

mikroszkóphoz csatlakoztatott Nikon DMC2900 típusú fényképezőgéppel. 

3.2.3 Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok (TEM) 

A vizsgált fajok 

A fénymikroszkópos vizsgálatokon kívül a sérülékeny légzőszerv és költőtáska 

struktúráját az anyagok jobb megtartása érdekében egyes fajoknál műgyantába ágyaztuk 

és félvékony metszeteken is tanulmányoztuk (A. vulgare, C. convexus, P. collicola, P. 

politus, T. rathkii). 

A költőtáska egyes részeinek (oostegit és cotyledon) finomszerkezetét ultravékony 

metszeteken transzmissziós elektronmikroszkópos technika felhasználásával 2 eltérő 

ökomorfológiai típusba sorolható (gömbölyödő – nem-gömbölyödő) fajnál vizsgáltuk: C. 

convexus, T. rathkii. 

Fixálás, beágyazás 

A vizsgálandó egyedek tömegét lemértük, nemét meghatároztuk. Éteres túlaltatást 

követően az egyedeket immerziósan fixáltuk. Vizsgálataink során a 4 % paraformaldehid, 

2 % glutáraldehid és 10 % pikrinsav, 0,1 M foszfát pufferes keverékéből álló fixálófolyadék 

bizonyult a legmegfelelőbbnek. A szövetblokkokat a fenti keverékben 48 órán át rögzítettük, 

az első 8 óra során rázógép segítségével a folyadék minél jobb penetrációját igyekeztünk 

elősegíteni. Alapos foszfát pufferes mosással a blokkokból eltávolítottuk a fixáló 

maradékait, majd az anyagot 2 %-os ozmium-tetroxidban utófixáltuk, amelyet szintén 0,1 

%-os foszfát pufferben hígítottunk. Az utófixálás időtartama 6 óra volt. Az oostegit és a 

cotyledon finomszerkezetének vizsgálata során a gravid nőstények hátlemeze alá 12,5% 

glutáraldehidet (0,1 M foszfát pufferben) fecskendeztünk (Ziegler 1997). Ezután a kiboncolt 
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oostegiteket és cotyledonokat 2,5% glutáraldehid és 2% paraformaldehid 0,1 M foszfát 

pufferes keverékében fixáltuk 2 órán keresztül. Az utófixálás 1% ozmium-tetroxid és 0,8% 

kálium-ferricianid keverékében történt. 

Az utófixálást követően felszálló etil-alkohol sorozatban dehidráltuk az anyagokat: a 

kitin penetrációt gátló hatását a meghosszabbított időtartamok segítségével küszöböltük ki: 

50 %-os alkohol 30 percen keresztül, ezután a 70 %-os alkohol uranil-acetáttal telítve 3 

órán át, majd a 90 %-os alkohol következett 1 órán keresztül. Ezek után 1 napra kétszer 

váltott abszolút alkoholba kerültek a blokkok, majd 1 napra propilén-oxidba, végül szintén 

1 napra propilénoxid:műgyanta 1:1 arányú keverékébe. A következő napon tiszta Durcupan 

műgyantában tartottuk a blokkokat szobahőmérsékleten 24 órán át. A beágyazás során 

Durcupannal telt szilikon formákba helyeztük a szövetblokkokat, majd 56 oC-os 

termosztátban a gyantát 2 napon keresztül polimerizáltattuk. 

Metszetkészítés és fotózás 

Reichert ultramikrotómmal 0,5 μm-es félvékony és 60 nm-es ultravékony 

metszeteket készítettünk gyémántkés segítségével. A félvékony metszeteket 1 perces 

toluidin-kék festés után fénymikroszkóppal, az ultravékony metszeteket JEOL 100 C 

transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk és fényképeztük. 

3.2.4 Pásztázó (scanning) elektronmikroszkópos vizsgálatok (SEM) 

A vizsgált fajok 

Pásztázó elektronmikroszkóppal a tergiten található felszíni struktúrákat 15 

szárazföldi ászkarák fajnál tanulmányoztuk: A. roseus, A. nasatum, A. versicolor, A. 

vulgare, A. zenckeri, C. convexus, H. danicus, H. mengii, H. riparius, O. planum, P. 

hoffmannseggii, P. pruinosus, P. collicola, P. politus, T. rathkii.  

A légzőszerv típusát 10 fajnál vizsgáltuk: A. nasatum, A. versicolor, A. vulgare, A. zenckeri, 

C. convexus, O. planum, P. pruinosus, P. collicola, P. politus, T. rathkii. 

A minták előkészítése és fotózása 

A vizsgálandó egyedeket felmenő felszálló etil-alkohol sorozatban (70 %-os, 2 x 90 

%-os, 2 x 96 %-os, 2 x 100 %-os etil-alkohol, lépésenként 1 óra) víztelenítettük, a 

vizsgálatokat megelőzően pedig megfelelően orientálva hordozókra rögzítettük. Kritikus 

pont szárítás után a felszínükre vákuumgőzölő segítségével vékony arany-palládium 

réteget párologtattunk. A blokkokat Hitachi S-2600N scanning elektronmikroszkópban 

vizsgáltuk és fényképeztük. A tergit 2. szelvényének felszínéről és az első pár légzőszerv 

egyik tagjáról készültek a felvételek. 
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3.2.5. FE-SEM (téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp), EPMA (Elektronsugaras 

röntgen mikroanalízis) 

Az A. vulgare és a C. convexus fajok 2-2 nem vedlő egyedének kültakaróját 

vizsgáltuk. Az analízisekhez szükséges minták előkészítésének kezdeti lépése a tergit 

preparálása, ami során eltávolítottuk az izmokat és a pigment réteget. 48 órás 100%-os 

metanolban történő áztatás után a mintákat alumínium hordozóra (átmérő: 3mm) 

ragasztottuk és 72 óráig szobahőmérsékleten szárítottuk. Becker és munkatársai (2003) 

korábbi vizsgálata kimutatta, hogy a metanol megakadályozza az amorf kalcium-karbonát 

(ACC) kioldódását, így alkalmas a vizsgálandó anyagok előkészítéséhez. 

Miután a minták már stabilan a hordozókhoz rögzültek, elkezdődött a polírozás 

folyamata. Ennek során a minták felszínét Leica ultramikrotóm segítségével, üvegkés (200 

nm-es metszetek), majd gyémántkés (70, 50, 30, 20, 15, 10 nm-es metszetek minden 

lépésben 15-ször ismételve (Fabritius et al. 2005)) használatával simára csiszoltuk. A 

szerves alkotórészek vizsgálatához szükség volt a minták maratására („etching”), ezért 

először 2,5%-os glutáraldehid 0,1 M HEPES (N-2-hidroxietil-piperazin-N-2-etánszulfonsav) 

pufferes keverékébe helyeztük azokat (Seidl et al. 2011). 20 másodperces áztatás után a 

mintákat 3 x 10 percig váltott 100% izopropanollal mostuk. Ezt követően kritikus pont 

szárítás után (Bal-Tec CPD 030) vákumgőzölővel (BAF 300 (Balzers, Liechtenstein)) 3-4 

nm-es platina réteggel vontuk be, majd Hitachi S-5200-as téremissziós pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

Mivel a pásztázó elektronmikroszkóp energiája gerjeszti a mintákat alkotó atomok 

elektronjait is, a kilépő röntgensugárzás energiájának/hullámhosszának mérésén keresztül 

azonosítható az elemi összetétel és a mintát alkotó elemek aránya is. A Hitachi S-5200-as 

pásztázó elektronmikroszkóphoz csatlakoztatott Phoenix (EDAX) röntgen-detektor 

rendszer a GENESIS szoftverrel együtt alkalmas volt a vizsgált fajok kutikulájában lévő 

elemek térképezésére (EPMA). A vizsgálathoz felhasznált mintákat az előzőekben 

ismertetett módon lecsiszoltuk, a rögzítésükhöz használt ragasztót és alumínium hordozót 

pedig 3 nm-es szénréteggel borítottuk be. A spektrális elemtérképeket 512 x 400 pixel 

felbontáson rögzítettük. 

3.2.6 Számítógépes sztereológiai módszerek 

A kültakaró (exoszkeleton) 

A kutikula vastagságának összehasonlításához a 2. tergit szelvényen 100-100 

mérést végeztünk a vizsgált fajoknál (fajonként 2 egyed, 5 keresztmetszeti kép/egyed, 10 

mérés/keresztmetszet). Miután az adult állatok mérete az élőhelyi adottságoktól és a 

földrajzi régiótól függően változhatnak, a populációk nagyméretű egyedeit választottuk, így 
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kizárva a fiatal példányokat (Vittori és Štrus 2014). 15 faj tergit vastagságát vizsgáltuk: A. 

roseus, A. nasatum, A. versicolor, A. vulgare, A. zenckeri, C. convexus, H. danicus, H. 

mengii, H. riparius, O. planum, P. hoffmannseggii, P. pruinosus, P. collicola, P. politus, T. 

rathkii. Az eredmények értékeléséhez az ImageJ, a MS Excel 2016 és az R 3.2.3 

programokat használtuk. A kutikula vastagságok közti különbségek relevanciájának 

megítélése céljából egy-utas ANOVA elemzést végeztünk, Tukey-féle post-hoc teszttel 

kiegészítve. 

A légzőszerv (fehérszerv, pseudotrachea) 

A légzőszervek kvantitatív vizsgálata során a fajok légzőhám felületének 

kiterjedését hasonlítottuk össze. Ennek vizsgálatához két indexet vezettünk be: a teljes 

légzőfelszínt (Ar) és a légzőfelszín denzitását (Dr). A méréseket 4 ászkarák faj (A. vulgare, 

A. versicolor, A. nasatum, A. zenckeri) 2-2 egyedének az első pár légzőszervről készült 20 

azonos nagyítású (x100), keresztmetszeti képén végeztük a GIMP 2.6 program 

segítségével (8. ábra). A mérések során a metszeti képen a légzőszerv körbejelölése után 

a képet szürkeárnyalatossá változtattuk. A kijelölt területen a pixelek számát Bi- vel jelöltük. 

A küszöbszint beállítása során a légzőszerv üregét kitöltő hemolimfa fekete színű, a légzési 

tér pedig fehér színű lett. A Sobel-féle élkeresés alkalmazásával, a hemolimfa és a légzési 

tér is fekete, míg a köztük húzódó légzőhám fehér színben látható. A fehér pixelek számát 

Li-vel jelöltük. Az indexeket a következő képletekkel számítottuk ki: 





N

i

ir LlA
1

ˆ  és 



N

i

i

N

i

ir BLD
11

ˆˆ   

ahol l a légzőszerv hosszát jelenti, N pedig a keresztmetszetek számát. Az Ar és Dr értékeit 

pixelben fejeztük ki. A fajok összehasonlításához az alacsony egyedszám miatt az 

eredmények bemutatásánál leíró statisztikát alkalmaztunk, így az egyes egyedekre számolt 

értékek ábrázolhatóak. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A képelemzés lépései a légzőszerv fénymikroszkópos keresztmetszeti felvételein. a: A 
színek normalizálása és szürkeárnyalatossá tétele. b: A küszöbérték beállítása. Fekete pixelek: 

hemolimfa, fehér pixelek: légzési tér. c: Sobel-féle élkeresés. Fehér pixelek: légzőhám. 

 

 

a b c 500 µm 



 37      
 
 

3.3 A szárazföldi ászkarákok kiszáradástűrésének vizsgálata 

3.3.1 A vizsgált fajok és a kísérleti elrendezés 

Az egyik kísérletsorozatban 6 faj (A. vulgare, C. convexus, O. planum, P. politus, P. 

pruinosus, T. rathkii) terepről egyeléses módszerrel gyűjtött példányait használtuk 

(fajonként 20 példány).  

Az Armadillidium génusz képviselőit (A. vulgare, A. versicolor, A. nasatum, A. zenckeri; 

fajonként 20 egyed) egy későbbi kísérletsorozatban vizsgáltuk. 

Minden esetben kifejlett, nem vedlő és nem gravid egyedeken végeztük a méréseket. 

Az állatok nemét nem vettük figyelembe, hiszen korábbi vizsgálatok nem mutattak 

különbséget a kiszáradástűrésében az ivarok között (Dias et al. 2013). A vizsgálatot 

megelőzően az állatokat 24 órán keresztül nem etettük, így a béltartalom ürítése nem 

befolyásolta az egyedek tömegét a kísérlet során. Ennek a rövid éhezéssel járó időszaknak 

nincs letális hatása az ászkarákokra (Dias et al. 2013). Az egyedi különbségek 

kiegyenlítése miatt a táplálékmegvonás mellett biztosítottuk az egyedek számára a 

maximális vízfelvételt (100%-os páratartalom, 24 óra). A kísérlet megkezdése előtt az 

ászkarákok tömegét analitikai mérlegen lemértük (Sartorius PB2105 Göttingen, Germany). 

Klímakamra hiányában méréseinket exszikkátorok alkalmazásával végeztük. 

Ezekben az edényekben stabil páratartalmat lehet biztosítani különböző telített oldatok 

segítségével. A vizsgálat során háromféle kezelést alkalmaztunk: az elsőben közel 30%-

os, a másodikban közel 60%-os, a harmadikban pedig 100%-os páratartalmat állítottunk be 

a vizsgálatban használt exszikkátorokban. A páratartalom értékeket szilikagél (~30%), 

telített nátrium-klorid oldat (~60%) és víz (~100%) felhasználásával biztosítottuk. A kísérleti 

edényben lévő tényleges hőmérsékletet, páratartalmat Voltcraft DL-120 TH típusú USB 

logger-el folyamatosan mértük (F10, F11. táblázatok). A kísérletek kezdetén az ún. 

akklimatizációs időszakban az üres exszikkátorokban beállított páratartalom értékek 

változtak. Az addig 100%-os páratartalmon tartott egyedek behelyezésük után vizet adtak 

le, így az exszikkátorokban beállított alacsonyabb rH értékek emlekedtek. A legmagasabb 

páratartalmú (~100%) kezelés kezdetén az exszikkátorok felnyitása éreztette hatását, ezért 

csökkent a beállított rH érték. 

A vizsgálatban felhasznált állatokat egyedileg, a mozgásukat megengedő 

üvegcsékben helyeztük az exszikkátorokba, így megakadályozva a csoportosulásukat, 

mely csökkentené a vízvesztés mértékét (Broly et al. 2014). A kísérlet 6 órán keresztül 

tartott, melynek végén, analitikai mérlegen újra lemértük az egyedek tömegét, így 

határoztuk meg a tömegvesztést. Emellett a mortalitási ráta becsléséhez az állatok állapotát 

is feljegyeztük (túlélt/elhullott). 
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3.3.2 Az adatok elemzése 

Az adatok rögzítése a MS Excel 2016 programmal, elemzésük pedig az R 3.2.3 

programcsomag felhasználásával történt.   

Az egyedek tömegvesztését standardizáltuk (1g-ra vonatkoztatott tömegvesztés), 

ezzel elkerülve, hogy a méretbeli különbségek befolyásolják az értékelést. A kísérleteket 

túlélő egyedek kiszáradásból adódó súlyvesztését kezelésekre lebontva grafikusan 

ábrázoltuk. A fajok tömegvesztésének összehasonlítására egy-utas ANOVA vizsgálatot 

végeztünk Tukey-féle post-hoc teszttel kiegészítve. A vízvesztés és az egyedek 

testtömege, valamint az exoszkeleton vastagsága közötti kapcsolatot lineáris modellekkel 

(LM) vizsgáltuk. A függő változó a vízvesztésből fakadó tömegvesztés, a magyarázó 

változók pedig az egyedek kezdeti testtömege és a kutikulavastagság voltak. A lineáris 

modellek érvényességét grafikus diagnosztikai tesztekkel vizsgáltuk (szórás-becsült érték 

ábra, QQ-ábra, standardizált reziduum-hatóerő ábra). 
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4. Eredmények 

 

4.1 Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok 

4.1.1 Az élőhely jellemzése a környezeti háttértényezők alapján 

Mikroklimatikus adataink alapján a 2 vizsgált mezohabitat közül az I-es területen 

kijelölt élőhelyfoltokon alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom volt jellemző 

(F2-F5. táblázat; F4, F5. ábrák). A vizsgált talajparaméterek alapján elmondható, hogy a 

gyűjtési területeken a kis mennyiségű mész ellenére a magas szervesanyag és magas 

agyag tartalom miatt kissé savanyúvá válik a talaj (F1. táblázat). A talaj CaCO3 tartalma az 

I/3-as mintavételi területen kiemelkedően magas volt (15,4 m/m%). A két növénycönológiai 

felvételezés alapján az I-es mezohabitatban a C. betulus és az A. campestre fajok 

domináltak, míg a II-es területen a C. betulus és a Q. robur volt túlsúlyban (F6. táblázat).  

