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Bevezetés

Magyarország szárazföldi ászkarák faunájának kutatása az elmúlt 15-20 évben új len-
dületet kapott. Hornung Erzsébet, Farkas Sándor, Kontschán Jenő és Vilisics Ferenc 
aktivitásának köszönhetően a közelmúltban több, mint 100 dolgozatot publikáltak és az 
ismert hazai fajok listáján szereplő fajok száma 42-ről (Forró és Farkas 1998) mintegy 
60-ra emelkedett. Tovább fokozná a kutatások intenzitását egy részletes, valamennyi 
ismert ászkafajunkat tartalmazó határozó, ami sajnos a mai napig nem jelent meg. A 
hazai fajok magyar nyelvű, modern, részletes, biológiájuk minden részletére kiterjedő és 
a velük kapcsolatban megjelent irodalmakat tartalmazó tanulmányok szintén hiányoz-
nak. Jelen dolgozat ez utóbbi lemaradást igyekszik pótolni: egy cikksorozat első tagja-
ként hazánk egyik leggyakoribb, helyenként tömeges ászkafaját a Trachelipus nodulosus 
(C. L. Koch, 1838) fajt mutatja be. Az ismertetés kiterjed a faj morfológiájára, élettani, 
ökológiai jellemzőire és elterjedési adataira.

Taxonómia
A fajt dollFus (1901) publikálta először hazánkból. Az említett szerző adatait átvéve 

Csiki (1926) ugyanazon munkájában három eltérő néven is megemlíti. Ismeretes, hogy 
utóbbi szerző idézett dolgozatát még 1905-1906-ban írta meg, az általa akkor ismert 
irodalmi adatok alapján. A mű később, 1926-ban került publikálásra, változatlan formá-
ban, mindössze egy függelékben megadott kiegészítéssel. A dolgozat eredeti változatá-
ban a Porcellio nodulosus C. Koch faj szerepel, mint egy közép-európai elterjedésű, 
Magyarországon ritka ászkarák, Kerczesóra (Fogaras vármegye), Eszék, Zágráb, Fiume 
és Novi konkrét elterjedési adatokkal. A dolgozat Függelékében megadott fajlistában 
található és később szinonimának bizonyult Tracheoniscus balticus Verhoeff fajnál 
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Brassó és Zimony mellett már hazai lelőhelyadat is szerepel (Celldömölk, Ság-hegy). 
Szintén a Függelékben találjuk a Porcellium nodulosus C. Koch fajt, melynek lelőhelyei 
megegyeznek a cikk első változatban szereplő Porcellio nodulosus C. Koch adataival. 
dudiCh (1942) faunisztikai összefoglalójában a faj Porcellium nodulosus C. Koch néven 
szerepel. Az ezt követő hazai dolgozatokban már egyöntetűen a Trachelipus nodulosus 
(C. Koch, 1838) néven említik a fajt, melynek ez a jelenleg is érvényes elnevezése 
(sChmidt 1997).

A Tracheoniscus nodulosus (C. L. Koch, 1838) elnevezései (sChmalFuss 2003):
Porcellio nodulosus C. L. Koch, 1838
Trachelipus nodulosus (C. L. Koch, 1838) (Gruner 1966)
Porcellio aemulus Stein, 1859
Porcellio balticus Verhoeff, 1907 (Dahl, 1916)
Tracheoniscus balticus Radu &Tomescu, 1971
Porcellio balticus burzenlandicus Verhoeff, 1907

Morfológia
A T. nodulosus leírásához használt típuspéldány sajnos elkallódott. A faj első morfo-

lógiai leírásait VerhoeFF (1917, 1920) és Vandel (1943) dolgozataiban találjuk. Később 
gruner (1966), radu és tomesCu (1970, 1971) valamint tomesCu (1974) közölt szer-
vezettani tanulmányokat. A faj modern, részletes, katalogizált gyűjteményi példányokon 
alapuló morfológiai leírását sChmidt (1997) tanulmányában találjuk. Jelen dolgozatban 
a faj leírása és az ábrák egy része az idézett dolgozaton alapul. A mikrofotók és a prepa-
rátumok a Kaposvári Egyetem Természetvédelmi Tanszékén készültek. A mikroszkópos 
metszetek készítéséhez felhasznált példányok a szerző gyűjtéseiből származnak. A 
mikrofotók NIKON 2000 sztereomikroszkóp alatt, 400×-os nagyítás mellett CANON 
Powershot 7 fényképezőgéppel készültek. 

Méret: a hímek maximális hossza 12 mm, az ivarérett nőstények 8,5-13 mm-es hosz-
szúságot és 4-6 mm szélességet érnek el (1., 2., 3. ábrák). 

