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A Kárpát-medence
sugaras fémfürkészeinek jellemzése
László Zoltán

A Pteromalidae család helyzete
és eddigi kutatása
A sugaras fémfürkészek (Pteromalidae) majdnem 600
genus 3500 leírt fajával (Noyes, 2003) a fémfürkészek
(Hymenoptera, Chalcidoidea) családsorozatának egyik fajokban leggazdagabb családját képviselik. Erre a családra
gyakran mint a más fémfürkész családokba be nem sorolható csoportok gyûjtõtégelyére hivatkoznak, habár egyáltalán nem tekinthetõ egy csupán mesterségesen összeállított
csoportnak. A család polifiletikus, ennek ellenére ismételt
feldarabolása a közeljövõben nem várható.
E családba morfológiai szempontból azokat a taxonokat sorolják, amelyek nem rendelkeznek a többi fémfürkész családokra jellegzetes bélyegekkel. A legtöbb sugaras fémfürkésznek 13 ízû csápja és 5 ízû lábfeje van,
amelyek alapján el lehet különíteni a felemás lábfejízes
(Tetracampidae) és karcsú (Eulophidae) fémfürkészek családjaitól. A hengeres (Eurytomidae) fémfürkészektõl az
elõtor alakjában, a szivárványos (Encyrtidae) és horpadt
(Eupelmidae) fémfürkészektõl a középtori oldallemez skulptúrájában különböznek. A hosszúfarkú (Torymidae) és díszes (Ormyridae) fémfürkészektõl a sugárér hosszában különböznek. A nehézséget az okozza, hogy majdnem minden más családba tartozó egyes fajokhoz akár mindkét nem
egyedei, gyakrabban a hímek nagyon hasonlítanak.
Átfogó munkát a Nyugat-Palearktikum faunájáról Graham (1969) és Boucek és Rasplus (1991) közöltek, Oroszország kelet-európai részének faunáját pedig Dzhanokmen
(1988) tekintette át. A Kárpát-medencei sugaras fémfürkész
fauna vizsgálata leginkább Erdõs, Boucek és Szelényi nevéhez fûzõdik, egységes fajlista azonban mindeddig nem jelent meg. A Kárpát-medence magyarországi területérõl a
legkorábbi jelzések Szelényi (1938) és Gyõrfi (1940) cikkeiben szerepelnek: az elsõ Kárpát-medencei fajlistát Szelényi
közölte 1938-ban, amelyben 8 Pteromalidae fajt említ, majd
ezt 1941-ben újabb 13 faj elõfordulásának adataival bõví-

tette ki. Gyõrfi Sopron és környékének rovarfaunájáról számolt be 1940-ben, amelyben 8 sugaras fémfürkész fajt is
említ, 1942-ben pedig már 47 faj lelõhelyeit közli a Kárpátmedencébõl. A Kárpát-medencei fémfürkészek vizsgálatát
Erdõs folytatja, 1946 és 1948 között hozzájárul az összes
fémfürkész család lelõhelyi adatainak bõvítéséhez. Erdõs
az 1947-es és 1948-as közleményeiben már 265 faj elõfordulásáról számol be, kiegészítéseket pedig 1960-ban és
1964-ben közölt. Peck et al. (1964), a Csehszlovákia fémfürkészei kötetben, átfogó képet nyújtanak az 1955-ig leírt
genusokról, a jellemzõ fajok rövid ismertetésével. Boucek
(1977) a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területének fémfürkész fajlistáját közölte, 253 sugaras fémfürkészrõl szolgáltatva faunisztikai és biológiai adatokat.
Kalina (1989) a volt Csehszlovákia területének fajlistájával zárta a Kárpát-medencei, illetve a Kárpát-medencét
érintõ sugaras fémfürkészeket tárgyaló munkákat. Magyarország faunaterületére új fajokat Szelényi (1983) után
László (2002, 2006, 2007) közölt.
A Nyugat-Palearktikumban mintegy 1000 ismert
Pteromalidae fajból hozzávetõlegesen 400-at ismerünk a
Kárpát-medencébõl. Ezek nagy része Erdõs és Szelényi
munkássága révén vált ismertté. Az Északnyugati-Kárpátok faunája Kalina és Boucek, a Dráva–Mura-vidék, Zágrábi-medence, Szlavón-röghegység, Alsó-Száva-síkság,
Drávamenti-síkság, Duna–Tisza köze pedig Boucek és
Erdõs munkássága révén vált ismertté. A Kárpát-medence
legkevésbé kutatott részei a Beregi- és Szatmári-síkság,
Temesköz, Kõrösvidék, az Erdélyi-szigethegység és Erdélyimedence, a Keleti- és Déli-Kárpátok. Az Erdélyi-medence
és az azt körülvevõ Kárpátok faunájával leginkább
Andriescu (1971, 1982), Mitroiu (2004, 2005) és László
(2003, 2006, 2007) foglalkozott.
A Kárpát-medence faunájának utolsó jégkorszak utáni
kialakulása két, délrõl északi irányba mutató betelepülési
útvonal révén jött létre. A nyugati útvonalon, a DélkeletiAlpoktól délre, illetve a Dinári-hegységrendszertõl dél
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1. táblázat
A Kárpát-medencébõl, környékérõl és a Balkánról ismeretes Pteromalidae fajok száma és diverzitása

