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Ize|t|ábú erdők,
avagy tíz erdő epigéikus íze|t|ábú együtteseinek összehason|ító vizsgá|ata

- módszertani tanulmánv -

Markó Bá l int

Abstract

Arthropod forests - compaison of the epigeic afthropod communities of ten different forests
- methodological study -

Bevezetés

Jártá|e már ászkaerdoben, hangyaerdőben, Íutrinkaerdóben? - A kérdés kö|toi

Nu||hipotézisként fe|téte|ezzük, hogy az epigéikus, azaz ta|a1Íe|színi aktivitásÚ Íze|t-
|ábÚegyüttesek Összetéte|e nem követi az erdótípusokat' abban az esetben sem, ha a
együttesek összetéte|ét fajná| magasabb taxoni szintekig határoz'uk meg' Vagyis nem
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Iehet e|kü|oníteni  fenyoerdőkre,  bükkosokre,  toIgyesekre stb 1e||emzo íze|t|ábú
egyutteseket Az alternatív hipotézts (aml az álta|ánosan e|fogadott) ez esetben az
Ienne, hogy l lyen szabá lyszerűségek műkodnek,  tehát  az íze|t|ábÚ együttesek
osztá|yozhatók az erdotÍpusok a|ap,1án Nyi|vánva|óan a nul|hipotézts esetében sem
|ehet az íze|t|ábú együttesek összetéte|ét meghatározó tényezok ktzÜl kiszorítani a
növényzet összetéte|ét, de sokkaI hangsÚ|yosabb szerepet kaphatnak más tényezok, p|
novényzeti architektÚra, borÍtás' k|tmatikus és edafikus (taIajtani) tényezÓk Ezek
szerepének tagIa|ására Új fent nem vá||akozhatunk

A vtzsgá|t erdok a|acsony száma (tíz) nem jogosít Íe| messzemenő kovetkeztetések
levonására Éppen ennek tuIajdoníthatóan v ise| i  e doIgozat a midszertani  tanuImány
aIcímet, figye|meztetendö, hogy csupán egy Iehetséges vizsgá|ati módozatot, e|mélett a-
|apá||ást és következtetési e|járáscsoportot szeretnénk az o|vasók e|é tárni azt megvá-
laszoIandó,  hogy rovarászként sétá|hatunk-e futr inkaerdoben vagy ászkaerdőben

Anyagok és módszerek

Az epigétkus (taIajfeIszínt akttvitásÚ) íze|t|ábÚ együttesek mintavéteIezése a
mennyiségt és minőségi  összehason|ításukat Iehetóvé tevő Barber-csapdás '  vagyis
taIajcsapdás módszerreI t ö r tént (Southwood 1984) T öbbnyire 15 pohárcsapdávaI
do|goztunk 5x3-as négyzethá|ós e|rendezésben, mintegy 200 m2-nyi terü|etet |efedve Ez
Ga||é (szem koz|és) szerint az ideá|is szám a mintavéte|ezésre Egyet|en egy esetben
(De|ta-Szentgyörgy) haszná|tunk csupán tíz ta|ajcsapdát transzekt e|rendezésben A
taIajcsapdákba tÚ|te|Ített konyhasóoldatot tettünk olő. i||etve konzervá|óanyagként
Mtntavéte|ezésre minden egyes terü|eten 4-9 nap á||t  rende|kezésünkre 1996 i ||etve 1997
nyarán '  s  e napok a|att  a ta|ajcsapdák fo|yamatosan üzemeltek A fogott  anyagot
begyt i j tése után kb 70.-os et i | -a|koho|ban táro|tuk A határozáshozMőczár et  a|  (1950)
határozókuIcsait haszná|tuk, i||etve szakemberek segítségéhez foIyamodtunk a
bogárcsa|ádok és a Iegyek aIrendi  e|kü|onítése esetében

A vtzsgá|t erdok a kovetkezok vo|tak:
(1) Göde (Stánceni ,  Maros megye) -  1997 aug. 11-17 -  a fa|utó|  kb.

kb 800 m tengerszint fe|etti magasságon ta|á|ható e|egyes Iucos a
havasokban,

(2) Ratosnya (Rástoli|a, Maros megye) - 1997 aug 20.26 - a Kelemen-
havasokban (Mun|ii Cáliman) a Kis Tihu (Tihule|) patak vo|gyében, Ratosnya fa|utó| kb
18-20 km-re' 1000 m tengerszint feletti magasságon |evo e|egyes Iucos'