A hierarchikus klaszteranalízis eredményeként kapott dendrogram (9. ábra) 

megmutatja, hogy a mikroklimatikus háttértényezőket összevetve az egyes területek 

mennyire különböznek egymástól. Az eredmények alapján elmondható, hogy kezdeti 

elképzelésünk, miszerint az általunk kijelölt területek élőhelyfoltjai két különböző 

mezohabitatnak feleltethetőek meg, csak részben igazolódott. A hőmérséklet és a relatív 

páratartalom szélsőséges értékei alapján az I/3-as mintaterület kiugróan távol áll a többitől 

(~43% különbség). Csapdahelyszíneink eszerint három mezohabitat típusba sorolhatóak: 

a Paprikás-patak mellett lévő öntésterület (I/3); az I-es mezohabitat lejtős részein lévő 

területek (I/1,2) és a II-es területen kijelölt élőhelyfoltok (II/1-3). 
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9. ábra: Az egyes területeket a mikroklimatikus háttértényezők alapján (a hőmérséklet és a 
páratartalom kéthetenkénti minimum és maximum értékei) összehasonlító dendrogram (Alsó-

Jegenye-völgy: I/1,2,3; Felső-patak-hegy: II/1,2,3). 

 

4.1.2 Fajgazdagság („species richness”), a fajok élőhelyfoltok közötti megoszlása 

A talajcsapdázás adatait a gyűjtési időszakra összesítve 5 szárazföldi ászkarák faj 

4136 egyede került elő (2. táblázat). A legnagyobb egyedszámú faj a gyűjtött anyag 66,6%-

át kitevő P. politus (2754 egyed). Magas egyedszámmal jellemezhető még az A. vulgare 

(928 egyed; 22,4%) és a P. collicola (355 egyed; 8,6%). Az O. planum és a H. riparius 

hasonló egyedszámmal képviseltette magát (50 egyed; 1,2%, ill. 49 egyed; 1,2%). 

Az egyes fajok csapdacsoportok szerinti megoszlásának adatait az 2. táblázat 

tartalmazza. A legfajgazdagabb és legmagasabb egyedszámmal jellemezhető élőhely az 

I/3-as terület, innen az 5 faj 1414 egyede került elő, mely a teljes csapdázás során fogott 

ászkarákok egyedszámának a harmada. A legalacsonyabb egyed- és fajszámot a II/3 

csapdacsoportban figyeltünk meg (3 faj, 498 példány). Az I/3 élőhelyfolt kivételével – 

melyben az A. vulgare dominált – a P. politus faj került elő legnagyobb egyedszámmal. 
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A Shannon-féle diverzitás értékek alapján a patak mentén mintázott területek 

(I/1,2,3) egyértelműen fajgazdagabbak (2. táblázat). A fajokon belüli egyedszám 

eloszlásban a II-es mezohabitat mutat alacsonyabb értékeket. A I/3 terület fajgazdagsága 

(5 faj) a legmagasabb, valamint a Shannon-index alapján ez az élőhely a legdiverzebb (2. 

táblázat). 

Az egyes ászkarák fajok abundanciáján alapuló hierarchikus összehasonlító 

klaszteranalízis képe hasonlóan alakult, mint a mikroklimatikus háttértényezők 

vizsgálatából eredőé. A dendrogram alapján csapdahelyszíneink három mezohabitat 

típusba sorolhatóak: a Paprikás-patak mellett lévő öntésterület (I/3); az I-es mezohabitat 

lejtős részein lévő területek, melyek között a hasonlóság 80% felett van (I/1,2), és a II-es 

mezohabitatban kijelölt élőhelyfoltok, melyek között a különbség 25% alatt van (II/1-3) (10. 

ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Az egyes területeket az ászkarák fajok abundanciája alapján összehasonlító dendrogram 
(Alsó-Jegenye-völgy: I/1,2,3; Felső-patak-hegy: II/1,2,3). 

 

 

4.1.3 A fajok és a környezeti háttértényezők kapcsolata 

A korreszpondencia analízis (CA – „scaling 2”) alapján az A. vulgare, a P. collicola 

és a H. riparius fajok az I-es mezohabitat mintavételi területeit preferálják (11. ábra). Utóbbi 

két faj a a I/3 élőhelyfoltról került elő legmagasabb egyedszámban. Az O. planum faj 

esetében az alacsony egyedszámok miatt nem lehetett egyértelmű preferenciát kimutatni. 
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11. ábra: A korreszpondancia analízis (CA – „scaling 2”) grafikus ábrázolása. v – Alsó-Jegenye-
völgy; h – Felső-patak-hegy; I-III – csapdacsoport száma; arab számmal a csapdázási iőszak 

sorszáma 
Fajok: Avu – Armadillidium vulgare, Hri – Hyloniscus riparius, Opl – Orthometopon planum, Pco – 

Porcellium collicola, Ppo – Protracheoniscus politus 

 

 

 

A kanonikus korreszpondencia elemzés (CCA) eredményeként kapott ábra a 

gyűjtött fajok és a környezeti tényezők kapcsolatát mutatja (12. ábra). Az ábra alapján a 

vizsgált háttértényezők közül az A. vulgare faj jelenléte összefügg a talaj CaCO3 

tartalmával. A páratartalom értékei a P. collicola és a H. riparius fajokra vannak hatással. 

Az O. planum megjelenése a hőmérséklettel van összefüggésben. A P. politus a vizsgált 

területek mindegyikében nagy egyedszámmal fordult elő, ezért az elemzés nem mutatott 

kapcsolatot egyik háttértényezővel sem. 
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12. ábra: A kanonikus korreszpondencia analízis (CCA) grafikus ábrázolása. A vizsgált 
háttértényezők: Tmin/Tmax – hőmérséklet értékek kéthetenkénti minimuma/maximuma; 

rHmin/rHmax – páratartalom értékek kéthetenkénti minimuma/maximuma; CaCO3 – talaj kalcium-
karbonát tartalma. 

Fajok: Avu – Armadillidium vulgare, Hri – Hyloniscus riparius, Opl – Orthometopon planum, Pco – 
Porcellium collicola, Ppo – Protracheoniscus politus 

 

 

A CCA ábra segítségével a fajösszetételt esetlegesen befolyásoló tényezők közül 

kiválasztottuk az általánosított lineáris modellekbe (GLM) beépíthető magyarázó 

változókat, melyek az élőhelyfoltok hőmérsékletének és páratartalmának kéthetenkénti 

minimuma és maximuma, valamint a talaj CaCO3 mennyisége voltak. A GLM eredményei 

(F7. táblázat) alapján a talaj szénsavas mésztartalma az A. vulgare, a P. collicola és a H. 

riparius fajok abundanciáját szignifikánsan (p<0,05) növeli. Az utóbbi két faj egyedszámát 

rH minimum értékei marginálisan szignifikánsan befolyásolják (0,076<p<0,067). 
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4.1.4 Az abundáns fajok ivarainak és reprodukciós aktivitásuk időbeli eloszlása 

4.1.4.1 Az ivararány  

Az abundáns fajok (P. politus, A. vulgare, P. collicola) különböző ivarú egyedeinek 

felszíni aktivitási mintázata időben eltérő dinamikát mutatott (13. ábra). A 3. táblázat mutatja 

a χ2 próbák eredményeit, amelyekkel a populációk ivari megoszlásának a feltételezett 1:1 

aránytól való eltérését vizsgáltuk a szaporodási időszakban, illetve azon kívül is (a 

reproduktív periódus előtt és után). Az elemzésben szereplő fajok közül a P. politus 

esetében a szaporodási időszak előtt a hímek részaránya 96%-ra volt tehető. A reproduktív 

periódus alatt azonban megfordult a nemek aránya, ekkor a nőstények részesedése 80% 

volt. Az ivararány csak a reproduktív periódus utáni időszakban vált kiegyenlítetté (1:1). Az 

A. vulgare populációjában a nemek aránya a szaporodási időszakban, illetve azon kívül 

sem mutatott szignifikáns eltérést a feltételezett 50-50%-tól, tehát kiegyenlített volt a nemek 

szerinti aktivitási denzitás. A P. collicola faj esetében a szaporodási periódus előtt a hímek 

és a nőstények 1:1 arányban voltak jelen a csapdaanyagban. A reproduktív időszakban, 

illetve a szaporodási időszak után a nőstények részaránya magasabb volt, mint a hímeké 

(78% és 76%). 

 

3. táblázat: Az ivararányok megoszlása a három abundáns fajnál 
    ns – nem szignifikáns; szignifikancia szint: * –  p<0,05; ♂ – hím egyedek; ♀ – nőstény egyedek 

 

 

 

4.1.4.2 Az abundáns fajok reproduktív periódusának időbeli eltérései 

A három, elemzésre alkalmas egyedszámú, abundáns faj vizsgált populációi 

eltértek a szaporodás időzítésében, a szaporodási időszak hosszában és a gravid 

nőstények arányának változásában (13. ábra, F8. táblázat). 

 

 

 

Fajok 

Szaporodási időszak 
előtt 

Szaporodási időszak 
Szaporodási időszak 

után 

χ2 szignifikancia χ2 szignifikancia χ2 szignifikancia 

P. politus 246,96 *   (♂ > ♀) 347,42 *   (♀ > ♂) 0,057 ns 

A. vulgare 2,77 ns 1,30 ns 4,48 ns 

P. collicola 0,29 ns 64,51 *   (♀ > ♂) 19,05 *   (♀ > ♂) 
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13. ábra: Az abundáns fajok (Protracheoniscus politus, Armadillidium vulgare, Porcellium collicola) 
ivararánya, szaporodó nőstények jelenléte a vizsgált időszak alatt.   

A kéthetes gyűjtési periódusok (2013): (1) 04.19-05.03. (2) 05.03-05.17. (3) 05.17-05.31. (4) 05.31-
06.14. (5) 06.14-06.28. (6) 06.28-07.12. (7) 07.12-07.26. (8) 07.26-08.09. (9) 08.09-08.22. (10) 

08.22-09.06. (11) 09.06-09.20. (12) 09.20-10.04. 

 

 

 

     ♂ arány 
     50% 
     gravid ♀ jelenlét 
     feunditási ráta >50% 
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A vizsgált P. politus populáció szaporodási periódusa időben elhúzódó ún. univoltin típusú, 

ami magas gravid nőstény aránnyal jellemezhető (13. ábra). Az A. vulgare vizsgált 

populációjának a másik 2 fajhoz képest később kezdődő reproduktív periódusa volt a 

legrövidebb (13. ábra). A fajok közül a P. collicola reprodukciós periódusának kezdete 

tehető legkorábbra, amely időszak viszonylag magas fekunditási rátával jellemezhető (13. 

ábra). Ennél az ászkarák fajnál az utolsó gyűjtési periódusban (2013.09.20-10.04.) szintén 

magas volt a fekunditási ráta (>50%).  

4.1.5 Terepi mintavételi módszerek hatékonyságának összehasonlítása 

A különböző terepi módszerek (talajcsapdázás, kvadrátozás, avarrostálás, 

időgyűjtés) segítségével összesen 12 fajt gyűjtöttünk a mintavételi területről (4. táblázat, a 

fogott egyedszámok az F9. táblázatban láthatóak). Mind avarrostálással, mind pedig talajos 

avarminta kifuttatásával 3-3 fajt találtunk: A. vulgare, P. collicola, P. politus. A talajcsapdával 

fogott 5 faj mellett egyeléses időgyűjtéssel további 7 fajt mutattunk ki a vizsgált területről: 

A. roseus, H. danicus, H. mengii, C. convexus, P. hoffmannseggii, P. pruinosus, T. rathkii. 

A fajok ökológiai jellemzőit az 5. táblázat tartalmazza. 

 

4. táblázat: A különböző terepi módszerekkel gyűjtött fajok jelenléte (+) és hiánya (-). (Az egyes fajok 
abundancia értékei alapján sorbarendezve.) 
 
 

 

 

 

 
 
 

Gyűjtött fajok Talajcsapda Avarrostálás 

Talajos 

avarminta 

futtatás 

Egyeléses 

időgyűjtés 

Protracehoniscus politus + + + + 

Armadilldium vulgare + + + + 

Porcellium collicola + + + + 

Orthometopon planum + - - + 

Hyloniscus riparius + - - + 

Cylisticus convexus - - - + 

Porcellionides pruinosus - - - + 

Trachelipus rathkii - - - + 

Plathyarthrus hoffmannseggii - - - + 

Androniscus roseus - - - + 

Haplophthalmus danicus - - - + 

Haplophthalmus mengii - - - + 

Fajszám: 5 3 3 12 
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5. táblázat: A gyűjtött fajok ökológiai jellemzői. Jelmagyarázat: S – felszíni aktivitású, C – talaj 
aktivitású, G – sokféle élőhelyen előforduló (generalista), DF – zavart élőhelyeken, gyakori, NF – 
természetes élőhelyeken, gyakori, K – kozmopolita, M – megtelepedett behurcolt, N – őshonos  
 

 
(*Schmalfuss 1984, ** Farkas és Vilisics 2013, *** Hornung et al. 2007a, 2009a, Vilisics és Hornung 
2008, TINI – ászkarákok természetességi indexe, ****Hornung et al. 2013) 

 

A TINI index alapján (5. táblázat) 10 faj hazánkban közepesen gyakori: A. roseus, 

A. vulgare, C. convexus, H. riparius, H. danicus, H. mengii, P. hoffmannseggii, P. pruinosus, 

P. collicola, T. rathkii. Az élőhely specialista (szilvikol) P. politus és O. planum fajok TINI 

értékei magasak. A vizsgált habitat egészének TINI indexek alapján számított 

természetességi indexe (ARI): 11,91. A Felső-patak-hegy mezohabitat ARI index értéke: 

13,75, mely területen 4 fajt gyűjtöttünk: A. vulgare, O. planum, P. collicola, P. politus. Az 

Alsó-Jegenye-völgy mezohabitatban mind a 12 faj előfordul, ARI értéke: 11,91. 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtött fajok 
Öko-
morfológiai 
típus* 

Átlagos 
testhossz 
(mm)** 

Ökológiai 
típus* 

Eloszlás*** Státusz*** TINI**** 

Protracheoniscus politus futó 10 S NF N 17 

Armadillidium vulgare gömbölyödő 12 S G K 9 

Porcellium collicola tapadó 5 S G N 10 

Orthometopon planum tapadó 7.5 S NF N 19 

Hyloniscus riparius futó 2.5 S G N 10 

Porcellionides pruinosus futó 8 S DF K 7 

Trachelipus rathkii tapadó 7.5 S G N 10 

Cylisticus convexus gömbölyödő 9 S DF M 10 

Platyarthrus hoffmannseggii egyéb 4 C G N 12 

Androniscus roseus  beásó 3 C G N 13 

Haplophthalmus danicus beásó 3.5 C G N 13 

Haplophthalmus mengii  beásó 3.5 C G N 13 
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4.2 A morfológiai jellemzők 

4.2.1 A kültakaró (kutikula) 

4.2.1.1 A kültakaró vastagsága 

A tergit vastagság értékei alapján a fajok sorrendje: A. vulgare (~88,7 µm) > C. 

convexus (~43,5 µm) > P. politus (~36,5 µm) > T. rathkii (~28,4 µm) > P. collicola (~14,7 

µm) > H. riparius (~14,8 µm) > P. pruinosus (~8,9 µm) > P. hoffmannseggii (~8,5 µm) > O. 

planum (~7,9 µm) > H. danicus (~3,4 µm) > H. mengii (~3,3 µm) > A. roseus (~2,5 µm) (14. 

ábra). Az ANOVA teszt (F-érték: 7897) eredményei alapján intra-specifikusan egyik faj 

esetében sem találtunk statisztikailag szignifikáns eltérést az egyedek tergit vastagságában 

(p>0,54). Inter-specifikusan összehasonlítva a kültakaró vastagság értékei nem 

különböztek szignifikánsan az endogeikus életmódú („creeper”) A. roseus, a H. danicus, 

valamint a H. mengii fajok esetén (p=1,00). A P. collicola és a H. riparius fajok vizsgált 

egyedeinek tergit vastagsága szintén hasonló (p>0,98). A P. hoffmannseggii faj hátlemeze 

a P. pruinosus és az O. planum fajokéhoz hasonló vastagság értéket mutatott (p>0,15). A 

felsoroltakon kívül a fajok kutikulájának a vastagsága szignifikánsan különbözött (minden 

esetben p<0,01) 

Méréseink különbséget mutattak az Armadillidium fajok hátlemezének 

vastagságában. Az A. zenckeri rendelkezik a legvékonyabb kutikulával (~20,9 µm), míg a 

legvastagabb exoszkeleton az A. vulgare testfelületét borítja (~87,9 µm). Az A. nasatum 

(~24,7 µm) és az A. versicolor (~ 66,18 µm) esetében a két szélső eset közötti átmenetnek 

megfelelően a kutikula vastagsága is a két előző között helyezkedik el (15. ábra). Az 

ANOVA teszt (F-érték: 10483) eredménye alapján a különböző fajú példányokhoz tartozó 

vastagság értékek szignifikánsan különböztek (minden esetben p<0,001), míg az azonos 

fajhoz tartozó példányok értékei között nem volt szignifikáns különbség (p>0,69). 
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15. ábra: A tergit vastagsága. A vizsgált fajok: Armadillidium zenckeri, A. nasatum, A. versicolor, A. 
vulgare. 