Ismert fajok száma
Shannon-diverzitás

Szlovénia

Horvátország

Szerbia

Montenegró

Dunántúl

26
3,26

178
5,18

115
4,74

72
4,28

218
5,38

Tiszántúl

Erdély

Bulgária

129
4,86

138
4,93

46
3,83

Közép-M.
Ismert fajok száma
Shannon-diverzitás

307
5,73

nyugati irányból a fajok eljuthattak egészen a Bécsi-medencéig, sõt esetenként a Nyugati-Kárpátokig. A keleti útvonalon a kelet-balkáni, úgynevezett dácikus faunaelemek
elsõsorban a Kárpát-medence délkeleti, keleti részeit népesíthették be, egyes fajok feljuthattak akár Kárpátaljáig is.
Amennyiben különbözõ növényfajok és herbivorjaik esetében a két betelepülési útvonal létezik, feltételezhetõ, hogy
parazitoidjaik is ezeket követték.
A jelen vizsgálat célja az utolsó jégkorszak (Würmglaciális) utáni, a Kárpát-medencét benépesítõ két útvonal
(nyugati és keleti) elemzése a Pteromalidae fajok elõfordulásának, illetve annak a kérdésnek a szempontjából, hogy
léteznek-e csupán a Kárpát-medence keleti részére (Tiszántúl, Erdélyi-medence), illetve nyugati részére (Dunántúl,
Alpokalja, Mura-vidék) jellemzõ Pteromalidae fajok. A kutatási hipotézis a következõ: az Erdélyi-medence közelebb
áll az eddig feltárt fajok szempontjából a kelet-balkáni faunához (Bulgária, Görögország), mint a Dunántúl faunájához, viszont ez utóbbi a nyugat-balkáni sugaras fémfürkész faunához áll közelebb.

Vizsgálati módszerek
A sugaras fémfürkészek fajlistáit a különbözõ balkáni államok esetében Noyes (2003) Chalcidoidea adatbázisából
kértem le. Magyarország fajlistájának elkészítése során figyelembe vettem Noyes (2003) adatbázisát, a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Állattárának Hymenoptera gyûjteményében tárolt összes faji szinten identifikált
Pteromalidae példányt, valamint az Erdõs 1947 elõtt megjelent Szelényi (1938, 1941), Gyõrfi et al. (1940), Gyõrfi (1942)
közleményeket, mivel ezek nem szerepelnek a Noyes (2003)
adatbázisában. A Szatmári-síkság, Temesköz, Tiszántúl Romániához tartozó területeinek, valamint az Erdélyi-középhegységnek, az Erdélyi-medencének, a Keleti- és Déli-Kárpátoknak a fajlistáját: (1) az MTM Állattárának Hymenoptera
gyûjteményében tárolt egyedek alapján, valamint (2)
Andriescu & Gaidau (1990), Andriescu (1971, 1982), Botoc
(1972), Boucek (1966), Erdõs (1947, 1948, 1960), László
(2003, 2006, 2007), Mitroiu & Andriescu (2003, 2005),
Mitroiu & Popescu (2006), Mitroiu (2004, 2005) közleményei és (3) még nem közölt adatok alapján állítottam össze.
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Görögország
36
3,58