(3) Szováta 96 (SovaÍa'  Maros megye).  1996 jÚ|  31-aug 8 -  Szovátátó|  kb 18
km-re |evo kóbánya e|ótt, a MezŐhavas (Seaca, Gorgényi havasokJMunlii Gurghiulu)Íe|é
ta|á|hati Iucos kb 1200 m tengersztnt fe|etti magasságon;

(4) Szováta 97 - 1997 )Ú| 18-23 - Szovátátó| kb 20 km-re, a Dürgo vadászház
me||ett ta|á|ható |ucos kb 1400 m tengerszint Íe|etti magasságon, az e|özö |ucostó| kb
2 km-re;

(5) Havad (Neaua, Maros megye) -  1997 május 3-10.  a fa|u mel|ett t  hegyen
ta|á|hati Ü|tetett erdei fenyves, me|y egy Vegyes |ombhu||ató erdőben fo|ytatódik;

(6) Dá|nok (Dalnic' Kovászna megye) - 1997 jú| 29-aug 5 - Ü|tetett fiata|
|ucos a fa|u koze|ében |evo vo|gyben;

(7) Szamosardő (Arduzel' Máramaros megye) - 1996 aug 15-,l8. - egy
gyertyános-tö|gyes a Szamostó| (Someg) kb 1,5 km-re, Szamosardó fa|u határában,

(8) Somostetö (Platoul Cornegti) - 1996 aug 25-31 - gyertyános-tö|gyes a
marosvásárhe|yi (Tárgu-Mureg, Maros megye) Somostető hegy tetején;

(9) BácslTorok(Cheile Baciulu) - 1996 szept 3-10 - a Ko|ozsvár (Cluj-Napoca,
Ko|ozs megye) me||etti Kisbács (Baciu) ÍaIu köze|ében |evó gyertyános-tö|gyes,

400 m-re,
Gcirgényi
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(10) De|ta-SzentgyÖrgy (Sfántu Gheorghe, Tu|cea megye) - 1997 1Ú| 10-14. a
Duna-Delta Szentgyörgy ágának végén ta|á|ható fa|u me||ett |evő ü|tetett ezüstnyáras
ligeterdo.

A begytitött Íze|t|ábÚakat morfotaxonómiai ismérvek a|apján csoportosítottuk (1
táb|ázat), így a hangsú|y a taxonómiai csoportje||egek mel|ett az egységes
alapszabásra, mint morfo|ógiai kritériumra tevődÖtt Ez eredményezte, hogy nem
egyet|en adott taxonómiai szintig határoztuk meg az Íze|t|ábÚakat, hanem azon genus-
feletti taxonokat vettük figye|embe a továbbiakban, me|yek a többiekéto| jó| e|téro a|aki
je|legeket is mutattak (p|. ászkák - rend -, futóbogarak - csa|ád -, hangyák . csa|ád -,
|egyek - aIrend -, stb ) Ezeken be|ü| is adott esetben nagyság a|apján e|kü|önÍtettÍjnk
további csoportokat - p|. kis és nagy futóbogarak Ezen e|járás azt hivatott szo|gá|ni,
hogy e|kerü|hessük a taxonómiai rigiditás okozta tozításokat - p| a csak rendekig vagy
akár a csa|ádokig va|ó meghatározás is tÚlságosan szubjektÍv a természetességhez
képest. Nem á||Ítjuk, hogy a fenti midszere|méleti megkozelítés objektív eredményekhez
vezet, de objektivizá|ónak tartjuk, hiszen sokkaI valószínűbb, hogy egy hangya nem
rendekke| és csa|ádokkaI ta|á|koz ik az erdőben, hanem morfo|óg la i -v iseIkedésbeI i
csoportokka|, ame|yeknek nyakoncsípésére ez csak egy szerény próbá|kozás