 

4.2.1.2 A kültakaró felszíni morfológiája 

A Crinocheta csoportba tartozó epigeikus fajoknál az exoszkeleton dorzális 

felszínén leggyakrabban az ún. háromosztatú (trikorn) receptor változatai figyelhetőek meg 

(3. ábra). A fénymikroszkópos keresztmetszeti képeken a trikorn receptorokhoz kapcsolódó 

idegek is megfigyelhetőek (17, 18, 21, 22. ábrák). A kozmopolita elterjedésű A. vulgare 

esetében a többitől eltérően zömök, zárt trikornokat figyeltünk meg (16. ábra). A C. 

convexus, az O. planum, a P. collicola, a P. politus és a T. rathkii fajoknál a háromosztatú 

receptorok vékony, elnyújtott formával rendelkeznek (17, 18, 20, 21, 22. ábrák). A P. politus 

tergit felszínén domináló trikornok különösen vékonyak (21. ábra). A P. pruinosus fajról 

készült pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken kifejezetten három ágra oszló trikorn 

receptorok jelentek meg (19. ábra). Nagyarányban figyelhetünk meg plakkokat 

(mikropikkely) a C. convexus, a P. collicola és a T. rathkii hátoldalának felszínén (17, 20, 

22. ábrák). Az O. planum és a P. pruinosus esetében a fénymikroszkópos és a pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételek is gömbalakú képleteket is mutattak a tergit felszínén (18, 

19. ábrák), melyek az előbbi fajnál láncszerűen összekapcsolódva helyezkednek, 

valószínűsíthetően a plakkok széléhez kötődve. Ezek a struktúrák mindkét faj esetében 

pozitív reakciót adtak perjódsav-Schiff reagenssel történő kezelésre (18.d, 19.c ábrák). A 

C. convexus és a P. politus kültakaró felszínén nem figyeltünk meg hasonló PAS pozitív 

struktúrákat (17.d, 21.d ábrák). Az A. zenckeri és A. nasatum fajok tergit felszínét a hasonló 

alakú trikorn receptorokon kívül plakkok is borítják (16. ábra). Az A. versicolor hátoldali 
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A. zenckeri       A. nasatum      A. versicolor       A. vulgare 
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felszínén az A. vulgare fajhoz hasonló zömök, de nem zárt háromosztatú (trikorn) 

receptorok találhatóak (16. ábra). 

A kistermetű fajok kültakarójának felszínének gyakori struktúrái a tuberkulák (23-27. 

ábrák), melyek az A. roseus tergitén sűrűn helyezkednek el (23. ábra). A H. danicus és H. 

mengii fajok kültakarójának jellegzetes képletei a tuberkulákon lévő szabálytalan alakú 

plakkok és a közöttük elhelyezkedő fa-alakú plakkok (24, 25. ábrák). A H. riparius 

hátoldalának felszínén plakkok és tuberkulák mellett a trikorn-szerű receptorok is láthatóak 

(26. ábra). A P. hoffmannseggii exoszkeletonja gazdag felszíni függelékekben, a jól fejlett, 

levélszerű képletekhez idegek futnak (27. ábra). Az érzékelő struktúrák között köralakú 

plakkok is megfigyelhetőek (27. ábra).  

4.2.1.3 A tergit belső struktúrája 

A téremissziós pásztázó elektronmikroszkóppal 2 faj (A. vulgare, C. convexus) 

hátlemezének belső szerkezetét tanulmányoztuk. A minták előkészítése során ugyan 

törekedtünk a szervetlen alkotóelemek eltávolítására, de mindkét fajnál az exokutikula 

disztális részén maradtak kalcitot tartalmazó mineralizált területek (28.a, d ábrák). A 

kültakaró többi részén jól láthatóak a szerves részt képező kitin-protein fibrillumok (28. 

ábra). Míg az exokutikula proximális területén a rostszálak hasonló lefutásúak mindkét 

fajnál (28.b, e ábrák), az endokutikulában eltérő elrendezést mutatnak (28.c, f ábrák). Az A. 

vulgare esetében a kitin-protein fibrillumok egymással összekapcsolódott egységet 

alkotnak (28.c ábra), a C. convexus fajnál pedig a vékony rostszálak (10 nm-es átmérő) 

csavartan rétegződnek egymásra (28. f ábra). 

Az elektronsugaras röntgen mikroanalízis (EPMA) a fajok kültakarójában lévő egyes 

elemek – kalcium (Ca), magnézum (Mg), foszfor (P) – arányát mutatta (29. ábra).  A 

spektrális térképek alapján kalcium felhalmozódás figyelhető meg az epikutikulában, ami 

az A. vulgare faj esetében kifejezettebb (29. ábra, fekete nyilak). A magnézium hasonló 

eloszlást mutat, de a C. convexus fajnál jelenik meg erőteljesebben az exoszkeleton 

epikutikula részében (29. ábra, szürke nyilak). Mind a két fajnál a foszfor mennyisége az 

endokutikula disztális részében alacsonyabb (29. ábra, fehér nyilak). A spektrális térképek 

elemzése szerint az A. vulgare hátlemezében nagyobb mennyiségű kalcium található, mint 

a C. convexus faj kutikulájában. 
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16. ábra: Az Armadillidium fajok (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (scanning elektronmikroszkóp; 

a,c,e,g) és keresztmetszete (fénymikroszkóp; b,d,f,h), A. vulgare (a,b), A. versicolor (c,d), A. 
nasatum (e,f), A. zenckeri (g,h). ek – epikutikula, h – hipodermisz, p – plakk (mikropikkely), pk – 

prokutikula, t – trikorn (háromosztatú) receptor 
b, d, f, h: hematoxilin-eozin (HE) festés 

h 
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17. ábra: A Cylisticus convexus faj (♂) kültakarójának felszíne (SEM; a, b) és keresztmetszete (FM; 

c, d). ek – epikutikula, h – hipodermisz, i – receptorhoz kapcsolódó ideg, pk – prokutikula, p – 
plakk, t – trikorn receptor 

c: hematoxilin-eozin (HE) festés, d: perjódsav-Schiff (PAS) festés 
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18. ábra: Az Orthometopon planum faj (♂) kültakarójának felszíne (SEM; a, b) és keresztmetszete 

(FM; c, d). ek – epikutikula, g – PAS pozitív gömbök, i – receptorhoz kapcsolódó ideg, pk – 
prokutikula, t – trikorn receptor  

c: hematoxilin-eozin (HE) festés, d: perjódsav-Schiff (PAS) festés   
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19. ábra: A Porcellionides pruinosus faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d). ek – epikutikula, g – PAS pozitív gömbök, h – hipodermisz, pk – 
prokutikula, t – trikorn receptor 

c: perjódsav-Schiff (PAS) festés, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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20. ábra: A Porcellium collicola faj (♂) kültakarójának felszíne (SEM; a, b) és keresztmetszete (FM; 

c, d). ek – epikutikula, pk – prokutikula, p – plakk, t – trikorn receptor 
c,d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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21. ábra: A Protracheoniscus politus faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d). ek – epikutikula, h – hipodermisz, i – receptorhoz kapcsolódó ideg, pk 
– prokutikula, t – trikorn receptor 

c: hematoxilin-eozin (HE) festés, d: perjódsav-Schiff (PAS) festés 
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22. ábra: A Trachelipus rathkii faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d). ek – epikutikula, h – hipodermisz, i – receptorhoz kapcsolódó ideg, p – 
plakk, pk – prokutikula, t – trikorn receptor 

c, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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23. ábra: Az Androniscus roseus faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d). ek – epikutikula, i – izomszövet, pk – prokutikula, s – seta, te – tergit 
c, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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24. ábra: A Haplophthalmus danicus faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d).  ek – epikutikula, f – fa alakú plakk, p – plakk, pk – prokutikula, te – 
tergit, tu – tuberkula 

c, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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25. ábra: A Haplophthalmus mengii faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d). ek – epikutikula, f – fa alakú plakk, i – izomszövet, p – plakk, pk – 
prokutikula, te – tergit, tu – tuberkula 
c, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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26. ábra: A Hyloniscus riparius faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (FM; c, d). ek – epikutikula, p – plakk (mikropikkely), pk – prokutikula, t – trikorn-
szerű receptor, te – tergit, tu – tuberkula 

c, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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27. ábra: A Platyarthrus hoffmannseggii faj (♂) kültakarójának (tergit) felszíne (SEM; a, b) és 

keresztmetszete (LM; c, d). ek – epikutikula, h – hipodermisz, i – receptorhoz kapcsolódó ideg, p – 
plakk, pk – prokutikula, r – receptor 
c, d: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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28. ábra: Az Armadillidium vulgare (a-c) és a Cylisticus convexus (d-f) kültakarójának (2. 
tergitlemez) belső szerkezete (téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp – FE-SEM). A vékony 

epikutikula alatt a prokutikula rétegei (exo- és endokutikula) láthatóak (a, d). A szerves 
alkotóelemek mellett az exokutikula disztális részén kalcit is megfigyelhető (a, d – fehér nyíl). A 

nagy felbontású képeken az exokutikulát (b, e) és az endokutikulát felépítő kitin-protein fibrillumok 
láthatóak (c, f). fekete nyíl – pórus csatorna, ek – epikutikula, edk – endokutikula, exk – 

exokutiklua, pk – prokutikula, f – kitin-protein fibrillum 
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29. ábra: Az elektronsugaras röntgen mikroanalízis (EPMA) spektrális térképei. Az Armadillidium 
vulgare (a) és a Cylisticus convexus (b) kültakarójában (2. tergitlemez) található elemek aránya. 

Fekete nyilak: kalcium felhalmozódás az epikutikulában, szürke nyilak: nagyobb mennyiségű 
kalcium az epikutikulában, fehér nyilak: kevesebb foszfor az endokutikula disztális részén. 

 

 

4.2.2 A légzőszerv (pszeudotrachea) 

4.2.2.1 A légzőszerv típusa 

Az Armadillidium fajok (A. zenckeri, A. nasatum, A. versicolor, A. vulgare) és a P. 

pruinosus esetében csak az első 2 pár potrohlábon vannak légzőszervek, ezzel szemben 

a C. convexus, a P. collicola, a P. politus és a T. rathkii fajok mind az 5 pár potrohlába 

hordoz fehérszervet. A vizsgált fajok közül egyedüliként az O. planum fajnál található 3 pár 

pszeudotrachea, az első 3 pár potrohláb exopoditjain. 

A fajok mindegyikénél a fehérszerveket borító kutikula vastagabb a külvilág felé eső 

ventrális felszínen. A teljesen fedett légzőszervvel rendelkező fajok közül az Armadillidium 

fajok (A. zenckeri, A. nasatum, A. versicolor, A. vulgare) esetében több (=polispirakuláris) 

(30. ábra), míg az O. planum, a P. pruinosus és a P. politus fajoknál csupán egy bejárati 

nyílás (=monospirákuláris) látható (32, 33, 35. ábrák).  A C. convexus, a P. collicola és a T. 

rathkii fajok esetén csak részben fedett pszeudotracheák figyelhetőek meg (31, 34, 36. 

ábrák). 
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4.2.2.2 A légzőszerv belső struktúrája 

A fénymikroszkópos metszetek alapján az A. vulgare nagy átmérőjű és rendkívül 

tagolt belső szerkezetű fehérszervvel rendelkezik, légutai a legbonyolultabbak a vizsgált 

fajok közül (30. ábra). A P. pruinosus faj esetében a légjáratok lefutása az előbb említett 

fajéhoz hasonló (33. ábra). E faj fehérszervének jellegzetessége a nagy kiterjedésű, 

egyedüli spirákulum (33. ábra). A P. politus fehérszerve elnyújtott alakú, a hemolimfa 

állomány nagy kiterjedésű, benne kevés és kisméretű alakos elem figyelhető meg (35. 

ábra). Az előző fajhoz hasonlóan az Agnaridae családba tartozó O. planum 

pszedotracheája kis kiterjedésű, a légzőszerv belső állományát nagyrészt elfoglaló 

hemolimfában sűrűn helyeződnek az alakos elemek (32. ábra). A C. convexus faj kis 

átmérőjű, elnyújtott alakú légzőszervvel rendelkezik, melyben nagy arányban található 

izomszövet. A hemolimfa sejtjei nagyméretűek (31. ábra). A T. rathkii hosszan elnyúló 

légzőszerve nagy kiterjedésű hemocöllel rendelkezik, amelyben az alakos elemek 

nagyméretűek (36. ábra). A P. collicola, mely az előző fajjal megegyezően Trachelipodidae 

család képviselője az előző fajéhoz hasonlóan hosszú, ellapult fehérszervvel rendelkezik, 

a hemolimfa azonban sokkal kevesebb sejtet tartalmaz (34. ábra). 

A félvékony metszetek alapján az A. zenckeri légzőszerve a legkevésbé strukturált 

belső szerkezetű (30. ábra), a hemolimfa nagyon sok alakos elemet tartalmaz. Az A. 

nasatum fehérszerve is egyszerű szerkezetű, sok hasonlóságot mutat az előző fajéval. A 

tubuláris szerkezetű légjáratokat igen vékony légzőhám választja el a hemolimfától (30. 

ábra). Az A. versicolor faj pszeudotracheája jelentősen különbözik, nagy részét 

hemolimfával kitöltött tér alkotja (30. ábra). A spirákulumok zárásában a fénymikroszkópos 

keresztmetszeti képeinken látható izomkötegeknek is szerepe lehet (30. ábra). 

A légzőszervek kvantitatív összehasonlításánál a légzőhám felületének 

méretét/kiterjedtségét vizsgáltuk (Ar, Dr), melynek eredménye megerősíti a morfológiai 

vizsgálatok során a vizsgált Armadillidium fajoknál talált különbségeket. Az A. zenckeri-nél 

a legkisebb a teljes légzőfelszín (Ar) és itt a legalacsonyabb a légzőfelszín sűrűsége (Dr), 

míg a legmagasabb értékekkel a kozmopolita A. vulgare rendelkezik (37, 38. ábra). 
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30. ábra: Az Armadillidium fajok (♂) légzőszerve. A. vulgare (SEM: a, b; FM: c, d), A. versicolor (e, 

f), A. nasatum (g, h), A. zenckeri (i, j). h – hemolimfa, i – izomköteg, k – kutikula, l – légzési tér, ps 
– perispirakuláris terület, s – spirákulum 

c-j: hematoxilin-eozin (HE) festés 
 

A. vulgare 

A. vulgare 

A. versicolor 

A. nasatum 

A. zenckeri 
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31. ábra: A Cylisticus convexus faj (♂) légzőszerve SEM (a, b) és FM felvételeken (c-f). 

Részlegesen fedett légzőszerv (szaggatott nyilak). h – hemolimfa, i – izomköteg, k – légzőszervet 
borító kutikula, l – légzési tér, pl-ex – pleopodit-exopodit 

c-f: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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32. ábra: Az Orthometopon planum faj (♂) légzőszerve SEM (a, b) és FM felvételeken (c-f). h – 

hemolimfa, k – légzőszervet borító kutikula, l – légzési tér, pl-ex – pleopodit-exopodit, s – 
spirákulum, ps – perispirakuláris terület  

c-f: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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33. ábra: A Porcellionides pruinosus faj (♂) légzőszerve SEM (a, b) és FM felvételeken (c-f). h – 

hemolimfa, k – légzőszervet borító kutikula, l – légzési tér, pl-ex – pleopodit-exopodit, s – 
spirákulum, ps – perispirakuláris terület  

c-f: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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34. ábra: A Porcellium collicola faj (♂) légzőszerve SEM (a, b) és FM felvételeken (c-f). 

Részlegesen fedett légzőszerv (szaggatott nyíl). h – hemolimfa, k – légzőszervet borító kutikula, l – 
légzési tér, pl-ex – pleopodit-exopodit        

c-f: toluidin-kék festés 
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35. ábra: A Protracheoniscus politus faj (♂) légzőszerve SEM (a, b) és FM (c-f). h – hemolimfa, k – 

légzőszervet borító kutikula, l – légzési tér, pl-ex – pleopodit-exopodit, s – spirákulum, ps – 
perispirakuláris terület        
 c-f: toluidin-kék festés 
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36. ábra: A Trachelipus rathkii faj (♂) légzőszerve SEM (a, b) és FM felvételeken (c-f). 