A balkáni államokat két csoportba osztottam: (1) keletbalkáni – Bulgária és Görögország; (2) nyugat-balkáni –
Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Montenegró. Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Macedónia az adatok kis száma
miatt az elemzésekbõl kimaradt. Magyarország területét a
Dunántúlra, Közép-Magyarországra és Tiszántúlra osztottam fel. Annak érdekében, hogy Magyarország területének
fajlistáját régiókra tudjam osztani, figyelembe vettem az
MTM Állattárának Hymenoptera gyûjteményében tárolt
minden egyes egyed lelõhelyét, de sok faj lelõhelyének
jegyzéke az irodalmi adatok alapján is kiegészítésre került.
A földrajzi tájegységek helyett az országok fajlistáit
vettem figyelembe Magyarország és Erdély kivételével.
Végül egy bináris adattáblát készítettem, amelyben a következõ területek szerepeltek: Bulgária, Görögország, Erdély, Tiszántúl, Horvátország, Montenegró, Szerbia, Szlovénia, Dunántúl és Közép-Magyarország.
Az elõfordulási adatsorokra egy hierarchikus clusteranalízist végeztem Rogers–Tanimoto-féle hasonlóság és
Ward-féle összevonási módszer használatával. A hasonlóságok meghatározásánál a Rogers–Tanimoto-koefficiens a különbözõségeket kétszeres súllyal veszi figyelembe. A Wardféle összevonási módszerrel vagy az eltérésnégyzetösszegnövekedés minimalizálásának módszerével a két objektum
alkotta csoportok homogenitásának maximalizását igyekeztem elérni. Ugyanakkor kiszámoltam minden területre a fajok
Shannon-diverzitását. A Shannon-diverzitás használatát az
motiválta, hogy viszonylag érzékeny a ritka fajok hatására.
A hierarchikus osztályozást, valamint a Shannondiverzitás számolását az R 2.4.1 statisztikai környezet
(The R Developement Core Team, 2006) segítségével végeztem. A hierarchikus osztályozáshoz az ade4 csomagot
(http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4), míg a diverzitás kiszámolásához a vegan csomagot (http://cc.oulu.fi/~jarioska/)
használtam.

Eredmények és megvitatásuk
A Kárpát-medence magyarországi területérõl 419 Pteromalidae faj elõfordulásáról találtam pontos lelõhelyi adatokat, míg a Noyes (2003) adatbázisában csak 354 faj található. Az Erdélyi-medence, Erdélyi-középhegység, Ke-
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a

b

1. ábra
Kisebb (a) és nagyobb (b) területi egységek hierarchikus osztályozása a Pteromalidae fajok elõfordulásainak szempontjából
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2. ábra
A Magyarországról kimutatott Pteromalidae fajok gyûjtõhelyeinek térbeli eloszlása

leti-, Déli-Kárpátok, valamint a Szatmári-síkság, Temesköz és a Tiszántúl Romániához tartozó területeinek Pteromalidae fajainak elõfordulásáról nem rendelkeztünk pontos adatokkal. Az MTM gyûjteményében tárolt és az irodalmi anyag alapján 219 fajnak az elõfordulásáról találtam
adatokat. Noyes (2003) adatbázisában összesen 126 Pteromalidae faj van felsorolva Románia teljes területére. Az
összes megvizsgált államok közül Magyarországról ismeretes a legtöbb faj, míg a legkevesebb adat Bulgáriából és
Görögországból származik (1. táblázat). A teljes megvizsgált területrõl (Kárpát-medence és Balkán) 587 Pteromalidae faj ismert.
A kisebb területi egységek hierarchikus osztályozása
alapján (1.A ábra) elmondható, hogy a magyarországi területek a fajok elõfordulásainak szempontjából távolabb
állnak a nyugat-balkáni területektõl, mint Erdély faunája,
amely a legnagyobb hasonlóságot Szerbia és Horvátország
faunájával mutatja. Egy másik csoportot képez Szlovénia,
Bulgária, Görögország és Montenegró, amely közelebb áll
a Szerbia, Horvátország és Erdély alkotta csoporthoz, mint
a magyarországi területek csoportjához. Ha nagyobb területi egységeket veszünk alapul (1.B ábra), gyakorlatilag
hasonló helyzettel állunk szemben, viszont a Tiszántúl a
kelet-balkáni csoporttal mutatja a legnagyobb mértékû ha-
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sonlóságot, míg a Dunántúl és Közép-Magyarország az
összes többi egységtõl elkülönül.
A Shannon-diverzitás alapján (1. táblázat) látható, hogy
a legmagasabb értékeket Horvátország, valamint a Dunántúl és Közép-Magyarország mutatják, míg Szlovénia mutatja a legalacsonyabb értéket. A nagyobb területi egységeket vizsgálva látható, hogy a diverzitás csökken nyugat–
keleti irányba.
A Kárpát-medencei sugaras fémfürkészekrõl közölt adatok hiányosak, annak ellenére, hogy a Nyugat-Palearktikum
eddig ismert faunájának hozzávetõlegesen a harmadáról
számos közlemény beszámol. Ugyanakkor nagy számban
várható tudományra új fajok leírása a Nyugat-Palearktikumból, így a Kárpát-medencébõl is, mivel a mediterrán és
alpesi régiók voltak a legkevésbé vizsgálva, amelyek kutatása elõtérbe került napjainkban.
Az MTM Állattárának Pteromalidae gyûjteményét
átvizsgálva több mint 50 Magyarország faunájára mindeddig nem közölt faj került elõ. Tekintettel a nagyszámú
faji szinten nem azonosított egyedre, további, faunaterületünkre új fajok elõfordulására minden bizonnyal lehet számítani. A Kárpát-medence erdélyi részérõl mindeddig nagyon keveset tudtunk. Az eddig megvizsgált Erdélybõl
származó fajok száma messze elmarad a Kárpát-medence
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fennmaradó részébõl elõkerült fajok számától, ami a kis
számú gyûjtésekkel magyarázható.
A fajok elõfordulási adatainak vizsgálata során egyértelmûen látszik, hogy a kutatási hipotézis nem alátámasztott, ugyanis kisebb a hasonlóság a nyugat-balkáni faunaelemek és a Dunántúl között, mint az elõbbi és a Kárpátmedence keleti része között. A kisebb léptékben végzett
elemzés során látható, hogy nyugat-balkáni–kelet-Kárpátmedencei hasonlóság nagyobb, mint a kelet-balkáni–keletKárpát-medencei, és nagyobb léptékben is ehhez hasonló
eredmények születtek (1.a, 1.b ábra). Az eredmények
alapján a keleti útvonal (Kelet-Balkánról Herkulesfürdõn
keresztül, az Erdélyi-medence, Erdélyi-szigethegység,
majd Kárpátalja) nem alátámasztott. Úgy tûnik, hogy inkább az illír faunaelemek nyugatról kelet felé haladva, az
Alpokalján, a Dunántúlon és az Alföldön keresztül népesítették be a Kárpát-medencét.
Korai még messzemenõ következtetéseket levonni, mivel a Nyugat-Palearktikum becsült fajszámának csak valamivel több mint harmadát sikerült begyûjteni a Kárpátmedencébõl. A legnagyobb gond a nem összeegyeztethetõ
gyûjtési módszerek alkalmazása, valamint a gyûjtõhelyek
egyenlõtlen eloszlása. Standard gyûjtési módszerek alkalmazhatóak különbözõ élõhelyeken elõforduló fajok esetében, de ha egy élõhelyen nem alkalmazzuk az összes lehetséges (fûhálózás, kinevelés, Malaise-csapda, sárgatálazás, kopogtatás stb.) (Noyes, 2003), vagy a legalább minimális számú módszert, az adatok nem lesznek jellemzõek.
A legtöbb gyûjtõhelyrõl csak fûhálós anyagot gyûjtöttek.
A 2. ábrán megfigyelhetõ a magyarországi gyûjtõhelyek eloszlása. Közép-Magyarország déli részérõl ismeretes, hogy