Az erdók Összehason|Ítása a kü|onboző, hozzájuk rende|hető íze|t|ábÚ együttesek
egyedszámviszonyainak összehason|ítása révén történt Lévén, hogy bizonyos
esetekben a ta|a1csapdák száma és a ta|ajcsapdák mLjködésének ideje nem egyezett, az
összevethetőség cé|já bó | az egy edszámo kat s Ú |yoáu k

x = nlt*a,

ahoI x a sú|yozott egyedszám, n az eredeti egyedszám, t a ta|ajcsapdák működésének
ideje' a pedig a ta|ajcsapdák száma Ez gyakor|ati|ag az egy napra és egy ta|ajcsapdára
va|i Íogási va|ószínűséget adja meg egy csoportra vonatkozóan az adott he|yen Eá a
midszert Marki (1997) már a|ka|mazta, i|letve ugyanezen az e|ven a|apu|va számÍtotta
k i  Niemelá et  a|  (1996) a fogás i  gyakor iságot

Minden erdo a taIajcsapdák aIapján kimutatott, i||etve később meghatározott
morÍotaxonok számának megfe|e|o számÚ dimenzióvaI je||emezhető Ez az
összehasonlítási e|járások körét is Ieszűkíti, Így tanuImányunk során többvá|tozós
eljárások alka|mazásához Ío|yamodtunk. Tudva azt, hogy e|sösorban az érdeke|, hogy
me|yik erdot me|y csoport je|en|éte határoz meg, és ennek megfele|ően kti|önít e| a
tobbitö|, a kapcso|tságot (erdö-vá|tozi, a vá|toző ez esetben egy adott morfotaxon
egyedszáma) jó| megje|enÍtő korreszpondencia ana|ízist (CoA) haszná|tuk Ez az e|1árás
|ehetővé teszi, hogy a kapott ábrán egy együttes helyzetét egy Vagy több morÍotaxon
he|yzetéve| kapcso|tan értelmezhessÜk E cé|bó| a Syn.Tax 5 0 (Podani 1993)
szám ítógépes programcsomag haszná latához ÍoIyamodtunk

A együtteseket divezitásvizsgá|atnak ts a|ávetettÜk a Rényi-fé|e generá|entrópiát
a|kalmazva Ez az e|1árás |ehetové teszt, hogy szemben a divezitásindexekke|, ne
csupán egy értéket kapjunk, hanem egy értéksorozatot: egy dtvezitásprofi|t

A Rényi-Íé|e generá|entrópia kép|ete (Tóthmérész 1997):

s

HR  ( c r )=  ( l og  Ip ;a ) /  (1c )
i=1

aho| a skálaparméter cr > 0 és cr * 1, pi az i-edik faj re|atív frekvenciája az adott
egyÜttesben, s pedig azösszÍlszám
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A divezitásvizsgá|atot a Divord 160 (Tóthmérész 1994) számÍtógépes
programcsomagot fe|haszná|va végeztük

Mindkét Íenti e|járás során (ordináció és divezitásvizsgá|at) öt |épést a|ka|maztunk
(|ásd az 1 táb|ázatot):

1 ) minden adatot figye|embe vettünk
2) kizárluk31 nem ta|ajfe|színen élöket csoportokat (a Hym. Minor csoport'ot azért

nem vettük ki, mive| apró fürkészekről és fémfürkészekro| |évén szó, ezek többnyire a
ta|a.;on is mozognak e||entétben a többi csoportta|)

3 ) csak a o,2 Íe|etti konstanciáva|* rende|kezőket (=200lo-os e|ofordu|ási
va|ószíntiség) vettük figyelembe Bizonyos aIacsonyabb konstanciájú bogárcsa|ádokat
osszevontunk és az Etc Coleoptera kategór|ába soro|tunk Ezek mind kisterrnetű
bogarak vol tak

4.) csak a 0,4 fe|etti konstanciáva| rendelkezoket vettÜk figye|embe, |||etve nem
vettük ezÚtta| figyelembe a tÚ|ságosan Vegyes kategóriákat (Larvae in genere, Etc
Coleoptera)

5 ) csak a 0'7 fe|etti konstanciáva| rende|kezoket vettuk figye|embe

Eá. az e|járást aIkaImazva Iehetóségünk nyí|t arra, hogy kü|önbozö szinteken
megvizsgá|hassunk egyöntettiség szempontjábó| az íze|t|ábú együtteseket, arra a
kérdésre keresve a választ, hogy van-e egy olyan szerkezet, ame|y a|átámaszt1a az
a |ternatÍv h i ootézist.

Eredmények

A korreszpondenciaana|Íz|s a|ap1án az 1 |épés és az 5 |épés eredményeinek
rész|etes e|emzését végeztük e|, mive| a 2 , 3. és a 4 |épések nyomán kapott kép az
egyeséve| nagyjábó| megegyezo vo|t.