Szín: alapszínük sötétbarna, de a tor és a potroh csípőlemezei világosabb árnyalatúak. 
A csípőlemezek tövénél elhelyezkedő világos foltok hosszanti sávot képeznek. A tor 
középső régiójában soha nincs világos sáv.

Fej: a középső lebeny nem éri el az oldallebenyekhez húzott közös érintőt. Az oldal- és 
középlebenyek tompaszögben találkoznak (4. ábra). 

Tor: a hátlemezek csak kis mértékben rücskösek, hátsó peremük sima. A pórusmezők 
távolsága a csípőlemezek peremétől átmérőjük 2-4-szerese is lehet (5. ábra). Kivétel az 
első szelvény, ahol e távolság mindössze a pórusmező átmérőjével azonos. A pórusmező 
belsejében a mirigykivezető nyílások egy megközelítőleg háromszög alakú területet 
foglalnak el. 

Torlábak: a hímek 7. torlábának ischiumán levő mélyedést határoló kiemelkedés egye-
nes vonalú, esetleg enyhén konkáv lehet (6. és 7. ábrák). A lábon a carpus kiszögellése 
az íz kb. 2/3-ánál éri el csúcsát.

Potrohlábak: a hímek első potrohlába exopoditjának csúcsa hosszabb, mint a rajta levő 
fehértest szélessége (8. és 9. ábrák). Külső pereme enyhén konkáv. Az 1-2 potrohlábon 
a fehértestek külső szegélye tagolt, rovátkolt, ívük konkáv, míg a 3-5 lábon ugyan ez 
szinte teljesen egyenletes, sima. Az első potrohláb endopoditjának végén a tüskesor 
S-alakban görbült, csúcsa alatt szőrecset látható (10. és 11. ábrák).
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1. ábra: Trachelipus nodulosus hím 
(fotó: Farkas S.)

2. ábra: T. nodulosus hím nőstény
(fotó: Farkas S.)

3. ábra: T. nodulosus hím 
(Schmidt 1997)

4. ábra: T. nodulosus fej 
(fotó: Farkas S.)



natura somogyiensis126

5. ábra: A pórusmezők elhelyezkedése a T. nodulosus egy nőstény egyedének epimeritjein 
(Schmidt 1997)
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6. ábra: T. nodulosus hím egyedének 
7. torlába (fotó: Farkas S.)

7. ábra: T. nodulosus hím egyedének 
7. torlába (Schmidt 1997)

8. ábra: T. nodulosus hím egyedének I. 
potrohláb exopoditja (fotó: Farkas S.)

9. ábra: T. nodulosus hím egyedének I. 
potrohláb exopoditja (Schmidt 1997)
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Élettan, szaporodásbiológia
A faj élettani jellemzőt számos kutató vizsgálta (mödlinger 1931, TomesCu és radu 

1971). A hazai zoológusok közül Hornung Erzsébet nevét kell kiemelni, aki a faj bioló-
giájának szinte minden területére kiterjedően közölt tanulmányokat. Vizsgálta egyebek 
mellett a T. nodulosus táplálékfogyasztását és tömeggyarapodását (hornung 1981b). A 
méréseket néhány napos korú egyedekkel indította és 90 napon át folytatta. Az állatokat 
Populus alba lehullott leveleivel táplálta. Eredményei szerint az egyedek kb. 60 napos 
korukig intenzíven növekednek és napi táplálékfelvételük is ezzel párhuzamosan nő. Ezt 
követően azonban a tömeggyarapodás üteme lelassul és a táplálékfogyasztási ráta értéke 
is állandósul testtömegük 1,57%-ban naponta. A faj respirációs jellemzőinek vizsgálati 
eredményei alapján a T. nodulosus légzése alacsonyabb intenzitású és azt a külső hőmér-
séklet kevésbé befolyásolja, mint pl. a Porcellio scaber esetében ez megfigyelhető 
(hornung 1981a). Mindez azzal magyarázható, hogy a T. nodulosus által kedvelt nyílt, 
fátlan vegetációjú élőhelyeken a hőmérséklet gyakran szélsőséges ingadozást mutat, 
amihez a faj így alkalmazkodott.

A Kiskunsági Nemzeti Park mozaikos homokgyepjein a faj populációdinamikáját és 
térbeli eloszlását is tanulmányozták (hornung 1984, 1989). A hét éven keresztül végzett 
talajcsapdázásos vizsgálatok eredményei szerint a faj felszíni aktivitása júliusban és 
augusztusban éri el tetőpontjait. A nemek aránya nem egyenlő: a csapdázott egyedek 
75%-a nőstény. Gravid nőstényeket áprilistól novemberig figyelhetünk meg, arányuk a 
tavaszi és őszi hónapokban alacsony, júliusban és augusztusban kiemelkedően magas. 
Egyes nőstények, különösen a kétéves egyedek egy évben két alkalommal is lehetnek 
gravidok.

