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Markó Bá|int

Kültinböző típusűerdők hangyaközösségének
összehasonlítóvizsgálata
Bevezetés
az otté|afajok listája mellettaz adottfajok által alkotottkoBármely teruletjellemzésére
tehát feltételeáető,hogy
zösségmennyiségiviszonyai is használhatók.Ebben az értelemben
is
az
ott találhatóadottközösé|őhelyek
nemcíaka fajot jlltemezhetők élőhelyeikáltal, de az
alapján lehetővéválik
ada1ok
ezen'
ségekminőségiésmennyiségiviszonyaival.Ugyanakkor
biotikusparaméterek
az
élöhelynek
teszi
lehetővé
ami
ett<iitonitése,
biionyos élőhélycsoportot
történőkategorizálását.
alapján
.öolwell
is hasmálésFutuyuma[l] szavaivalélve:,,Habárafizirkaiéskémiaiparaméterek
mi
a
meghatározására,
különbségeknek
lévó
a
közöttük
és
hete.ogenitásának
hatók a készletek
készletek
a
információkat
legjobb
a
paraméterek
szolgáltatják
a
bio|ógiai
hogy
gondoljuk,
úry
A legtöbb esetbenkülö{i,{ttrct"ia' titologiai s'.'nponibol3elentőskü|önbségekmértékéről.
alkotó kulonböző fajok készletekrevonatkoztatottrelatívabundanciája
nösen a trírsulásokat
szolgálhatmegfelelőinfonnációkkalezekrea ktilönbségekrevonatkozóan''.
abból az alapfeltevésbőlindultunkki, hogy az e|őző gondofanumanlunt elvégzésekor
u liiiltinbtl'ő típusúerdők közötti különbségeka hangyaközösségekösszelatmenetérte|mében
tételbenis nyomonkövethetok.
az epigéiku\ azaz talajfetszíniaktivitásúhangyaközösségekrőlszámos munka született
Loksa [2] végzettez irányű vizsgálatokatkarsztbokorerdőkben,
már, a Éafoat-meaencében.
a mezofil gyepeket,valaminta homokpusztaiszepedig
a
homokpusáákat,
l,
s,
a]
catíe 1:,
'60-as évektől
Bár hazánkban a
tanulmiínyoÍa.
fázisait
kutonbo'o
szukcesszló
kundei
Paraschivescumiirmekológiai aktivitásánakköszönhetően erőteljesebbadatgyijtésfolyik a
vizsgálatoknem születhangyákravonatkozóan[{, mindezidáigilyen jellegű összehasonlítóösszetétehangyaközösségeinek
erdők
tek.Jelen dolgozate hiány igyekszik pótolni a vizsgált
kimutatásával.
lébenmutatkozóhasonlóságokéskülönbségek