Az 1' |épés esetében az e|so két tenge|y 52,560/o varianciahányadot összesített A
együttesekre vonatkozó ábrát szem|é|ve (1 ábra) ot krsebb-nagyobb csoportot
kü|oníthettünk e|.

-  a |egnagyobb csoport  fenyvesekbo| (1,  2,  4) és két gyertyánosto|gyesbol  (7,
9) á||t :

- egy kisebb csoportot a|kot egy fiata| u|tetett |ucos (6) és egy gyertyános.
t ö |gyes (8);

. három kü|öná||i egységet a|kot egy fenyves (3)' esy u|tetett erdei fenyves (5)
és egy de|tai fehér nyáras (10).

A fenti csoportokat osszevetve a vá|tozók, vagyis a morfotaxonok he|yzetével (2.
ábra) megá||apítható ,  hogy me|yek meghatározó je||egűek:

- a központi nagy csoport esetében a ho|yvák (3), pókok (23), kaszáspókok
(24) atkák (25)stb - számta|an csoport;

- a 6-8-as csoport he|yzetét a nagy hártyásszárnyúak (16) és az ugróvi||ások
(26) |átszanak beÍo|yáso|ni;

- a 3-as egyÜttes az ormányosbogarakka| (4), futóbogarakka| (1) és
szÚnyogokka| (1 9) je||emezheto;

- az 5-ös he|yzetét tobb csoport is meghatározza, p| ÍÜ|bemászók (38) es
számos bogárcsa|ád (14);

- és végül a 1 O.es he|yzetét egyedü| az ászkák (20) |átszanak meghatározni
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í. ábra: Az 1. |épés CoA.eredménye: az együttesek. / Rezuftatele analizei de corespondentá
(CoA) a fazei 1: / ihe CoA resu/Ís of the 1st phase: the communities (objects)
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Az 5 |épésben (65,780/o varianciahányad e|ső két tenge|yre) a fenti kép módosu| (3
ábra) A csoportok összetéte|e és he|yzete valame|yest megvá|tozik. a központi nagy
csoportbó| megmarad a2,9,7 ( fenyves,  gyertyános-to|gyes,  t ö |gyes),  a 6-8 továbbra is
együtt ta|álható, míg a többi egyuttes mind-mind kü|oná||ó egységet képvise| tobbé-
kevésbé távol a közoonti csoporttó|

A változók he|yzetéve| összevetve (4 ábra) kiti inik, hogy a ho|yvák (3), a k|s
hártyásszárnyÚak(6)' a pókok(7)és a kaszáspókok (8) a meghatározik a kozponti mag
szempontjábó|, va|amint a többi csoport közötti kiegyenlÍtettség, az 1-est az atkák (9), a
6-8-ast a ganajtúrók (2) és az ugróvi||ások (10), a 3-ast a Íutóbogarak (1) és még inkább
az ormányosbogarak (4)' a 10-est pedig a hangyák (5) határozzák meg A 4-es és az 5-
os he|yzete érdekes' mert mindkettojüket vaIamifé|e köztes he|yzet je||emzi

A diverzitáse|emzés esetében a 2-es és az S-cis |épés eredményei mé|tathatók, az 1-
es |épés érte|mezhetetlenné vá|t, a 3 és a 4-es a 2-eshez hason|i képet mutat A 2
|épés esetében (5 ábra) három nagy diverzitási szintet |ehet e|kÜ|önÍteni'

-  a 7,9,2,5,  4 á|taI  a|kotott  sz intet  (gyertyánost ö |gyes,  gyertyános-to|gyes,
Iucos, ü|tetett erdeifenyves, Iucos);

- a 8-as szintjét (gyertyános-tö|gyes);
-  az 1,3,  10,  6-os együttesek (|ucos,  Iucos,  ü|tetett  nyárfa-| igeterdő '  ü|tetett

Iucos) diverzitási szintjét.
Az 5 |épés a|apján (6 ábra) már négy sz intró l  beszé|hetunk

- a 9' 7, 4,2 szint1érő| (gyertyános-ttIgyes' gyertyános-toIgyes, Iucos, Iucos)'
- a 8, 5, 3 együttesek á|tal aIkotottró| (gyertyános-toIgyes, Ü|tetett erdeifenyves'

lucos):
- az 1 és a 6 együttesekéro| (|ucos, ü|tetett Iucos);
- és végu| a 10 együttes szintjéró| (ü|tetett nyárfa.|igeterdo)