Részlegesen fedett légzőszerv (szaggatott nyíl). h – hemolimfa, k – légzőszervet borító kutikula, l – 
légzési tér, pl-ex – pleopodit-exopodit      

c-f: hematoxilin-eozin (HE) festés 
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37. ábra: A teljes légzőfelszín értékei (Ar). Vizsgált fajok: Armadillidium zenckerii, A. nasatum, A. 
versicolor, A. vulgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra: A légzőfelszín sűrűség értékei (Dr). Vizsgált fajok: Armadillidium zenckerii, A. nasatum, A. 
versicolor, A. vulgare. 
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4.2.3 A költőtáska (marsupium) 

4.2.3.1 A marsupium alakulása az ökomorfológiai típussal összefüggésben 

A marsupium szerkezetét a Crinocheta csoportba tartozó nagyméretű fajoknál – A. 

vulgare, a C. convexus, a P. collicola, az O. planum és a P. politus – fénymikroszkópos 

technikával vizsgáltuk, ezek alapján a marsupium általános felépítésében nem volt 

különbség. A költőtáskát kívülről az átlátszó, levélszerű oostegitek burkolják, üregében 

pedig megtalálhatóak az ujjszerű kitüremkedések az ún. cotyledonok.  

Különbségeket találtunk viszont a költőtáska alakulásában attól függően, hogy a faj 

milyen ökomorfológiai típusú. A vizsgált fajok egyik csoportja gömbölyödő, „roller” (A. 

vulgare, C. convexus) a másik pedig gömbölyödésre nem képes (P. collicola, T. rathkii, O. 

planum, P. politus). Míg a „roller” típusú fajoknál a költőtáska a nőstény testébe nyomulva, 

annak belső szerveit az embriók fejlődésével, növekedésével mindjobban összenyomva 

alakul, a gömbölyödés lehetőségének megtartása érdekében (a sternit jellemzően 

benyomul, 39. ábra), addig a másik típusnál a hasoldalon erősen kidomborodik (40. ábra). 

4.2.3.2 Az oostegit struktúrája 

Mindegyik faj költőtáskáját – a Peracarida csoportnál, így az Oniscidea alrenden 

belül is általános – 5 pár oostegit borítja, melyek fénymikroszkópos keresztmetszeteken 

vizsgálva nagyon hasonló felépítésűek (41.a, b ábrák). A marsupiális üreg felé eső belső 

kutikula és a külvilág felé záró külső kutikula réteg között hemolimfa és sejtes elemek 

találhatóak (41.a ábra). Az oostegitek vizsgálatakor transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvételeket is készítettünk két ászkarák faj esetén. Különböző ökomorfológiai típusba 

sorolható fajok (C. convexus és T. rathkii) oostegitének finomszerkezetét vizsgáltuk. 

A TEM felvételek mindkét fajnál jelentős különbséget mutattak az oostegitek külső 

és belső kutikulájának vastagságában. Megfigyelésünket kvantitatív elemzéssel is 

megerősítettük, mely alapján a külső 2,5-3-szor vastagabb, mint a belső (6. táblázat). Az 

ANOVA teszt is megerősítette, hogy az értékek szignifikánsan különböznek (p<0,001). 

A TEM vizsgálatba vont fajok esetében (T. rathkii, C. convexus) a hemolimfában 

mérsékelten elektrondenz pelyhes csapadékot figyeltünk meg (41.c, d ábra). Emellett PAS 

pozitív citoplazmával rendelkező sejteket is találtunk (41.b ábra). A T. rathkii esetében apró 

függelékeket figyeltünk meg az oostegitek marsupiális tér felé eső belső részében (41.c, e 

ábra). Ilyen képleteket a C. convexus esetében nem találtunk. Utóbbi fajnál a felvételek 

membránnal körülvett elektrondenz zárványokat mutattak néhány sejtben (41. f ábra). 
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6. táblázat: Az oostegiteket borító külső (kk) és belső (bk) kutikula átlagos vastagsága (nm) 

 

 Átlag (kk) SD (kk) Átlag (bk) SD (bk) 

T. rathkii 1 1828,3 ± 233.6 724,76 ± 241.3 

T. rathkii 2 2001,6 ± 183.2 697,5 ± 212.3 

C. convexus 1 2092,2 ± 178.9 671,5 ± 102.3 

C. convexus 2 1997,3 ± 189.6 699,4 ± 199.1 

 

4.2.3.3 A cotyledonok száma és struktúrája 

A cotyledonok számában különbséget találtunk a vizsgált fajoknál. Csak az A. 

vulgare nőstényei estében találtunk 10 cotyledont a marsupium üregében (42.A ábra). 

Ezzel szemben a C. convexus, a H. riparius, az O. planum, a P. collicola, a P. 

hoffmannseggii, a P. politus, P. pruinosus és a T. rathkii fajok esetében a költőtáska 4 

cotyledont tartalmazott, hasonló elrendeződésben (42.B ábra). 

A fénymikroszkópos felvételeken a zsírtestekben elektrondenz lipid zárványok 

láthatóak, melyek a cotyledon hosszanti tengelyében gyöngysorszerű láncolatot alkotnak 

(43. ábra). Az elektronmikroszkópos képeken a cotyledont borító rendkívül vékony kutikula 

réteg is megfigyelhető (44.b, g, h ábrák). Mindkét TEM módszerrel is vizsgált faj esetében 

(T. rathkii, C. convexus) a cotyledont felépítő sejtek mitokondriumokat és durva felszínű 

endoplazmatikus retikulumot tartalmaznak (44.a-d ábra). Ezekben a sejtalkotó 

struktúrákban jelentős különbségek mutatkoztak. A T. rathkii esetében krisztás 

mitokondriumokat és ciszternás endoplazmatikus retikulumot figyeltünk meg (44. a, c ábra). 

Ezzel ellentétben a C. convexus sejtjeiben sűrűn krisztás mitokondrium és vezikuláris 

típusú endoplazmatikus retikulum dominált (44.b, d ábra). Mindkét fajban előfordultak olyan 

cotyledon sejtek, melyek citoplazmájában mérsékelten elektrondenz vezikulák voltak (44.e, 

f ábra). Emellett a cotyledon alapjánál harántcsíkolt izmot találtunk (44.h ábra). 
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39. ábra: Az Armadillidium vulgare (a, b) és a Cylisticus convexus (c, d) költőtáskájának 
fénymikroszkópos keresztmetszete. A gömbölyödő fajok esetében a fejlődő utódoknak a gravid 

nőstény testüregébe nyomuló sternitek biztosítanak elegendő helyet (nyilak).  
b – bélcsatorna, c – cotyledon, e – embrió, m – manca, o – oostegit, s – sternit, t – tojás  

 a, b: hematoxilin-eozin (HE) festés; c, d: toluidin-kék festés 
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40. ábra: A Porcellium collicola (a) a Trachelipus rathkii (b), a Protracheoniscus politus (c) és az 
Orthometopon planum (d) költőtáskájának keresztmetszete. A gömbölyödésre nem képes fajok a 
marsupium a hasoldalon erősen kidomborodik (a, c). Egyes fajoknál a cotyldeon széles alappal 

kapcsolódik a sternithez (c, d). b – bélcsatorna, c – cotyledon, m – manca, o – oostegit, s – sternit, 
t – tojás  

a, b: toluidin-kék festés; c, d: hematoxilin-eozin (HE) 
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41. ábra: Az oostegit szerkezete. a: Az oostegit keresztmetszetének sematikus ábrája. b: PAS 
festéssel kezelt félvékony metszet. Bekarikázva a PAS pozitív citoplazmájú sejtek láthatóak. c: 
Transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel a Trachelipus rathkii faj oostegitének sejtmentes 
területéről. A nyíl az oostegitek marsupiális tér felé eső belső részének függelékeire mutat. d: A 

Cylisticus convexus faj oostegitének ugyanazon részéről készült TEM felvétel. e: Az oostegit 
pikkelyszerű kitűrődése (nyíl) alatt elhelyezkedő sejt (T. rathkii). 

f: Membránnal körülvett elektrondenz zárványok bekarikázva az oostegit egy sejtjében (C. 
convexus). cs – csapadék, h – hemolimfa, bk – belső kutikula, kk – külső kutikula, s – sejtes 

elemek, sm – sejtmag. 
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42. ábra: A szárazföldi ászkarákok költőtáskájának üregében található függelékek – cotyledon – 
elhelyezkedése és száma a vizsgált fajok testszelvényein. A: cotyledon szám: 1+3+3+3 B: 

cotyledon szám: 1+1+1+1 (rajz: Dr. Hornung Erzsébet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. ábra: A cotyledon szerkezete. A Cylisticus convexus kiboncolt költőtáskájában ujjszerű 
kitüremkedésekként megjelenő cotyledonok (a) sztereomikroszkópos és (b) SEM felvételen. A 

cotyledon proximális részének fénymikroszkópos képe (c) (festés: toluidin-kék). A sejtek sötéten 
festődött lipidcseppeket tartalmaznak. c – cotyledon, h – hepatopancreas, m – manca 

 
 

A B 

50 µm 0,5 mm 
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44. ábra: A cotyledon finomszerkezete (TEM). a: A Trachelipus rathkii faj első 
cotyledonjának középső része. Jellegzetes sejtalkotóként a mitokondriumok és durva felszínű 
endoplazmatikus retikulum látható. b: A Cylisticus convexus esetében a cotyledon középső 

szakaszában vezikuláris durva felszínű endoplazmatikus retikulum és mitokondriumok találhatóak. 
c: A cotyledon nagyobb felbontású részlete (T. rathkii). d: A nagy felbontású elektronmikroszkópos 
képen jól látszanak a C. convexus faj cotyledonjában található sűrűn krisztás mitokondriumok. e: A 

cotyledon lekerekített vége elektrondenz vezikulákkal (T. rathkii). f: Mérsékelten elektrondenz 
vezikulákat tartalmazó sejt (C. convexus). g: A cotyledon végét vékony kutikularéteg borítja (T. 

rathkii). h: Harántcsíkolt izomrost kötegek a cotyledon alapjánál (C. convexus). c – cotyledon, der – 
durva felszínű endoplazmatikus retikulum, h – harántcsíkolt izom, k – kutikula, m – mitokondrium, s 

– sejtmag, v – vezikula 
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4.3 A szárazföldi ászkarák fajok kiszáradással szembeni toleranciája 

4.3.1 A kiszáradástűrés inter-specifikus összehasonlítása 

A kiszáradásból adódó legmagasabb súlycsökkenést és mortalitást a 30%-os 

páratartalmú kezelés hatására tapasztaltuk a vizsgált fajok mindegyikénél (46. ábra). Az 

összes fajnál megfigyelhető volt, hogy az elhullott egyedek vízvesztése a túlélő egyedekhez 

képest magasabb (45. ábra). Ezen a páratartalmon az egységnyi tömegre vonatkozatott 

vízvesztésből eredő súlyvesztés csökkenő sorrendje: P. politus > O. planum > C. convexus 

> T. rathkii > P. pruinosus > A. vulgare. Az A. vulgare szignifikánsan (p<0,001) kevesebbet 

veszített a súlyából, mint a többi vizsgált faj. Ennél a kezelésnél az A. vulgare kivételével 

minden fajnál volt mortalitás: P. politus – 100%, P. pruinosus – 80%, C. convexus – 65%, 

O. planum – 60%, T. rathkii – 25%. 

60 % rH mellett a vízvesztésből adódó súlycsökkenés sorrendje: C. convexus > P. 

pruinosus > O. planum > P. politus > T. rathkii > A. vulgare (46. ábra). A súlyvesztésben 

szignifikáns különbséget az A. vulgare és a többi vizsgált faj egyedei között találtunk 

(p<0,001). A T. rathkii vízvesztése szignifikánsan kevesebb volt, mint a C. convexus, O. 

planum és a P. pruinosus fajoké (p<0,001). Mortalitás ezen a páratartalmon csak a P. 

pruinosus egyedeinél volt megfigyelhető (10%).  

A fajok 100 %-os páratartalom mellett veszítettek legkevesebbet a súlyukból (46. 

ábra), a kiszáradásból adódó súlycsökkenésük pedig nem különbözött szignifikánsan. Ezen 

a páratartalmon egyik fajnál sem találtunk elhullott egyedeket.  

A lineáris modellek eredményei alapján a kezdeti tömeg és a tergit vastagsága 

szignifikánsan csökkenti a vízvesztésből eredő tömegvesztést (p<0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45. ábra: A túlélő és elhullott egyedek testtömeggel arányos súlyvesztése közel 30%-os relatív 

páratartalmon. Fajok: Cylisticus convexus, Orthometopon planum, Porcellionides pruinosus, 
Trachelipus rathkii 

e – túlélő egyedek, h – elhullott egyedek 
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46. ábra: A kísérleteket túlélt egyedek (kivéve a P. politus a ~30%-os kezelés során) testtömeggel 
arányos súlyvesztése ~30%, ~60% és ~100%-os relatív páratartalmon. A vizsgált fajok: 

Armadillidium vulgare, Cylisticus convexus, Orthometopon planum, Protracheoniscus politus, 
Porcellionides pruinosus, Trachelipus rathkii. 

 

4.3.2 A kiszáradástűrés intra-generikus összehasonlítása 

Az Armadillidium fajok az előzőekben vizsgáltakhoz hasonlóan a legalacsonyabb 

relatív páratartalmú (~30%) kezelés során vesztettek legtöbbet a testtömegükből. A 

vízvesztés mértéke az A. vulgare fajnál volt a legalacsonyabb az A. zenckeri estében pedig 

a legmagasabb (47. ábra). Az A. nasatum és A. versicolor fajoknál a vízvesztés mértéke 

nem különbözött szignifikánsan (p=0,16). Mortalitás csak az A. zenckeri (30%) és az A. 

nasatum (10%) fajoknál volt.  

Magasabb páratartalmon (~60%) a tömegvesztés sorrendje az előzőhöz hasonlóan 

alakult: A. zenckeri > A. nasatum > A. versicolor > A. vulgare (47. ábra). Az ANOVA teszt 

eredményei alapján az A. zenckeri vízvesztése szignifikánsan magasabb volt az A. 

versicolor és az A. vulgare fajokénál (p<0,001). A legmagasabb páratalmú kezelés estében 

alacsony súlyvesztést és mortalitást tapasztaltunk (47. ábra).  

A lineáris modellek az előző vizsgálathoz hasonlóan azt igazolták, hogy a nagyobb 

testtömeg és a vastagabb kültakaró szignifikánsan csökkenti a vízvesztés mértékét 

(p<0,001). 
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47. ábra: A kísérleteket túlélt egyedek testtömeggel arányos súlyvesztése ~30%, ~60% és ~100%-
os relatív páratartalmon. A vizsgált fajok: Armadillidium zenckeri, A. nasatum, A. versicolor, A. 

vulgare 
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5. Megbeszélés 

 

A dolgozat témája egy viszonylag fajgazdag ászkarák együttes fajainak tartós 

koegzisztenciáját biztosító tényezők feltárása. Az együttélés hátterét, a lehetséges niche 

dimenzióbeni elkülönüléseket a fajok ökológiai igényének, életmenet jellemzőinek, egyes, 

a szárazföldi adaptációban kulcsfontosságú funkciókhoz rendelhető szerveik 

morfológiájának, valamint a kiszáradással kapcsolatos toleranciájuk összevetésén 

keresztül kerestük. Az együttélő fajok az Oniscidea alrend 7 családjába tartoznak: A. 

roseus, A. nasatum, A. versicolor, A. vulgare, C. convexus, H. riparius, H. danicus, H. 

mengii, O. planum, P. hoffmannseggii, P. pruinosus, P. collicola, P. politus, T. rathkii. 

 

5.1 Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok 

A Solymár település mellett fekvő Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó, a Natura 

2000 hálózat részét képező területeken élő ászkarák együttes fajait különböző terepi 

módszerek segítségével gyűjtöttük (talajcsapda, talajos avarminta gyűjtés, avarrostálás, 

egyeléses időgyűjtés). 

Az aktivitási periódusra kiterjedő (2013.04.19-10.04.) talajcsapdázásos mintavétel 

segítségével képet kaptunk a gyűjtött fajok tér- és időbeli eloszlásáról. A mért abiotikus és 

biotikus változók az ászkarákok környezeti hátteréről adtak információt. 

5.1.1 Fajgazdagság („species richness”), a fajok élőhelyen belüli megoszlása 

A különböző módszerek segítségével gyűjtött 12 ászkarák faj a Magyarországról 

eddig ismert 57 fajnak (Farkas és Vilisics 2013) 21%-a, ami egy hasonló jellegű élőhely 

átlagos fajgazdagságához viszonyítva magas értéknek mondható. Hazánk lombos 

erdeiben általában 5-6 szárazföldi ászkarák faj együttes előfordulása jellemző (Loksa 

1966), a városi és nem városi habitatokban a fajok száma általában 10-nél kevesebb 

(Farkas et al. 1999, Vilisics et al. 2008).  