10. ábra: T. nodulosus hím egyedének I. 
potrohláb endopoditja (fotó: Farkas S.)

11. ábra: T. nodulosus hím egyedének I. 
potrohláb endopodit-csúcsa (fotó: Farkas S.)
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A gravid nőstények – testméretüktől függően – 14-40 utódot hoznak létre, mely érték 
kedvező időjárási körülmények esetén lehet magasabb is (32-75 utód/nőstény). A faj 
szaporodásbiológiájával és egyedfejlődésével kapcsolatban további adatokat találunk 
radu és tomesCu (1971), tomesCu et al. (1979, 1992) közleményeiben.

Ökológia
Az egyedek túlélését alapvetően a szaporodási időszak alatt rendelkezésre álló, meg-

felelő mikroélőhelyek, menedékek mérete befolyásolja (hornung 1989). A populációk 
méretének évenkénti ingadozása mikroklímatikus tényezőkkel hozható összefüggésbe, 
ezen belül elsősorban a szaporodási időszak alatti csapadékmennyiség fejt ki döntő 
hatást. A faj aggregált diszpergáltságú, mely részben az élőhely heterogenitása, részben 
az évszakokkal összefüggő klimatikus változások hatására alakul ki. 

Egy későbbi vizsgálatban (hornung 1991) különböző nyílt vegetációk ászkarák 
közösségeit hasonlították össze. A T. nodulosus aránya kiemelkedően magasnak bizo-
nyult a száraz, alacsony víztartalmú homoktalajokon kialakult, szélvájta buckaközökben 
a Festucetum vaginatae, a Potentillo-Festucetum pseudovinae és a Molinio-Salicetum 
rosmarinifoliae társulásokban.

tajoVsky (1998) különböző élőhelyeken végzett vizsgálatai alapján a faj déli 
kitettségű, száraz mészkő sziklagyepekben (Poa badensis-Festucetum pallentis), szőlő-
ültetvényeken, valamint a félruderális Agropyro-Rumicion crispi társulásokban fordult 
elő.

Egy, a Dél-Dunántúlon végzett kutatás során (Farkas et al. 1999) a faj egyetlen pél-
dánya egy telepített lucfenyvesből került elő, míg a szomszédos tölgyesben és a kettő 
közti átmeneti zónában nem került a talajcsapdákba a faj. A Rinya árterén, Bakháza 
közelében, a három élőhelyen (száraz legelő, másodlagosan kialakult kökény-bozót, 
akácos) elhelyezett talajcsapdák mindegyike gyűjtötte a fajt, de eltérő arányban (Farkas 

12. ábra: A T. nodulosus hazai elterjedése
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1998): az összes gyűjtött egyed mintegy fele a kökényesből került elő, a fennmaradó rész 
egyenlően oszlott meg a másik két élőhely között. A legelőn hat ászkafaj egyedei estek 
a csapdákba, melyek 75%-át a T. nodulosus tette ki. További ökológiai jellegű informá-
ciókat közöl Beyer (1964) és koBel-lamparski (1989).

Elterjedés
Előfordulása Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária és Magyarország területére terjed ki 
(FlasaroVa 1958, 1986, 1988, 1991, 1994, 1995, 1999, radu 1958, FrankenBerger 
1959, Vandel 1965, 1967, gruner 1966, karaman 1966, dominiak 1970, sChmölzer 
1974, potoCnik 1979, 1981, tomesCu et al. 1979, koBel-Foss 1983, sChawaller & 
sChmalFuss 1983, haFerkorn 1998, tajoVsky 1998). Magyarországi elterjedését a 12. 
ábra szemlélteti. Az UTM térkép alapjául szolgáló adatokat az alábbi közlemények tar-
talmazzák: Farkas 2004, 2005a, 2005b, 2006, 2009, Forró és Farkas 1998; kontsChán 
1999, 2001, 2002, 2004, kontsChán et al. 2006.

Összefoglalás

A Trachelipus nodulosus (C. L. Koch, 1838) hazánk egyik legközönségesebb 
szárazföldi ászkarákja. Magyar nyelven még nem jelent meg a faj biológiájának minden 
területére kiterjedő, részletes ismertetés. Ezt a hiányt pótolja e tanulmány, mely külföldi 
és hazai szakirodalmi adatok alapján bemutatja a faj morfológiáját, melyhez mellékeli a 
főként idegen nyelvű határozókban található ábrákat, továbbá saját készítésű fotókat. A 
cikk ismerteti a fajjal végzett életteni kísérletek fontosabb eredményet és szaporodásbi-
ológiájának jellemzőit. Az ökológiai adatok mellett közlésre kerülnek a faj hazai, pub-
likált elterjedési adatai, valamint az ezek alapján készült UTM térkép.
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