Következtetések

A coarse-grained és fine-grained, avagy durva és finom szemcsés indikációja a
kü|onbözó tÍpusÚ terÜ|eteknek (MacArthur & Levin 1970 in Ga||é et a| 1987) egy
bizonyos kozosség- vagy egyuttestípus á|taI mindig is Íontos kérdése vo|t a köztsségr
öko|ógiának, márcsak természetvéde|mi aIkalmazhatóságát tekintve is A környezet
heterogén vagy homogén vo|ta végü| is csupán egy adott, jó| körü|határo|t közösség
vagy egyÜttes vá|aszának Íényében igazoIható, addig csupán az antropocentrikus
heteromorf iáró|  vagy homomorf iáró|  szabad beszé|nÜnk Ga||é et a| (1987) egy
esettanuImányban pé|dáuI bebtzonyították hogy míg a sáskák és szocskék f inom
szemcsésen érzéke|nek egy adott területet (azaz homogénnek tekintheto az Ő
szempontjukbó|)' addig a kabóca- és a po|oskaktzosségek ugyanaá a terü|etet durva
szemcsésen képezik |e,  vagyis  heterogénnek minósít ik  Nyi lvánva|óan a
Iegérzékenyebbnek ebboI a szempontbó| a ntvények tek inthetők

A mi esetünkben csupán arra vo|tunk kíváncs iak '  hogy az íze|t|ábúegyÜttesek
mennyire minósítenek összhangban az á|taIunk fe|á||ított  erdotípusokkaI Az
eredmények aIapján ny i|vánva|óvá vá| ik ,  hogy az a|ternatÍv h ipotézisunket e| ke||
vetnÜnk'  vagyis  a kü|onboz ö ,  egymástó|  markánsan e|kul önü| ö  íze|t|ábÚ együttes
csoportok nem fe|eltethetök meg egyet|en erdőtípusnak sem Az e|so |épésto| aZ otodik
|épésig történo fokozatos egyszerűsítések eredményel azt p|zlk, hogy nincs egy o|yan
morÍotaxon-összetéte| (az á|talunk aIkaImazott módszertani ismérvek aIap1ánt),
amennyiben szigorÚan nem Ío|ötti kategóriákat VesZÜnk Íigye|embe, ame|y az a|ternatív
Ihtpotézist bármilyen sztnten is megerósÍthetné

A CoA elsö |épése a|ap1án már |áthatjuk, hogy az o|y, |átszó|ag konzervatívnak
képze|t egységek esetében, mint a fenyvesek' sincs koherencia, még akkor sem, ha két
fenyves torténetesen ugyanabba a sztikebb foIdrajzi egységbe is tartozik, mint pl a 3-as
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és a 4-es erdö, ame|yeket kb. két ki|ométer vá|asá e| egymástó| ugyanazon a hegyen. A
csoportok összetéte|ét vizsgá|va és a közöttük |evő távo|ságokat, az is megá||apítható,
hogy ta|án a gyertyános-toIgyesek konzervatÍvabbak, mint a Íenyvesek. Az ü|tetett erdők
furcsa e|kü|önü|ése i||etve besoro|ása vegyes csoportokba is azt je|zi, hogy nincs egy
csak rájuk je||emzó összetéte|

Az ot szukcesszÍv |épés |ehetövé tette aá is, hogy fe| tudjuk mérni, me|yek |ehetnek
a meghatározó jellegű Íze|t|ábú csoportok az egyes erdócsoportokra nézve

Az e|ső |épés nyomán már vi|ágossá vá|t, hogy |e ke|| modnanunk az alternatív
hipotézisünkrő|, |ega|ábbis ezen a szinten, hiszen az ábrán e|kü|önü|ő csoportokra igen
nehéz |enne rásütni a vegetációs egyöntetűséget. Mindezek me||ett az is em|Ítésre
mé|tó, hogy a |ombhu|lató erdók egymáshoz |ényegesebben köze|ebb ta|á|hatók a
fenyvesek esetében megnyi|vánu|ó nagy e|térésekhez képest Egye|öre csupán egy-két
meghatározó je||egű íze|t|áb,j csoport tűnik ki, mint p| az ászkaerdőnek titu|á|ható de|tai
fehér nyáras (10) esetében, i||etve az egyik gorgényi Iucosná| (3) az ormányosbogarak
(4) '  a futóbogarak (1) és a szúnyogok (19) (1 és2 ábra) A t öbb i  erdő esetébenl iva|
osszetettebb a kép