Vizsgálati területünk fajgazdagságának okai a terület elhelyezkedésében 

(patakvölgy – hegytető), illetve az azt érő hatásokban (természetközeli – zavart, urbánus 

átmenet) kereshetők. A fajgazdagság minőségi összetételére jellemző, hogy mind az 

igényesebb, természetközeli élőhelyekre jellemző, mind ökológiailag toleráns, széles 

eltejedésű, habitat generalista fajok, mind pedig az emberi közvetítéssel 

behurcolt/megtelepedett, vagy kifejezetten szünantróp előfordulással jellemezhető fajok 

megjelentek. 

Az ászkarák közösségek vizsgálatával foglalkozó hazai kutatások nagy része a 

Dunántúl területeire fókuszált (Farkas 2004, 2007, Farkas és Vilisics 2006, Hornung et al. 
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2008, Otártics et al. 2014). Emellett előtérben állnak a nemzeti parkok, természetvédelmi 

területek faunáival foglalkozó publikációk (Hornung 1990, Szlávecz 1991, Vilisics et al. 

2008). 

A vizsgált élőhelyen megtalálható A. vulgare, H. riparius, P. collicola, P. politus és 

T. rathkii Magyarország leggyakoribb ászka fajai közé tartoznak (Hornung et al. 2007a, 

Vilisics és Hornung 2008, Farkas és Vilisics 2013, Farkas 2005, 2006, 2007). A gyűjtött 

fajok közül a legelterjedtebb a kozmopolita A. vulgare, ami nagyon változatos élőhelyeken 

fordul elő a vízpartoktól a száraz füves területekig. Észak-Amerikában invazív fajnak 

tekinthető, mivel ott nem őshonos és megtelepedése óta agresszívan terjeszkedik, 

bennszülött fajokat is kiszorítva (Garthwaite et al. 1995, Heinzelmann et al. 1995). A P. 

collicola számára a Kárpát-medence optimális lehetőségeket biztosít mind regionális, mind 

lokális skálán (Korsós et al. 2002, Farkas 2004, Vilisics és Farkas 2004, Tuf és Tufová 

2005). A T. rathkii településeken (Korsós et al. 2002, Giurginca 2006, Farkas és Vilisics, 

2006) valamint Közép- és Kelet-Európa természetes élőhelyein is gyakori (Farkas 1998, 

Tuf 2003). Hazánkban szinte minden üde vagy kifejezetten nedves helyen a H. riparius 

tömeges, sokszor együtt találni az A. roseus, illetve a Haplophthalmus fajokkal. A 

nedvességkedvelő, kistermetű fajok közül ez az egyetlen, amely hazánkban természetes 

és zavart élőhelyeken is előfordul (Hornung et al. 2007a, 2009a). A Közép-Kelet európai P. 

politus és O. planum fajok természetes lombhullató erdőkben gyakoriak (Tuf és Tufová 

2005, Mock et al. 2007). Korábbi vizsgálatok eredményei alapján dunántúli tölgyerdőink 

domináns ászkarák faja a P. politus (Farkas 2007, Hornung et al. 2008). A C. convexus és 

P. pruinosus zavart, városi, város-közeli élőhelyeken gyakori, antropogén hatás alatt álló 

élőhelyeken általánosan elterjedt, azaz szünantróp fajok (Hornung et al. 2007a, Vilisics és 

Hornung 2008). A Porcellionidae család behurcolt képviselői jelentős hányadát képviselik 

az un. homogenizáló fajoknak (Szlávecz et al. 2008), amelyek Európa, sőt, a világ 

nagyvárosaiban, legtöbbször szünantróp körülmények között, megjelennek (Korsós et al. 

2002, Farkas és Vilisics 2006). 

Fontos azonban megjegyezni, hogy sok esetben a magas fajgazdagság 

megtévesztő, és nem a konzervációbiológiai értéket jelenti, inkább a tág tűrésű, 

homogenizáló fajok megjelenését, ami esetenként – az őshonos fajok túlélése mellett – az 

összfajszám jelentős emelkedését jelenti (Vilisics és Hornung 2008, Kásler 2016). Ezt jelzik 

a fajok ritkaságán, regionális, európai, globális elterjedségén, természetességén alapuló 

TINI indexei is, illetve a mezohabitatok ARI index értékei is, ami alacsonyabb, a magasabb 

fajszámmal jellemezhető Alsó-Jegenye-völgy területen. 
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5.1.2 A fajok és a környezeti háttértényezők kapcsolata 

Korábbi vizsgálatok is igazolták, hogy a szárazföldi ászkarák fajok ugyanazon 

habitaton belül különböző mikrohabitatokat részesítenek előnyben (Brereton 1957, 

Hornung 1984, Hornung és Warburg 1996). Az ászkarákok megjelenését alapvetően 

klimatikus és edafikus tényezők határozzák meg (Warburg et al. 1984, Riedel et al. 2009). 

Ezeken kívül a már említett megfelelő mikroélőhely és táplálékforrás is fontos (Sutton 1972, 

Rushton és Hassall 1983, 1987).  

Vizsgálatunk a korábbi eredményeket megerősítve kimutatta, hogy a 

mikroklimatikus tényezők közül a páratartalom értékek befolyásolják leginkább a szárazföldi 

ászkarákok abundanciáját (Heeley 1941). Ez eddigi ismereteink fényében – miszerint 

elterjedésük, habitat preferenciájuk meghatározó tényezője a vízvesztés – nem meglepő 

(Little 1990). A páratartalom mellett a talaj szénsavas mésztartalma is befolyásolta a fajok 

abundanciáját. 

A szárazföldi ászkarákok kemény exoszkeletonját mészberakódások erősítik 

(Paoletti és Hassall 1999, Ziegler 2004), ez magyarázatot adhat arra, miért fontos számukra 

a kalcium-karbonát nagyarányú jelenléte a talajban. Ezen tényezők mellett a habitatok 

strukturális heterogenitása is növeli az erdei ökoszisztémák ízeltlábú csoportjainak 

biodiverzitását (Sulkava és Huhta 1998, McGee et al. 1999). Hornung és munkatársai 

(2009a) vizsgálata alapján a fajegyüttesek összetételére az élőhely természetessége 

mellett a tengerszint feletti magasság van legnagyobb hatással. 

5.1.3 Az abundáns fajok időbeli eloszlása 

Már korábbi vizsgálatok is foglalkoztak az ivararány szezonális változásával 

(Warburg és Cohen 1991, Warburg et al. 1993, Farkas 1998, Paoletti és Cantarino 2002, 

Hornung et al. 2009b, 2010).  

A P. politus vizsgált populációjában más vizsgálatokban tapasztalthoz hasonlóan, a 

szezon első felében (tavasz, nyár eleje) kiugróan magas hím arány figyelhető meg 

(Hornung et al. 2009b, 2010). Ez a jelenség a hímek párkereső aktivitásával magyarázható. 

Az A. vulgare és a P. collicola fajnál a szaporodási időszak előtt a nemek aránya 

kiegyenlített volt. Ennek hátterében az állhat, hogy olyan fajoknál, amelyek szaporodási 

időszakban képesek több alkalmommal is utódok létrehozására (ún. multivoltin típus), a 

párosodásra alkalmas méretű nőstények időben eltoltan vagy folyamatosan jelennek meg, 

ami miatt érdemes a hímeknek jelen lenni (Warburg és Cohen 1991). 

Mindhárom fajnál a nőstények aktivitása később lesz magasabb, amikor az embriók 

fejlődéséhez legmegfelelőbb mikroélőhelyeket kell megkeresni (Dangerfield és Hassall 

1994). A P. politus fajnál megfigyelt drasztikus hím arány csökkenés azzal magyarázható, 
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hogy a faj egy évben csak egyszer szaporodik (ún. univoltin típus), így a hím ivarú 

egyedekre az első megtermékenyítés után már „nincs szükség” (Tomescu 1972). 

Figyelemreméltó Paoletti és Cantarino (2002) vizsgálata, miszerint a T. rathkii 

populációkban növekvő zavarás hatására az ivararány a nőstények felé eltolódik.  

Eredményeinkből arra következtetünk, hogy az abundáns fajok esetében a 

reprodukciós periódusban tapasztalt különbségek (szaporodási időszak kezdete, hossza, 

gravid nőstények aránya, manca kibocsátás ideje) is hozzájárulhatnak együttélésük 

sikerességéhez. 

5.1.4 A gyűjtési módszerek hatékonyságának, szelektivitásának összehasonlításra 

Vizsgálatunk eredménye alapján a gyűjtött fajok számának („species richness”) 

tekintetében az egyeléses időgyűjtés (12 faj) volt a leghatékonyabb. Az egyszerű, olcsó és 

széleskörűen alkalmazott talajcsapdát (Pekár 2002) használva csak 5 fajt sikerült 

kimutatnunk a területről. Az alkalmazott mintavételi módszerek közül az avarrostálás és a 

talajos avarminta futtatás (3-3 faj) bizonyult a legkevésbé hatékonynak. 

Már több vizsgálat is bizonyította, hogy talajcsapdázással egyes ízeltlábú 

csoportoknál (pl. Araneae, Coleoptera) hatékonyan becsülhető a fajgazdagság és az 

aktivitási denzitás (Standen 2000). Hátránya azonban, hogy szelektív mintavételi módszer, 

hiszen csak a talaj felszínén mozgó fajok egyedeinek tömeges gyűjtésére alkalmas 

(Topping és Sunderland 1992), ezt a mi vizsgálatunk eredményei is alátámasztották. A 

kistermetű, talajlakó fajok (Androniscus spp., Haplophthalmus spp.), illetve a juvenil 

egyedek kis mozgáskörzetük, alacsony felszíni aktivitásuk miatt a csapdákban 

alulreprezentáltak (Paoletti és Hassall 1999, Tuf és Jeřabková 2008). A fajok mérete és 

aktivitása mellett a mikroélőhelyi preferenciájuk is meghatározza, hogy milyen 

gyakorisággal kerülnek a csapdákba. Az O. planum megjelenése a talajcsapdákban 

alulképviselt, annak ellenére, hogy lomboserdőkben elterjedt fajként tartják számon 

(Hornung et al. 2008). E faj egyedei leginkább kidőlt, holt fa kérge alá bújva élnek, ritkán 

mozognak a talajfelszínen, így a talajcsapdába esésük valószínűsége alacsony (Farkas és 

Vilisics 2013). A C. convexus alacsony egyedszámát az magyarázhatja, hogy főleg zavart 

élőhelyeken gyakori. A P. hoffmannseggii annak ellenére, hogy hazánkban viszonylag 

gyakori, speciális mirmekofil (hangyavendég) életmódja miatt nehezen gyűjthető 

talajcsapda segítségével. Gyakoriságát elsősorban a gazdahangyafaj elterjedtsége 

szabhatja meg (Vilisics és Hornung 2008). 

Korábbi vizsgálatok alapján az avarrostálás hatékony lehet a mikroélőhelyek 

vizsgálatánál, a talajos avarminta futtatás pedig információt ad a fajok tömegességéről 

(Hassall et al. 1988), esetünkben – valószínűleg a gyűjtési időszak miatt – egyik sem volt 



 90      
 
 

effektív módszer. 

Eredményeink is rámutattak arra, hogy a szárazföldi ászkarák fajok mérete, 

ökomorfológiai típusa, felszíni aktivitása, mikroélőhely preferenciája befolyásolja, hogy 

milyen terepi módszerrel gyűjthetőek hatékonyan. Ezen kívül egy kutatás során fontos a 

vizsgálati kérdés(ek) alapján megválasztani az alkalmazott módszer(eke)t és figyelembe 

venni az adott módszer előnyeit és hátrányait (pl. cél lehet a fajgazdagság feltárása, 

faunisztikai vizsgálat, vagy éppen populációdinamikai kérdések). Szelektivitása ellenére 

biomonitoring célokra, valamint egyes fajok populációdinamikai vizsgálatára mindenképpen 

elégséges és alkalmazható a talajcsapda. Eredményeink összhangban állnak korábbi 

vizsgálatokkal, miszerint az ászkarák fauna teljes feltáráshoz a talajcsapdázás mellett 

érdemes egyeléses időgyűjtést is alkalmazni (Paoletti és Hassall 1999, Vilisics és Farkas 

2004, Vilisics et al. 2008, Vilisics et al. 2011). A későbbiekben érdemes lenne a 

mesterséges menedékek hatékonyságát is tesztelni. Farkas (2003) vizsgálata is 

bizonyította a módszer eredményességét ászkarákok gyűjtésére. 

 

5.2 A morfológiai adaptációk vizsgálata 

Egy ászkarák együttest tanulmányozva bizonyítottuk, hogy az elterjedés és 

élőhelyválasztás mögött morfológiai különbségek is rejlenek. Az Armadillidium nem fajainak 

vizsgálata is alátámasztotta ezt, hiszen intra-generikusan is az exoszkeleton vastagsága 

és a légzőszerv (fehérszerv) strukturális bonyolultsága erős összefüggést mutatott a 

jellemző élőhelyek mikroklíma (elsősorban humiditás) viszonyaival. Feltehető, hogy más, 

általunk nem vizsgált szervekben is lehet hasonló, az ökológiai hatások által kialakított 

felépítésbeli eltéréseket találni. 

5.2.1 A kültakaró (kutikula) 

5.2.1.1 A kültakaró vastagsága 

A szárazföldi ászkarákok kutikulája hatékony akadályként szolgál a kiszáradás 

ellen, és meghatározó tényezője lehet a fajok mikrohabitat preferenciájának (Vittori és Strus 

2014, Fernandes et al. 2016). Az általunk vizsgált fajok tergit vastagság értékeiben inter-

specifikus és intra-generikus különbségeket találtunk. Az A. vulgare esetében a többi fajhoz 

képest szignifikánsan vastagabb kutikula hatékonyan véd kiszáradás ellen. Ezt igazolja 

nagy geográfiai elterjedtsége és széles habitat spektruma. A nedvesebb környezethez 

ragaszkodó fajok (A. roseus, Haplophthalmus sp.) esetében valószínűsíthető, hogy a 

testüket borító vékonyabb kutikula is hozzájárulhat ahhoz, hogy nem képesek szárazabb 

élőhelyen is elterjedni. Fontos megjegyezni, hogy az exoszkeleton vastagsága nem minden 

esetben korrelál a testmérettel. Eredményeink alapján az aprótermetű, mirmekofil P. 
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hoffmannseggi faj tergite és a nagyobb mérettel rendelkező O. planum és P. pruinosus fajok 

tergit vastagsága között nincs szignifikáns különbség. A P. hoffmannseggii faj esetében 

valószínűsíthetően élőhelyének állandó mikroklímája miatt (hangyafészek) nincs szükség 

vastag kültakaróra (Hornung et al. 2005). 

Az Armadillidium fajokon végzett intra-generikus vizsgálataink alapján az 

exoszkeleton vastagsága jól korrelál az adott faj élőhely igényével, ökológiai toleranciájával, 

azaz a nedvesebb környezethez ragaszkodó fajok (A. zenckeri, A. nasatum, A. versicolor) 

esetében valószínűsíthető, hogy a testüket borító vékonyabb kutikula is hozzájárulhat 

ahhoz, hogy nem képesek szárazabb élőhelyen is elterjedni.  

5.2.1.2 A kültakaró felszíni morfológiája 

Schmalfuss (1984) vizsgálatai szerint az exoszkeleton hátoldali felszíne attól 

függően alakul, hogy az adott faj mekkora méretű és milyen mikrohabitat típust foglal el. A 

pikkelyszerű, körkörös vagy poligonális bordázottság, ami a kis méretű, főleg endogeikus 

fajokra jellemző, anti-adhéziós tulajdonsággal ruházza fel azokat, vagyis – fizikai 

törvényszerűségek alapján – megakadályozza nedves felületekhez való tapadásukat 

(Schmalfuss 1975, 1977, 1978). Vizsgálatunkban a kistermetű A. roseus, H. danicus, H. 

mengii, H. riparius és P. hoffmannseggi fajnoknál találtunk ilyen felszíni képleteket. E fajok 

kültakarójának jellemző képletei a tuberkulák, melyek a P. hoffmannseggii 

fénymikroszkópos képén látható idegösszeköttetések megléte alapján érzékelő szereppel 

bírhatnak.  