Erdõs József gyûjtött, a Dunántúl északi részérõl sok adattal rendelkezünk Gyõrfi Jánosnak köszönhetõen. Magyarország tiszántúli része aránylag gyengén kutatott, legtöbb fajjal Szelényi Gusztáv gyûjtései révén gazdagodott. Legkevesebb adattal a Dél-Dunántúlról és a Dél-Tiszántúlról rendelkezünk. A leginkább feltérképezett területek Budapest környékén, a Börzsönyben és a Cserháton vannak.
A diverzitási mutatók is leginkább azt támasztják alá,
hogy nem a diverzitási trendeket látjuk, hanem a gyûjtések
gyakoriságával és alaposságával szembesülünk. Mindenképp két lehetséges magyarázatot vehetünk figyelembe.
(1) A Kárpát-medence központi részében (Dunántúl, Közép-Magyarország és Tiszántúl) a legmagasabb a fajok
diverzitása, míg a szélei felé csökken – ami a sokféle faunaelem (eurázsiai-euroszibériai, európai, boreális, alpi, arktikus-alpin, kárpáti, holomeditterán, szubmeditterán, pontomeditterán, anatóliai-arméniai, mediterrán-kelet-ázsiai,
ponto(kaszpi)-pannon, eremiális és xeromontán) találkozásának köszönhetõen alakult ki. (2) Magyarország területén dolgoztak a Kárpát-medencében a legtöbbet a fémfürkész faunán, beleértve a sugaras fémfürkészeket is.
Végkövetkeztetésként elmondható, hogy biogeográfiailag releváns következtetéseket a sugaras fémfürkész fauna
és annak kialakulása szempontjából a Kárpát-medencében
akkor tudunk majd levonni, ha a becsült 1000 körüli fajszámot ismereteink megközelítik, és mindegyik faunakörzetet (Pannonicum, Matricum, Carpathicum, Illyricum és
Noricum) egyenlõ mértékben tanulmányoztuk. Mindaddig
csak újabb tesztelendõ hipotézisek felállítására leszünk
mindössze képesek.
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