Az ötödik lépésben várható egyszerrjsodés, amit csak a 0,7 konstanciájú ízelt|ábú
csoportok figye|embevéte|e hozott vo|na magáva|, nem torténik meg. Még vi|ágosabbá
vá|tk, hogy a gyertyánostoIgyesek kozotti együttessztntŰ koherencia |ényegesen
nagyobb a fenyvesekéné|' Az aIacsonyabb konstanciájú morÍotaxonok kiiktatása
eme||ett Újabb e|kÜ|onü|ést meghatározó e|emeket hozott Íe|szÍnre így pé|dáuI a de|tai
fehér-nyáras minősÍtése ászka-hangyaerdővé minosÜ|hetne' a havadi ü|tetett erdei
fenyves he|yzetét a hangyák úgyszintén befo|yáso|ni |átszanak, a 3-as görgényl Iucos
pedig ormányos.futóbogaras erdo minősítést kaphatna' A tÖbbi erdő esetében már több
csoport meghatározó je||egű, i||etve ezeket az erdőket vaIamifé|e kiegyenlítettség
je||emzi ezen csoportok között.

Érdekesnek és megjegyzendónek tartjuk, hogy az ü|tetett fenyves i||etve lucos
iellegeiben inkább a |ombhu||atókhoz á|| köze|, i||etve (p|. a havadi erdo esetében - 5)
több csoport hangsÚ|yos je|enléte is je||emzo Iehet rájuk Ugyanennyire Íigye|emremé|tó
a két görgényi |ucos közötti hata|mas e|térés, ami arra int, hogy ódzkoájunk egyet|en
kisebb-nagyobb erdö vizsgá|ata nyomán á|ta|ánosÍtó kije|entést tenni az i||etó hegy
l||etve táj erdeiro|.

A diverzitásvizsgá|at a|apján megá||apÍthatjuk, hogy diverzitási szinteket sem
fe|e|tethetjük meg egy-egy erdőtÍpusnak, hiszen a szintek osszemosódnak A 2 |éoést
kcjvetően az 5. |épésben már jobban szétvá|nak a diverzitási csoportok. Az
megfigye|hető, hogy mindkét |épés esetében a gyertyános-tö lgyesek diverzitási szintjel
magasabbak (2-5. |épés: e|so és második szint) a fenyvesekéné| (2 |épés: e|ső és
harmadik sz int;  5 |épés: e|ső,  második és harmadik sz int)  Érdekes,  hogy a
diverzitásvizsgá|at is e|kü|ÖnÍti a havadi ü|tetett erdei fenyvest és a de|ta-szentgy-orgyi
fehérnyáras Iigeterdőt Az e|ső esetében nyi|vánva|ivá vá|ik az, hogy az ü|tetett erdők
diverzitáscsökkentö hatása, egyá|ta|án nem egyérte|mŰ, h|szen pé|dáuI az Íze|t|ábú
együttesek szintjén ez nem feltét|enü| tartja magát Nyi|vánva|ó' hogy ebben az esetben
fontos szerepe |ehetett az ü|tetett erdő szomszédságában |evő gyertyános-tÖ|gyesnek,
i||etve akár az u|tetett erdó korának is Ezze| kapcso|atban kieme|endo, hogy a Ér kora
szempontjábiI homogén fiatal lucos divezitása viszont nagyon aIacsony, annak
e||enére, hogy ezen ü|tetvény szomszédságában is talá|ható egy gyertyános-toIgyes'

Mindent osszevetve kijeIenthető, hogy rovarataniIag nyugodtan beszéihetnénk
ászkaerdorő|, ormányosbogárerdoro|, ané|kü|, hogy ez va|amifé|e vegetáciis arcé|rj
e|kü|önítést is magába fog|a|na. A dombvidéki Ü|tetett erdok esetében sem
egyérte|műen süthető rá a természetesség és fó|eg a szegényesség hiánya az íze|t|ábÚ
Íaunára behatóbb v izsgá|atok né|kü| '  Ezen módszertani  je||egű tanuImány nyomán is
szembetűnik, hogy az íze|t|ábÚ együttesek összetéte|ét sZámos kritérium megszabhatja,
me|yek között o|yanokat Iehetne megjelö lni, mint a mikrok|íma, a ta|ajszerkezet, a
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homogén korszerkezetű erdők esetében És végezetÜ|: egyet|en erdő vizsgá|ata a|apján
ne nyi|atkozzunk egy hegyrő|, egy tájró|, mert könnyen e||entmondásba keveredhetünk
önmagunkka| egy későbbi vizsgá|at során.
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Rezumat