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a trikorn (háromosztatú) receptorokhoz idegek 

futnak (Ermin 1945, Jans és Ross 1963, Price és Holdich 1980a). Ezen 

idegösszeköttetések jelenlétét a fénymikroszkópos keresztmetszeti képeink is 

bizonyították. Holdich (1984) a Porcellio scaber fajon végzett vizsgálata alapján 

megállapította, hogy a háromosztatú receptorok egy plakkból és egy szenzillumból épülnek 

fel. Emellett úgy gondolta, hogy a szenzillák formája összefüggésben áll a faj mikrohabitat 

jellemzőivel, vagyis zárt trikorn receptorok csak a szárazabb területen élőknél fordulnak elő, 

így a kiszáradás elkerüléséhez járulhatnak hozzá. Vizsgált fajaink közül az A. vulgare és 

az A. versicolor rendelkezett ilyen formájú receptorral. Egyesek fetlételezése szerint ezek 

a páratartalom érzékelésben játszhatnak szerepet, azonban ezt nem támasztották alá 

elektrofiziológiai vizsgálatokkal (Price és Holdich 1980a). Holdich (1984) feltételezése 

alapján mechano- és légnedvességet érzékelő receptorként is működhetnek. Végül 

Hatanaka (1989) vizsgálatai bizonyították, hogy a trikornok mechanikus és kémiai 

(olfaktórikus) ingerek felvételében játszanak szerepet. Az endogeikus fajoknál a hátoldali 

felszínen nincsenek háromosztatú receptorok, azonban irodalmi adatok alapján a P. 

hoffmannseggii antennáján megjelennek, így a továbbiakban érdemes lenne több testrész 
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kültakarójának felszínét is megvizsgálni. 

A kültakaró jellegzetes képletei a plakkok (mikropikkely), melyek különböző 

élőhelyeken előforduló ászkarákoknál egyaránt megtalálhatóak (Powell és Halcrow 1982). 

A fejlődő háromosztatú receptorok külső rétege az újonnan megjelenő plakkokhoz hasonló. 

E felfedezés nyomán elindulva Price és Holdich (1980a) szerint a trikorn receptorok ezekből 

a képletekből módosulva alakulnak ki. Vizsgált fajaink közül a C. convexus, a P. collicola 

és a T. rathkii tergit felszínét borították sűrűn ezek a struktúrák.  

Az exoszkeleton azon részén, melyet nem borítanak sűrűn receptorok, lehetnek 

mirigykivezető pórusok. Gorvett (1956) feltételezte, hogy ezeknek a mirigyeknek a váladéka 

a predátorok (pl. pókok) elleni védekezést szolgálja. Fénymikroszkópos és scanning 

elektronmikroszkópos vizsgálataink során az exoszkeleton felszínén egyes fajoknál (O. 

planum, P. pruinosus) gömbalakú képleteket figyeltünk meg. Az említett két ászkarák faj 

fénymikroszkópos keresztmetszeteit perjódsav-Schiff reagenssel kezelve pozitív reakciót 

kaptunk, ezzel bizonyítva, hogy az említett felszíni képletek poliszacharid tartalmúak. 

Hadley és Hendricks (1985) a P. pruinosus felszínét borító gömböket vizsgálva arra a 

következtetésre jutottak, hogy a kültakarón keresztüli párologtatás csökkentésében lehet 

szerepük. Compére (1995) a Carcinus maenas faj (parti tarisznyarák) kültakarójának 

epikutikuláris felszínét borító rétegében savas mukopoliszacharid jelenlétét mutatta ki, ami 

a testfelszínt borító hidrofil rétegként védi az alatta elhelyezkedő kutikulát és/vagy csökkenti 

a felületi feszültséget a hidrofób kutikula és a vizes közeg között. Vittori és Štrus (2014) 

valószínűsítik, hogy a kisméretű, nedves élőhelyeken megtalálható ászkarák fajok 

kültakarója hasonló okok miatt lehet kevésbé hidrofób természetű. 

Holdich és Lincoln (1974) a P. scaber fajjal kapcsolatos eredményeit megerősítettük 

miszerint az ivarok között nincs számottevő különbség a tergit felszíni struktúráiban.  Az 

egyedek életkora azonban befolyásolja az érzékelő függelékek számát, a fiatal állatok 

testfelszínén kevesebb, de viszonylag nagyobb képlet található (Holdich 1984). 

5.2.1.3 A kültakaró belső struktúrája 

Az exoszkeleton belső szerkezetének tanulmányozása során az ökomorfológiai 

típussal összefüggő különbségekre derült fény. Egyes gömbölyödő fajok (A. vulgare, Tylos 

europeus) vastag kültakarója nagymértékben mineralizált, ami a ragadozók elleni 

védekezésben is szerepet játszik. Ezzel szemben a tapadó és futó típusú fajok (pl. P. 

scaber) vékonyabb és kevésbé mineralizált exoszkeletonnal rendelkeznek. A futó 

ökomorfológiai típusú szárazföldi ászkarákok könnyebb és hajlékonyabb kutikulája elősegíti 

a ragadozók elkerüléséhez fontos gyors helyváltoztató mozgásukat (Becker et al. 2005, 

Neues 2007, Hild et al. 2008, Štrus et al. 2008). Korábbi vizsgálatokat megerősítve 

eredményeink azt mutatták, hogy a szervetlen alkotórészek eltávolítására alkalmas 
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maratás („etching”) után az A. vulgare mellett a C. convexus fajnál is az exokutikula disztális 

részén maradnak minerális alkotóelemek. Ez a kalcit jelenlétével magyarázható, amely 

stabilabb az amorf kalcium-karbonátnál (ACC), így ellenáll ennek az eljárásnak (Hild et al. 

2008, Seidl et al. 2012). A kalcitnak mechanikai szerepet tulajdonítanak, keményebbé teszi 

a kültakarót (Seidl et al. 2012, Fabritius et al. 2012), míg a könnyebben mozgósítható ACC 

az új kutikula mineralizációjában játszik szerepet vedlés során (Steel 1993, Ziegler 1997, 

Ziegler et al. 2007, Neues et al. 2011). A rákok exoszkeletonjának vizsgálata a kalcit/ACC 

arányának fontosságát bizonyította az elemi összetétellel szemben (Nikolov et al. 2010, 

Seidl et al. 2012). Ezek alapján az A. vulgare és a C. convexus kültakarójában talált kalcium 

arány különbségnek nincs meghatározó szerepe. 

5.2.2 A légzőszerv (pszeudotrachea) 

5.2.2.1 A légzőszerv típusa 

A pszeudotrachea alakulása nagy jelentőségű a törzsfejlődés és az egyes családok 

származástanának szempontjából (Verhoeff 1917, 1920, Wägele 1989). Schmidt és 

Wägele (2001) munkájában kísérletet tett arra, hogy összefoglalja a szárazföldi ászkarákok 

légzőszervének evolúcióját.  

Az általunk vizsgált fajok közül a C. convexus, a P. collicola és a T. rathkii részben 

fedett és erősen redőzött légzőfelszínű (Trachelipus-típus) fehérszervvel rendelkezik. A 

pszeudotrachea ezen típusa akár hatszor is megjelenhetett a szárazföldi ászkarákok 

törzsfejlődése során (Schmidt és Wägele 2001). A teljesen fedett (internalizált) 

légzőszervek, melyek légzőnyílása (spirákulum) körül perispirakuláris terület is 

megfigyelhető, szintén legalább hat független alkalommal jelent meg az Oniscidea taxonon 

belül: a Tylidae, Actaecia, Aphiloscia, az Eubelidae, az Armadillidae, a Porcellionidae, és 

az Armadillidiidae csoportnál (48. ábra, Schmidt és Wägele 2001). Ilyen típusú 

fehérszervvel rendelkezik a vizsgálatunkban szereplő fajok közül az az A. nasatum, az A. 

versicolor, az A. vulgare, az A. zenckeri, az O. planum, a P. politus és a P. pruinosus.  

Fontos megjegyezni, hogy a légzőszerv alapszabásában tapasztalható 

hasonlóságok a funkcionális kényszerek miatt alakulhattak ki, többször is megjelentek 

evolúciós ágaikon, tehát a fajok filogenetikai helyzete nem befolyásolja. Jelenleg nincs 

egyértelmű bizonyíték arra, hogy az Oniscidea taxon fő leszármazásai vonalai közül a 

szárazabb területeket is meghódító Crinocheta csoport tagjainak életmódja és a 

kiszáradással szembeni toleranciája összefüggene a fehérszerv típusával.  
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48. ábra: A Crinocheta csoport morfológiai karaktereken alapuló törzsfája. A vonalak stílusa a 
légzőszerv szerkezeti tulajdonságait mutatja. Idézőjelben a valószínűsíthetően nem monofiletikus 
taxonok nevei láthatóak. Az általunk vizsgált fajok a bekeretezett csoportokba tartoznak (eredeti 

ábra: Schmidt és Wägele 2001). 

 

5.2.2.2 A légzőszerv belső struktúrája 

A pszeudotrachea belső szerkezetét tanulmányozva nagyfokú hasonlóságot 

találtunk az A. vulgare és a P. pruinosus légjáratainak lefutása között. Ez megerősíti 

Schmidt és Wägele (2001) eredményeit, miszerint a Porcellionidae és Armadillidiidae 

csoport légzőszervének felépítése közel áll egymáshoz. Meglepő eredmény, hogy az 

ugyanazon családba tartozó P. politus és O. planum fehérszerveinek száma és belső 

struktúrája is eltérő. Érdekes módon az Eubelidae családban is megjelennek különböző 

a légzőszerv elsődlegesen hiányzik vagy redukálódott 

dorzális légzőfelszín (Oniscus-típus) 

részben fedett légzőszerv (Trachelipus-típus) 

internalizált légzőszerv (Porcellio-típus) 

légzőmezők (Rhyscotus) 
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típust képviselő pszeudotracheák, ide tartozik a legfejlettebb légzőszervvel rendelkező 

Periscyphis génusz. Esetükben a légjáratok a testüregbe is betűrődnek (Ferrara et al. 

1997). Az Armadillidium génusz négy faját vizsgálva a légzőfelület nagyságában jelentős 

különbségeket találtunk. Az A. vulgare jelentős terjedelmű légzőfelülete is nagyban 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a szélsőségesebb környezeti tényezőket is jól tűri, míg a kisebb 

légzőfelületű, kevésbé bonyolult légzőszervvel rendelkező faj, az A. zenckeri csak extrém 

nedves feltételek között képes túlélni. Ezen eredmények alapján az ászkarák fajok 

filogenetikai helyzete és a légzőszerv belső részének felépítése között nincs egyértelmű 

összefüggés. A hemolimfa alakos elemeinek számában megjelenő különbségek az 

egyedek aktuális fiziológiai állapotát tükrözhetik. 

Felmerül a kérdés, hogy a perispirakuláris terület kutikuláris szerkezetének milyen 

szerepe lehet a légzésben? Vajon a kiemelkedések és gyűrődések rendszere egyfajta 

felület nagyobbító szereppel rendelkezik, vagy pusztán támasztó, esetleg a 

szennyeződéstől védő funkcióval rendelkezik? Mivel ezek a szerkezeti elemek nemcsak a 

légzőszerv bejárata körüli részen figyelhetők meg, hanem olykor mélyen a légzőszerv 

belsejébe is benyomulva, feltételezzük, hogy ezek inkább támasztó, szilárdító, esetleg a 

beáramló levegő tisztítását, felmelegítését szolgáló felületi módosulások lehetnek. Ezt 

látszik alátámasztani Paoli és munkatársai (2002) az Eubelidae család fajainak 

légzőszervein végzett munkájának eredményei is. 

Néhány faj esetében a hemolimfa nyomásváltozásaival összefüggésben kialakult a 

légzőszerv nyílásaihoz kapcsolódó zárómechanizmus, amely a vízvesztés megelőzésében 

játszik szerepet (Hoese 1982). Ennek alapján a spirákulumok zárását a fénymikroszkópos 

keresztmetszeti képeinken látható izomkötegek is segíthetik. 

5.2.3 A költőtáska (marsupium) 

5.2.3.1 A költőtáska alakulása és az ökormofológiai típus 

Fénymikroszkópos eredményeink egybecsengenek Appel és munkatársai (2011) 

vizsgálatával, melyben az ászkarákok ökomorfológiai típusának és a költőtáskájuk 

(marsupium) szerkezetének kapcsolatát vizsgálták sztereomikroszkópos módszerekkel. 

Kimutatták, hogy a gömbölyödésre képes fajoknál (“roller”) a költőtáska a nőstény testébe 

nyomulva alakul az utódok fejlettségi állapotának függvényében. Warburg és Rosenberg 

(1996) a gömbölyödő A. officinalis és Schizidium tiberianum fajoknál megfigyelték, hogy a 

fejlődő utódok ún. marsupiális zsákokban csoportokba rendeződve helyezkednek el a 

költőtáska üregében. Mi nem találtunk hasonló képleteket a gömbölyödésre képes fajok 

vizsgálata során (A. vulgare, C. convexus), így ez valószínűleg nem a „roller” típushoz 

köthető bélyeg. 
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5.2.3.2 Az oostegit és a cotyledon 

Treviranus és Treviranus (1816) voltak az elsők, akik a költőtáska részeként leírták 

az oostegiteket és a cotyledonokat. Azt feltételezték, hogy a cotyledonok a fejlődő utódok 

táplálásában játszhatnak szerepet. Patanè (1940, 1951) a Porcellio laevis, az Armadillidium 

cinereum, a Trichoniscus pusillus provisorius, a Ligia italica és az Anilocra physodes fajok 

költőtáskájának felépítését vizsgálta. Úgy gondolta, a marsupiális folyadék a cotyledonokon 

és oostegiteken keresztül áramlik be a költőtáska üregébe, elsődlegesen pedig az utódok 

légzését segíti, nem a táplálásukban játszik szerepet. Eredményei alapján a nőstények hasi 

oldalán lévő kültakaró nagyon vékony és áteresztő, így megkönnyíti a tápanyagok cseréjét 

a testüreg és a költőtáska ürege között.  

Az oostegitek külső kutikulája vastag és nem vízáteresztő, így véd a kiszáradás 

ellen (Hoese 1984). A kvantitatív elemzéseink is azt mutatták, hogy a külső kutikula 2,5-3-

szor vastagabb, mint az oostegiteket belülről borító réteg. A Porcellio dilatatus faj esetében 

Luca (1965) nagyméretű szekréciós sejteket talált ezekben a levélszerű struktúrákban. 

Megfigyeléseink szerint az oostegit sejtes elemeket és testfolyadékkal telt teret is tartalmaz. 

A hemolimfában mérsékelten elektrondenz pelyhes csapadék volt megfigyelhető, mely 

valószínűleg a fixálás során a tesfolyadék szilárd alkotóelemeinek kicsapódása miatt jött 

létre. Az oostegit sejtek citoplazmájának adott PAS pozitív reakciója bizonyíthatja 

poliszacharidok jelenlétét. Emellett az elektronmikroszkópos vizsgálataink apró 

kitüremkedéseket mutattak a belső kutikulán a T. rathkii faj esetében. Ezek a kinövések 

szenzoros funkcióval is rendelkezhetnek, így képesek lehetnek érzékelni a költőtáskában 

lévő folyadék összetételét. Sajnos eddig nem találtunk dendritikus összeköttetéseket, 

melyek bizonyítanák, hogy szerepet játszanak az érzékelésben, így lehet, hogy ezek a 

függelékek csak szerkezeti elemek. 

Akahira (1956) a P. scaber fajt vizsgálva mukózus váladékot talált a cotyledonban 

és körülötte. Úgy gondolta, hogy ezek a függelékek tápanyag raktárak. Hoese és Janssen 

(1989) az Armadillo ausseli, az A. vulgare, a Hemilepistus aphganicus, a H. reaumuri, a 

Hyloniscus riparius, a Philoscia muscorum és a Porcellio scaber költőtáskáját 

tanulmányozta. Kutatásukban bizonyítékot kerestek a cotyledon hámrétegén keresztüli 

anyagáramlásra. Eredményeik alapján a cotyledon szövettani felépítése hasonlít az 

időszakosan aktív transzportot végző hámszövethez és maternális zsírtesteket is tartalmaz. 

Saját fénymikroszkópos vizsgálataink szintén kimutatták a zsírtestek jelenlétét, amelyek 

zsírraktárként működnek és a ventrális idegkötegek közelében találhatóak (Hoese és 

Janssen 1989). Picaud és Souty (1980) valamint Picaud és munkatársai (1989) a Porcellio 

dilatatus fajnál vitellogenin szintézis jeleit találták a zsírtestekben.  

A cotyledon proximális részén erősen festődött lipid zárványokat mutattunk ki. Ezek 
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a struktúrák a középbéli mirigy sejtjeiben és a mancákban is megtalálható lipid cseppekhez 

hasonlítanak (Štrus és Blejec 2001). A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok 

eredményei alapján a vizsgált fajok (C. convexus, T. rathkii) cotyledonja sejtes felépítésű 

és különböző típusú mitokondriumokat tartalmaz. Fontos azonban megemlíteni, hogy a 

mitokondriumok morfológiája a sejt funkcionális állapotával van szoros összefüggésben.  

Figyelemre méltó a cotyledon alapjánál megjelenő harántcsíkolt izomszövet, melyről úgy 

gondoljuk, fontos szerepet játszhat ezeknek a függelékeknek a rögzítésében és bizonyos 

mozgások kivitelezésében. 

Eredményeink alapján csak kis különbségek figyelhetőek meg a különböző 

ökomorfológiai típusú fajok oostegit és cotyledon finomszerkezetében. Ennek oka lehet az 

is, hogy mindkét faj az Oniscidea ugyanazon leszármazási ágához tartozik. Fontos 

megjegyezni, hogy a finomszerkezetben megjelenő különbségek az egyedek aktuális 

fiziológiai állapotát tükrözhetik. 

 

5.3 A szárazföldi ászkarákok kiszáradástűrése 

A szárazföld meghódítása során a különböző habitatokban élő ászkarák fajok 

kiszáradás elleni rezisztenciája eltérővé vált (Warburg 1993). Kísérletünkben hat, azonos 

élőhelyen előforduló ászkarák faj deszikkációs súlyvesztését és mortalitási rátáját 

vizsgáltuk különböző páratartalom értékek mellett. Feltételeztük, hogy az egyedek kezdeti 

tömege, kültakarójuk vastagsága és felszíni morfológiája hatással van a vízvesztés 

mértékére. Kísérletünket az Armadillidium nem hazánkban előforduló négy faján is 

elvégeztük, így a deszikkáció tűrés génuszon belüli vizsgálatára is lehetőségünk nyílt. 

 Herreid (1969 a,b) szerint a terresztris életmódot folytató rákok a kültakarójukon 

keresztül több vizet veszítenek, mint például légzés vagy kiválasztás során. Ezzel szemben 

a többi szárazföldi ízeltlábú csoportnál a kültakarón keresztül kevesebb víz távozik (Edney 

1954, Zachariassen 1991, Lighton 1993). A kutikula vízáteresztő képessége miatt a 

szárazföldi rákok esetében a nagyobb testméret előnyös a terresztris élőhelyek 

benépesítése során (Richardson 1984). 

A szárazföldi ászkarákok kiszáradással szembeni toleranciáját vizsgálták Tsai és 

munkatársai (1998) a fél-szárazföldi életmódú Ligia ászkarák fajoknál (L. exotica és L. 

taiwanensis). Eredményeik inter-specifikus különbséget mutattak a deszikkáció tűrésében, 

mely szerint a szélesebb elterjedési területtel rendelkező L. exotica faj példányai jobban 

bírták a kiszáradást. Mindkét faj esetében pozitív kapcsolat volt a túlélési időben és a 

testméretben; a nagyobb egyedek kevesebb vizet veszítettek.  

Dias és munkatársai 22 szárazföldi ászkarák faj kiszáradással szembeni 
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rezisztenciáját vizsgálták (2013). Megfigyeléseik alapján a mortalitást főleg az egyedek 

vízvesztésének mennyisége befolyásolja. Tsai és munkatársai korábbi erdeményeit 

megerősítették, miszerint a vízvesztés egy passzív folyamat, amely a nagyobb testméretű 

egyedeknél csökken a kisebb felület-térfogat arány miatt.  

Az említett tényezőkön kívül a kiszáradással szembeni tűrőképesség alakulásában 

feltételezhetően a leszármazástani viszonyok szerepe sem elhanyagolható (Dias et al. 

2013). Az Armadillidium génusz fajain végzett vizsgálatunk azonban cáfolta ezt az állítást, 

hiszen itt az élőhely preferenciával összefüggő jelentős különbségeket találtunk. A 

deszikkáció tolerancia meghatározó eleme, hogy az adott faj a terresztris élőhelyekhez való 

adaptáció mely fokán áll (Edney 1968, Dias et al. 2013). Ezt az állítást alátámasztja a 

további kutatásokban szereplő taxonok kiszáradással szembeni toleranciájának sorrendje 

is: Ligia < Oniscus < Porcellio  < Armadillidium (Edney 1951, Bursell 1955, Carefoot et al. 

1990). 

A vártnak megfelelően a kozmopolita, habitat generalista A. vulgare faj nagyobb 

testtömege és vastag exoszkeletonja hatékony védelmet biztosít még extrém száraz 

körülmények között is. A P. politus relatíve vastagabb kültakarója és viszonylag nagy 

testtömege sem nyújtott védelmet a kiszáradás ellen a vékony kutikulával rendelkező 

fajokkal összevetve (O. planum, P. pruinosus), amelyek kevesebbet veszítettek a súlyukból. 

Esetükben feltehetően a testfelszínt borító poliszacharid tartalmú gömb alakú képletek 

csökkenthetik a vízvesztés mértékét. 

A P. politus faj esetében látszólag ellentmondó eredmény született, amely esetben 

kísérleti körülmények között ugyan a többi fajénál magasabb a deszikkációs vízveszteség, 

de a faj napi aktivitási mintázatának ismerete magyarázza annak túlélését az adott 

természetes körülmények között. Eddigi vizsgálatok alapján a P. politus a szürkületi és esti 

órákban mozog a talajfelszínen, amikor a páratartalom 75-80% körül van (Ilosvay 1982, Tuf 

és Jeřabková 2008). Az A. vulgare magas tűrőképességének köszönhetően (Edney 1951) 

a reggeli órákban, sőt, napközben is aktív (Cloudsley-Thompson 1952, saját megfigyelés). 

Az ászkarákokra jellemző, hogy a számukra kedvezőtlen időszakot a talajfelszín alatt vagy 

menedékbe („shelter”) húzódva töltik (különböző tereptárgyak pl. kövek, kidőlt fatörzsek 

alatt) (Hornung 2011). Waloff (1941) és Edney (1951) vizsgálatai alapján alacsonyabb 

páratartalom értékek mellett talajfelszíni mozgásuk során már egy órán belül kritikus 

mennyiségű vizet veszítenek. 

Eredményeink alapján a kiszáradással szembeni rezisztenciában a leszármazástani 

kapcsolatoknak nincs jelentős szerepük, ezzel szemben kültakaró egyes tulajdonságai 

(vastagság, felszín), mellett a napi aktivitási mintázat is kiemelt fontosságú. 

5.4 Vizsgálataink eredményeinek összegzése 
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A dolgozat multidiszciplinárisan, három különböző nézőpontból – terepi, morfológiai, 

kísérletes irány – közelítve vizsgálta a szárazföldi ászkarák közösségek fajai 

együttélésének lehetséges módjait, útjait.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy az ászkarák fajok nem véletlenszerűen 

fordulnak elő bizonyos élőhelyeken. Ennek hátterében – a szárazföldi ászkarákokra 

különösen jellemző aggregációs hajlam mellett (Broly et al. 2014) – egyrészt az egyes 

habitatok környezeti tényezőinek – az ászkarákok, és hasonló méretű, életmódú 

gerinctelenek számára – heteromorf térbeni megjelenése (mikroklimatikus viszonyok, 

talajparaméterek stb.) állnak. Ezt alátámasztja, hogy a vizsgált területen a hűvösebb, 

párásabb mikroklímával és magasabb CaCO3 tartalmú talajjal jellemezhető I-es 

mezhohabitat bizonyult a legfajgazdagabbnak. Az ászkarák fajok élőhelyfoltok közötti 

megoszlásában a környezeti tényezőkkel szembeni eltérő toleranciájuk szerepet játszik. 

Ennek megfelelően a nedvességkedvelő, kistermetű H. riparius, A. roseus és 

Haplophthalmus fajok a számukra megfelelő mikroklímájú területen fordulnak elő nagy 

számban.  

A fajok eltérő mezo-, mikroélőhely preferenciája mögött igazolható morfológiai 

(kutikula vastagság, felszíni struktúrák; légzőhám kiterjedtsége) és élettani 

(kiszáradástűrés) különbségek állnak. Vizsgálatunkra vonatkoztatva, a Juhász-Nagy Pál 

(1986) által megfogalmazott komplementaritás úgy valósul meg élőhely és faj között, hogy 

a nedvesebb, hűvösebb élőhelyeken a vékonyabb kutikulájú (H. danicus, H. mengii, A. 

roseus), gyenge hatásfokú légzőszervvel rendelkező fajok (A. zenckeri) élnek. Ezzel 

szemben a száraz, meleg élőhelyeken a vastag kutikulájú, fejlettebb légzőszervű fajokat 

találjuk (A. vulgare). A deszikkáció elleni védekezésben a vékony kutikulájú fajok (O. 

planum, P. pruinosus) tergit felszínén megjelenő struktúrák is fontosak. 
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7. Új tudományos eredmények 

 

1) A vizsgált habitatban (Solymár település mellett fekvő, Budai Tájvédelmi Körzethez 

tartozó gyertyános-tölgyes erdőtársulás) a szárazföldi ászkarák fajok térbeli 

eloszlása (mezo-, és mikrohabitat skálán) eltér, ami kapcsolatba hozható a fajok 

környezeti igényével, és a habitat abiotikus és biotikus heterogenitásával. 

2) A heterogén élőhely habitat szinten az irodalmi adatok alapján várhatónál (5-6 faj) 

kiugróan magasabb fajgazdagságot eredményezett (12 faj). Ami jelen esetben az 

élőhely heterogenitása mellett annak ökoton, ill. grádiens jellegével is összefügg 

(urbán – természetközeli; nedves – száraz mikroklíma). 

3) A szárazföldi ászkarák fajok mérete, felszíni aktivitása, ökomorfológiai típusa és 

mikrohabitat preferenciája befolyásolja gyűjthetőségüket, így fontos a 

megválaszolandó kérdéshez adekvát terepi módszerek alkalmazása. 

4) Korábbi vizsgálatok eredményeit megerősítettük, miszerint az ászkarák fauna teljes 

feltáráshoz a talajcsapdázás mellett érdemes egyeléses (idő)gyűjtést is alkalmazni. 

5) A szárazföldi ászkarák fajok élőhely igényeinek (mezo-, mikro)habitat skálán 

mérhető különbségei, valamint az elterjedés és élőhelyválasztás mögött morfológiai 

különbségek is rejlenek. Az Armadillidium vulgare faj vastag kültakarója és jelentős 

terjedelmű légzőfelülete hozzájárulhat annak globális sikerességéhez.  

6) Kimutattuk, hogy az Orthometopon planum és a Porcellionides pruinosus fajok 

kültakarójának felszínén megjelenő gömbalakú képletek poliszacharid tartalmúak, 

ellentétben a korábbi feltételezésekkel (viaszos bevonat). 

7) Fénymikroszkópos vizsgálataink megerősítették, hogy az ökomorfológiai típus és a 

költőtáska alakulása között szoros kapcsolat van. 

8) A kiszáradással szembeni rezisztenciában a leszármazástani kapcsolatoknak nincs 

jelentős szerepük, azonban a kültakaró egyes tulajdonságai (vastagság, felszíni 

képletek) kiemelt fontosságúak. 
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9. Függelék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1. ábra: A vizsgált fajok: Armadillidium zenckeri (a; 8-10 mm), Protracheoniscus politus (b; 10 mm), 

A. vulgare (c; 12 mm), A. versicolor (d; 10 mm), Porcellionides pruinosus (e; 8 mm), Cylisticus 

convexus (f; 9 mm), A. nasatum (g; 10 mm), Haplophthalmus danicus (h; 3,5 mm), Trachelipus rathkii 

(i; 7,5 mm), Porcellium collicola (j; 5 mm), Platyarthrus hoffmannseggii (k; 4 mm), Orthometopon 

planum (l; 7,5 mm), Hyloniscus riparius (m; 2,2 mm), Haplophthalmus mengii (n; 3,5 mm). Átlagos 

testhossz adatok: Farkas és Vilisics 2013; Képek forrása: Dr. Hornung Erzsébet  

Kivéve: A. nasatum: http://alaskahermit.com/?attachment_id=2917 

H. danicus: http://www.bmig.org.uk/species/Haplophthalmus-danicus 

P. collicola: http://www.naturefg.com/pages/c-animals/porcellium%20collicola.htm 

P. hoffmannseggii: http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Platyarthrus 

H. riparius: http://bugguide.net/node/view/378216 

H. mengii: http://www.bmig.org.uk/species/haplophthalmus-mengii 
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F2. ábra: a és b) Az Alsó-Jegenye-völgyben (I) kijelölt csapdahelyszínek (a: I/1; b:I/3); 
c) A Felső-patak-hegyen (II) fekvő csapdahelyszínek egyike.  

(Képek forrása: Dr. Hornung Erzsébet) 

A vizsgált mezohabitatokban (I) és (II) – 3-3 mintavételi foltot jelöltünk ki. 
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F3. ábra: A foltonkénti csapdacsoportok kialakítása (Alsó-Jegenye-völgy I/1,2,3; Felső-patak-hegy 
II/1,2,3). 

 

 

F1. táblázat: Az élőhelyfoltokból származó talajminták vizsgált paramétereinek értékei 
(Alsó-Jegenye-völgy: I/1,2,3; Felső-patak-hegy: II/1,2,3). 
 

 

 

  

kód pH  K(A) 
só  
(m/m 
%) 

humusz  
(m/m %) 

CaCO3 
(m/m %) 

AL – 
K2O 
(mg/kg) 

AL – 
P2O5 
(mg/kg) 

NH4-
N 
(mg/kg) 

NO3-
N 
(mg/kg) 

össz-
N  
(m/m 
%) 

I/1 7,17 56 <0,02 4,65 6,11 319 127 15,6 12,4 0,297 

I/2 7,24 58 <0,02 5,08 7,57 337 91,3 17,2 13,5 0,353 

I/3 7,31 48 <0,02 4,45 15,4 331 294 12,6 13,1 0,217 

II/1 6,05 55 <0,02 4,87 0,24 309 125 18,9 6,66 0,287 

II/2 5,91 60 <0,02 5,53 0,14 282 124 18,9 7,22 0,307 

II/3 6,72 60 <0,02 5,25 0,47 334 116 15,6 6,99 0,340 
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F2. táblázat: A léghőmérséklet hetenkénti minimum értékei (oC). 
Vizsgált területek: Alsó-Jegenye-völgy (I/1,2,3) és Felső-patak-hegy (II/1,2,3). 
A vizsgált időszak: 2013.06.14-09.20. 

 

Hőmérséklet (oC) 

hét I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 

1 13,8 14,3 13,7 15 15 15,1 

2 11 11 10,5 11,2 11 10,7 

3 9,5 9,5 9,3 10,6 10,3 10,6 

4 14 14 13,9 15 15,8 14,9 

5 12 12 11,6 13,1 14 13 

6 12,1 12,1 12 13,3 14,5 13,5 

7 14,7 14,8 14,5 16,2 17 16,5 

8 17 17 16,8 18,5 19,3 18,4 

9 10 10 9,5 11,1 12,9 11,4 

10 12 12,1 11,8 13,6 14,6 13,7 

11 10,3 10,2 9,9 11,6 11,3 11,2 

12 8 8,1 8 9,9 9,5 9,3 

13 9,8 9,7 9,6 11,7 11,1 10,6 

14 6 5,7 5,4 6,9 6,4 6 

 

 

F3. táblázat: A léghőmérséklet hetenkénti maximum értékei (oC). 
Vizsgált területek: Alsó-Jegenye-völgy (I/1,2,3) és Felső-patak-hegy (II/1,2,3). 
A vizsgált időszak: 2013.06.14-09.20. 

 

Hőmérséklet (oC) 

hét I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 

1 29,1 28,4 26,1 29,1 29,5 31,3 

2 28,6 27,4 25,6 28,4 28,6 31,1 

3 24,7 24,5 23,8 24,8 25,9 28,3 

4 24,7 24,6 24,1 25,6 26,2 28,4 

5 24,6 24,3 23 26,8 25,6 29 

6 26,3 26,2 25,7 28,2 29,8 31,5 

7 30,4 30,3 28,7 33,2 33,5 35,7 

8 32,4 32,4 30,9 35,1 34,4 36,4 

9 27,8 27,7 26,6 30,1 30,1 31 

10 29,2 29 28,2 31,8 29,7 32 

11 20,7 20,6 20 23,1 22,1 22,8 

12 22,7 23,3 23,4 24,4 24,1 25,3 

13 19,4 18,5 18,6 21,1 20 21,4 

14 15,7 14,6 15 16,3 15,5 15,3 
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F4. táblázat: A relatív páratartalom (rH) hetenkénti minimum értékei. 
Vizsgált területek: Alsó-Jegenye-völgy (I/1,2,3) és Felső-patak-hegy (II/1,2,3). 
A vizsgált időszak: 2013.06.14-09.20. 