Páduri artropode - studiul comparativ al comunitátilor de artropode epigeice din zece
páduri

- studiu metodologic -

lpoteza nulá a studiului este cá tipul de pádure (molidis etc.) nu constituie o bazá
realá pentru gruparea comunitátilor de artropode epigeice studiate Ia nivelul
mor.fotaxonilor. lpoteza alternativá este opusul ipotezei nul, adicá comunitátile de
aftropode pot fi separate clar pe baza provenientei lor. Capcane Barber au fost folosite
pentru colectarea cantitativá-calitativá a artropodelor epigeice. Capcanele au functionat
Ín general o sáptámáná Ín vara anului 1996 respectiv 1997.

Pe baza rezultatelor obtinute din analiza de corespondentá (CoA) putem afirma cá
la nivelul morfotaxonilor coerenta Íntre comunitátile de artropode epigeice ai pádurilor de
brazi studiate este foarte scázutá, cu toate cá douá dintre acestia se aflá la apr. 2 km de
distantá unul de celálat, Pe baz acestor rezultate CoA ipoteza nulá poate fi pástratá:
comunitátile de artropode epigeice nu se grupeazá pe baza tipului de pádure de unde
provin, Totodatá se relevá faptul cá sunt anumite grupuri care determiná pozitia unei
comunitáti Ín comparatie cu ceilalti: cucrculionide Ín cazul unei páduri de brazi, isopode
si furnici la un alt tip de pádure (abstractie: pádure de curculionide, de furnici, de
icannrla ab I

Entropia generalá Rényi a fost folositá pentru analiza diversitátii comunitátilor' Din
aceastá analizá se rezultá cá nu existá o grupare a comunitátilor nici pe baza diversitátii
care ar corespunde grupárii pe baza provenientei. Totusi pádurile de stejari au Ín
general o diversitate mai ridicatá decát comunitátile din páduri de brazi.

Acest studiu are scop de a da un exemplu pentru o posibilá metodologie aplicatá Ín
studii de comparatie a diferotelor comunitáti de aftropode.
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1.  táb|ázat:  Az azonosított  morfotaxonok és a kÜ| önbözÖ |épésekben va lT je|en|étÜk. A
sorszámok megfe|e|nek a CoA-e|emzésné| Íe|haszná|t sorszámoknak ,z Morfotaxonii 5i
fazele analizei (lépés - fazá)' Nr. taxonilor corespunde numerelor din analiza CoA. / The
morphotaxa and the phases of the analysis |lépés - phase). The Nr' corresponds to the labels of
the morphotaxa in the CoA-analvsis.

Nr .
1 .
)
3 .
4 .
5 .
6 .
L
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
1 3 .
1 A

1 5 .
t o .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
20.
2 1  .
) )
2 3 .
24 .
25.
z o -

2 7 .
28.
) o

30 .
o t .

ó z .
3 3 .
ó + .

3 5 .
J O .

5 I -

38 .
39 .
40.

X

X

X

X

X

x

Lepidoptera

Ca rab i dae

S tap  hv l i n i dae
Cu r cu l i on i dae

Lathr id idae
N i t i du l i dae
Teneb r i on i dae

h

Sco l v t i dae

n i d a e

tera
Fo rm i c i dae

te ra  M ino r
B rachyce ra
N  e m a t o c e Í a

Araneae
l i ones

Aca r i
Co l l embo l a

teras
Larvae & Etc Col

Larvae Carabidae
Auche

h id i na
H
Blattoptera
G rv l l o i dea
Ens i f  e r a
Cael i f  era
Pseudos
DermatoDtera
Thvsanura

*Megjegyzés: A csillaggal ielólt bogárcsaládokat a megfeleló
Coleoptera kategóriában, / Morfotaxonii fncadraai Ín grupul Etc'
The morphotaxa grouped in Etc. Coleoptera in the next phase.

|épésben összevontuk az Etc'
Coleoptera Ín faza urmőtoare. /
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