 

Relatív páratartalom (rH) 

hét I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 

1 72 75,1 84,2 68,4 69,5 59,3 

2 87,3 87,1 92,8 81,2 82,4 77,9 

3 69,2 69,6 79,7 70 67,8 50,4 

4 76,9 78,2 80,2 67,3 67,1 55,9 

5 60,7 62 74,9 53,8 60 41,1 

6 53,7 55,4 68,5 39 51 34,6 

7 49,8 52,3 61,7 39,9 42,4 33 

8 40,1 41,2 51,3 32,1 33,6 30 

9 40,6 42,6 50 29,2 32,8 29 

10 36,7 38,9 49,3 29,1 36,3 28,5 

11 81,9 84 87,4 72,1 74 68,8 

12 49,2 49,5 60,7 48,7 47,8 45,1 

13 91,2 91,9 91,1 79,1 76,9 74,4 

14 85,4 85,7 95,9 75,8 77,2 76,2 

 

 

F5. táblázat: A relatív páratartalom (rH) hetenkénti maximum értékei. 
Vizsgált területek: Alsó-Jegenye-völgy (I/1,2,3) és Felső-patak-hegy (II/1,2,3). 
A vizsgált időszak: 2013.06.14-09.20. 

 

Relatív páratartalom (rH) 

hét I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 

1 97,5 97,7 98,1 96,5 96,3 97,5 

2 98,8 99,2 99,6 99 99,6 99,4 

3 98,9 99,1 99,6 99 99,5 99,3 

4 98,2 98,5 99,3 98,4 99,3 98,7 

5 94,2 96,1 97,7 91,1 94,4 90,1 

6 94 95,5 97,7 87,3 92,5 84,6 

7 92,1 93,3 95,9 85,5 90,3 83,9 

8 89,8 91,6 94,4 90,5 95 89,5 

9 94 95,3 97 94,7 97,7 96,6 

10 93,7 95,6 95,6 94,7 97,9 96,7 

11 98,3 98,5 99,3 99,3 99,9 99,5 

12 97,8 97,4 97,6 97,1 98,5 98,2 

13 98,6 98,6 98 99,5 99,5 99,4 

14 98,4 98,3 98,1 99,4 99,6 99,4 
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F4. ábra: A léghőmérséklet kéthetenkénti szélső értékei (oC). Alsó-Jegenye-völgy (I/1,2,3) és 
Felső-patak-hegy (II/1,2,3), min – minimum érték, max – maximum érték. 

(1) 2013.06.14-28. (2) 2013.06.29-07.12. (3) 2013.07.13-26. (4) 2013.07.27-08.09. (5) 2013.08.10-
23. (6) 2013.08.24-09.06. (7) 2013.09.07-09.20. 
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F5. ábra: A relatív páratartalom kéthetenkénti szélső értékei (oC). Alsó-Jegenye-völgy (I) és Felső-
patak-hegy (II), min – minimum érték, max – maximum érték. 

(1) 2013.06.14-28. (2) 2013.06.29-07.12. (3) 2013.07.13-26. (4) 2013.07.27-08.09. (5) 2013.08.10-
23. (6) 2013.08.24-09.06. (7) 2013.09.07-09.20. 
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F6. táblázat: A cönológiai felvételezés eredményei során előkerült növényfajok.  
Vizsgált területek: Alsó-Jegenye-völgy (I/1,2,3) és Felső-patak-hegy (II/1,2,3). 
 (A – lombkorona szint; B – cserjeszint; C – aljnövényzet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szint I-es mezohabitat II-es mezohabitat 

A Acer campestre Acer campestre 
Carpinus betulus Carpinus betulus 
Fraxinus sp. Quercus robur 
Juglans regia  
Robinia pseudoacacia  

B Acer campestre Acer campestre 
Cornus sanguinea Carpinus betulus 
Corylus avellana Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna Crataegus laevigata 
Euonymus verrucosus Crataegus monogyna 
Fallopia japonica Euonymus sp. 
Juglans regia Ligustrum vulgare 
Parthenocissus inserta Prunus avium 
Sambucus nigra Quercus petraea 
Ulmus sp. Quercus robur 

  Sambucus nigra 
  Tilia platyphyllos 

C Aegopodium podagraria Acer campestre 

Anthriscus sp. Ajuga reptans 

Apiaceae Alliaria petiolata 

Asteraceae Anthriscus sp. 

Cardamine sp. Apiaceae1 

Carpinus sp. Apiaceae2 

Chelidonium majus Bromus sp. 

Dryopteris filix-mas Carex sp. 

Echinocystis lobata Carpinus betulus 

Galium aparine Carpinus sp. 

Geranium sp. Caryophyllaceae 

Geum urbanum Chelidonium majus 

Hedera helix Crataegus monogyna 

Heracleum sphondylium Dactylis sp. 

Impatiens sp. Euonymus europeus 

Lamium maculatum Euonymus verrucosus 

Lamium purpureum Festuca sp1 

Lamium sp1 Festuca sp2 

Lamium sp2 Galium aparine 

Ligustrum vulgare Geum urbanum 

Mercurialis sp. Glechoma hederacea 

Pulmonaria officinalis Hedera helix 

Stachys sylvatica Heracleum sphondylium 

Urtica dioica Impatiens noli-tangere 

Urtica urens Lamium maculatum 

Viola sp. Lamium sp. 
  Ligustrum vulgare 
  Melica uniflora 
  Polygonatum odoratum 
  Pulmonaria officinalis 
  Solidago sp. 
  Stachys sylvatica 
  Urtica sp. 
  Viola sp. 
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F7. táblázat: Az általánosított lineáris modellek (GLM) eredményeinek összefoglalása. 

 

Armadillidium vulgare Koefficiensek ± SE p-érték AIC 

Intercept -3,81485 ± 3,90527 0,101 172,11 

CaCO3 0,75769 ± 0,07109 3,21e-12  

rH_min 0,00959 ± 0,03130 0,761  

T_min 0,16450 ± 0,17506 0,354  

Intercept -10,0960 ± 5,97898 0,101 170,26 
CaCO3 0,74658 ± 0,06832 1,68e-12  

rH_max 0,06998 ± 0,05475 0,210  

T_max 0,12672 ± 0,09831 0,206      

Protracheoniscus politus Koefficiensek ± SE p-érték AIC 

Intercept -10,2210 ± 13,0965 0,441 261,65 

CaCO3 -0,2398 ± 0,2384 0,322  

rH_min 0,1654 ± 0,1050 0,125  

T_min 0,5429 ± 0,5871 0,362  

Intercept -11,6912 ± 20,7696 0,577 262,41 

CaCO3 -0,25297 ± 0,23733 0,294  

rH_max  0,24047 ± 0,19020 0,215  

T_max  -0,05208 ± 0,34150 0,880  

Porcellium collicola Koefficiensek ± SE p-érték AIC 

Intercept -2,92069 ± 2,34936 0,222560 134,5 

CaCO3 0,1708 ± 0,0428 0,000342  

rH_min 0,0356 ± 0,0188 0,067212  

T_min 0,0503 ± 0,1053 0,636012  

Intercept -3,3261 ± 3,7119 0,3767 134,99 

CaCO3 0,1714 ± 0,0424 0,0003  

rH_max 0,0494 ± 0,0339 0,1555  

T_max -0,0391 ± 0,0610 0,5266  

Orthometopon planum Koefficiensek ± SE p-érték AIC 

Intercept -0,47727 ± 0,47775 0,325 16,631 

CaCO3 0,01363 ± 0,00870 0,127  

rH_min 0,00223 ± 0,00383 0,565  

T_min 0,03002 ± 0,02142 0,170  

Intercept -0,75562 ± 0,75107 0,322 16,75 

CaCO3 0,01331 ± 0,00858 0,131  

rH_max 0,00538 ± 0,00688 0,440  

T_max 0,01578 ± 0,01235 0,210  

Hyloniscus riparius Koefficiensek ± SE p-érték AIC 

Intercept -0,43669 ± 0,22094 0,05651 40,436 
CaCO3 0,01109 ± 0,00402 0,00938  

rH_min 0,00325 ± 0,00177 0,07572  

T_min 0,01451 ± 0,009904 0,15232  

Intercept -0,30421 ± 0,36238 0,4072 37,181 

CaCO3 0,01139 ± 0,00414 0,0096  

rH_max 0,00304 ± 0,00332 0,3662  

T_max 0,00081 ± 0,00596 0,8925  

 

 



 130      
 
 

F8. táblázat: A talajcsapdázás során fogott abundáns fajok populációs jellemzői. A kéthetes 
gyűjtési periódusok: (1) 2013.06.14-28. (2) 2013.06.29-07.12. (3) 2013.07.13-26. (4) 2013.07.27-
08.09. (5) 2013.08.10-23. (6) 2013.08.24-09.06. (7) 2013.09.07-09.20. 
 

Gyűjtési periódus ♂ arány 
nem gravid ♀ 

arány 
gravid ♀ arány 

Armadillidium vulgare   

1 0,69 0,31 0,00 

2 0,54 0,46 0,00 

3 0,51 0,25 0,24 

4 0,39 0,07 0,54 

5 0,45 0,03 0,52 

6 0,62 0,00 0,38 

7 0,61 0,10 0,29 

8 0,60 0,28 0,12 

9 0,53 0,43 0,03 

10 0,41 0,59 0,00 

11 0,35 0,62 0,04 

12 0,42 0,58 0,00 

Porcellium collicola     

1 0,31 0,38 0,31 

2 0,33 0,33 0,33 

3 0,33 0,35 0,33 

4 0,50 0,00 0,50 

5 0,50 0,00 0,50 

6 0,50 0,00 0,50 

7 0,50 0,00 0,50 

8 0,33 0,33 0,33 

9 0,00 1,00 0,00 

10 0,00 1,00 0,00 

11 0,21 0,58 0,21 

12 0,29 0,43 0,29 

Protracheoniscus politus     

1 0,96 0,04 0,00 

2 0,47 0,02 0,51 

3 0,06 0,00 0,94 

4 0,28 0,01 0,71 

5 0,23 0,10 0,67 

6 0,09 0,00 0,91 

7 0,14 0,32 0,55 

8 0,20 0,10 0,69 

9 0,23 0,62 0,15 

10 0,25 0,44 0,31 

11 0,52 0,48 0,01 

12 0,43 0,57 0,00 
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F9. táblázat: Különböző terepi mintavételi módszerek alkalmazásával gyűjtött fajok egyszáma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtött fajok Avarrostálás 
Talajos 

avarminta 
futtatás 

Egyeléses 
időgyűjtés 

Protracehoniscus politus 9 5 10 

Porcellium collicola 14 4 4 

Orthometopon planum - - 11 

Armadilldium vulgare 2 3 5 

Hyloniscus riparius - - 5 

Androniscus roseus - - 5 

Haplophthalmus danicus - - 4 

Haplophthalmus mengii - - 3 

Plathyarthrus hoffmannseggii - - 3 

Cylisticus convexus - - 2 

Porcellionides pruinosus - - 2 

Trachelipus rathkii - - 1 
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F10. táblázat: Az ászkarák fajok kiszáradástűrésének kísérletes vizsgálata során mért hőmérséklet 
és páratartalom értékek. (Vizsgálat fajok: Armadillidium vulgare, Cylisticus convexus, Orthometopon 
planum, Protracheoniscus politus, Porcellionides pruinosus, Trachelipus rathkii.) 

Időpont Hőmérséklet (oC) Relatív páratartalom (%) 

1. kezelés   

02-12-2015 10:20:36 21 42,2 

02-12-2015 10:50:36 20,9 39,8 

02-12-2015 11:20:36 20,9 36,8 

02-12-2015 11:50:36 20,9 35,1 

02-12-2015 12:20:36 21 33,6 

02-12-2015 12:50:36 21 33 

02-12-2015 13:20:36 20,9 31 

02-12-2015 13:50:36 20,9 30 

02-12-2015 14:20:36 21 29,7 

02-12-2015 14:50:36 20,9 29,3 

02-12-2015 15:20:36 20,9 29 

02-12-2015 15:50:36 21 28,3 

02-12-2015 16:20:36 20,9 28,2 

2. kezelés     

02-12-2015 13:12:01 20,9 67,3 

02-12-2015 13:42:01 21,1 66,4 

02-12-2015 14:12:01 21,2 65,7 

02-12-2015 14:42:01 21,2 64,5 

02-12-2015 15:12:01 21,3 64,2 

02-12-2015 15:42:01 21,3 63,6 

02-12-2015 16:12:01 21,3 63,3 

02-12-2015 16:42:01 21,2 62,6 

02-12-2015 17:12:01 21,2 62,2 

02-12-2015 17:42:01 21,2 61,6 

02-12-2015 18:12:01 21,2 60,5 

02-12-2015 18:42:01 21,2 60,2 

02-12-2015 19:12:01 21 60,1 

3. kezelés     

02-12-2015 14:42:14 21,2 90,1 

02-12-2015 15:12:14 21,1 90,5 

02-12-2015 15:42:14 21,1 94,1 

02-12-2015 16:12:14 21 95,2 

02-12-2015 16:42:14 20,9 95,5 

02-12-2015 17:12:14 20,9 96,7 

02-12-2015 17:42:14 20,9 97,8 

02-12-2015 18:12:14 21 98 

02-12-2015 18:42:14 20,9 98,9 

02-12-2015 19:12:14 20,8 98,9 

02-12-2015 19:42:14 20,7 99,3 

02-12-2015 20:12:14 20,7 99,5 

02-12-2015 20:42:14 20,6 99,7 
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F11. táblázat: Az ászkarák fajok kiszáradástűrésének kísérletes vizsgálata során mért hőmérséklet 
és páratartalom értékek. (Vizsgálat fajok: Armadillidium zenckeri, Armadillidium nasatum, 
Armadillidium versicolor, Armadillidium vulgare.) 

Időpont Hőmérséklet (oC) Relatív páratartalom (%) 

1. kezelés   

22-07-2016 09:50:42 21,2 40,3 

22-07-2016 10:20:42 21,2 37,9 

22-07-2016 10:50:42 21,3 35,3 

22-07-2016 11:20:42 21,3 34,3 

22-07-2016 11:50:42 21,3 33,4 

22-07-2016 12:20:42 21,4 32,1 

22-07-2016 12:50:42 21,4 30,9 

22-07-2016 13:20:42 21,3 30 

22-07-2016 13:50:42 21,3 29,6 

22-07-2016 14:20:42 21,3 29,1 

22-07-2016 14:50:42 21,3 29 

22-07-2016 15:20:42 21,2 28 

22-07-2016 15:50:42 21,2 27,7 

2. kezelés     

22-07-2016 12:21:37 21 67 

22-07-2016 12:51:37 21,3 65,6 

22-07-2016 13:21:37 21,3 65,3 

22-07-2016 13:51:37 21,3 64,2 

22-07-2016 14:21:37 21,4 64 

22-07-2016 14:51:37 21,4 63,2 

22-07-2016 15:21:37 21,5 63,2 

22-07-2016 15:51:37 21,5 62,1 

22-07-2016 16:21:37 21,5 61,9 

22-07-2016 16:51:37 21,5 61,3 

22-07-2016 17:21:37 21,3 60,3 

22-07-2016 17:51:37 21,3 60 

22-07-2016 18:21:37 21,2 60 

3. kezelés     

22-07-2016 14:18:22 21,3 90 

22-07-2016 14:48:22 21,4 90,3 

22-07-2016 15:18:22 21,5 94 

22-07-2016 15:48:22 21,5 95,1 

22-07-2016 16:18:22 21,5 95,3 

22-07-2016 16:48:22 21,5 96,6 

22-07-2016 17:18:22 21,3 97,7 

22-07-2016 17:48:22 21,3 98,1 

22-07-2016 18:18:22 21,2 98,8 

22-07-2016 18:48:22 21,1 98,8 

22-07-2016 19:18:22 21 99,2 

22-07-2016 19:48:22 21 99,6 

22-07-2016 20:18:22 21 99,7 
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folyamatos támogatásért és hogy baráti légkörben dolgozhattam. 

Köszönöm Kovács Alexandrának és Derbák Dávidnak – akiknek társ-témavezetője voltam 

– hogy a közös munka során segítségemre voltak. 

Köszönöm opponenseimnek, Dr. Seres Anikónak és Dr. Farkas Sándornak, hogy vállalták 

a dolgozatom bírálatát és értékes javaslataikkal, észrevételeikkel hozzájárultak annak 

javításához. 

Köszönettel tartozom a családomnak, különösen a szüleimnek, akik a kezdetektől 

támogattak abban, hogy tudományos pályára lépjek. Köszönöm Eszternek és Gabinak, 

hogy mindig számíthattam rájuk. Végül szeretném megköszönni Tominak, hogy mindig 

támogatott, eloszlatta a kétségeimet, bármikor szívesen elolvasta a dolgozat alapját képező 

kézirataimat (és ha kellett ászkát gyűjteni is elkísért). 
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Kutatásunkat a Duna-Ipoly Nemzeti Park engedélyezte (iktatószám: KTVF: 15745-4/2013). 

A kutatás anyagi hétterét az Állatorvostudományi Egyetem Állatorvostudományi Doktori 

Iskola PhD kerete biztosította. 

 

 

Platyarthrus hoffmannseggii 