Anyag ésmódszer
1996.június30. ésszeptemberl0. közötti időszakbankerült
A szabadftildimintavételekre
sor.
A vizsgálterdők a következők voltak:
l. Lucfenyős (Luzulo (silvaticae).PiceetumWraber)a Retyeátban kb. 1400 m tengerszint
a Pietrelevölgy elején.GÉjtésiidőszak:
felettimagasságona Gentianamenedékházki)zelében,
junius30-július3.
"
2. Fehérnyáras erdó(Salicetum,albae
fragilis Issler et Soó) Tiszasüly falu (Magyarország,
GyÍjtésiidőszak:júliusl3-l7.
Szolnokmegye)közelébenaTiszahullámterében"
kb.
(Zlatnik)) a Görgényi-havasokban
(transsilvanico)-Piceetum
3. Lucfenyős (Hieracio
vezető
felré
kőbánya
megye)
(Sovata,
Maros
szovátai
a
magasságon
1300 m tengerszintfeletti
időszak:július3l_augusztus8.
útmellett.Gyrijtési
(Quercopetraeae-CarpinetumSoó et Pócs) Szamosardó(Arduzel'
4. Gyertyános-tÖlgyes
Gyűjtésiidőszak:augusztus15_l8.
Máramarosmegye)fatuhatiírában.
(Fab.), Eunymo.Prunetum
somos (Zlgrustro.Prunetum
5. Almafás.iecskerágós-veresgyűrű
spinosae (Hueck))bozoía kolozivari Szénafiiveken(FinateleClujului), me\y az almafáknak
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köszönhetóen némierdósjelleggel bírt,s miírcsak kíváncsiságbólis beiktatfuka vizsgálandó
erdeiélőhelyekközé. GyÍijtési
időszak:augusztus19_29'
6' Gyertyrínos-tölry.es.
(Querco petraeae-Carpinetum)a marosvásiírhelyiSomostetőn
(PlatoulCornegti),az A||atkertmögött. GyrÍjtési
időszak:augusztus251|.
Gyertyános-tölgyes
(Querco
petraeae-Carpinetun)
akolozsvár mellettiBácsi-torokban.
. l.
Gyujtésiidőszak:szeptember3-1 0.
A vizsgálatösszehasonlítójellegébőlfakadóan,mind a hétterületenugyanazza|amódszer.
re| Barber-csapdákkalvégeaiika mintavételeket.
Lévén,
hogy a gl.tijtési
iáoszat hosszaritkiíur
haladtamegaz egy hetet,konzerváló ésölőoldatkénta lehető legegyszerűbb
anyagot,tultelített
konyhasó-oldatothaszrráltunk.A kihelyezettcsapdák szema tízliattizennyolcig-vá|tozott,e'
g)^ijtöttanyagothelyszínivagy otthoni válogatássalalkoholos(70.) üvegósékbén
triroltuk.A
fajokatCollingwood [8], Kutter [9] ésSeifert [lo, l1] határozókulósaithismálva azonosítot.
tuk.
A közösségek összehasonlításáta cluster-analízisnek
nevezettklasszifikációs módszerrel
végeztiik[|2].Ezze| a módszerrelaz adatsorokateg;rmássalvaló összehasonlításuk
vary egymástól való tavolságukalapjáncsoportosíthatjuk.
A számításoksorána sziízalékos
mroriuse!ór<
(percentdisagreement)
kép|etét
alka|maztuk.

dist(x,
y)={4x, I y).tool
l r,

ahol n _ az esetekszáma.
Az összehasonlításiművelet során nem vettiik figyelembea görgényi lucosból e|őkertilt
egyetlenLasius brunneuspé|dány,ez hímlévén,
mégnembizonyídu*nét a fajnakaz á||andó
jelenlététaz erdő epige,fikusrovarközösségében,hiszen akái i széllel
belékerülhetett
az
erdőszélibokrosból.A továbbiakbana sámítiísoknyománösszeállítotttávolsági mátrixotegi
dendrogramformájábanábrázoltuk.
' A hangyaközösségekösszetótele köái konkrételtérésekvizsgálata céljából a k-átlag
clusterezési
e|járástis alkalmaáuk [12],megállapítandó,
mely fajokj7ru|na|hőzzáa toztisse!.típusokszegregációjához,ésmilyen mértékben.
Ebben az esetbenaz e|őzőtő|eltérőmódon rii
á|ló adatsorokat
hány csoporffaszeretnénk
osáani.
lo1tottiik el aá, hogy a rendelkezésünkre
Mivel az életközösségek'szerkezetének
egyik fontos minőségijeílemzőjea diverzitás, így a
súlyozotteryedsámok alapján a diverzitási értéket
is kiszámoliuk a kiilönböző esetekbei.A
sziimításoknál
a Shannon-Wiener-féle
diverzitiásindexet
alka|maztukIl3].
H s1,:Spi,*logpi, p i:X / N
Eredmények

és következtetések

A snijtéseredményeként.összesen
16 hangyafaje|őfordu|ásátmutattukki a vizsgált teriileteken(l. tzb|ázat).A legtötb fajjal egyértelműen
a Szénafiivekbozótjai rendekeáek, míg a
|1cos9késa fehérnyáras faunájafajokbanszegény.A tiszamentinyárasesetében
a Gailé[9]
á|ta| jelzett fajokkal szemben (Lasius emarginatus, lfiyrmica ruginodis stb.) nekiink
á
Lasius Brunneuselőfordulásátsikerült kimutatnunk,mintegyjeleive, hogy a vizsgált erdőben
",ut
ez a faj nagyobbtalajfe|színiaktivitással,míga többi, ha tórténetesen
előfordul is az adotterdőben,a Gallé[9] állításainakmegfelelőenvalószínűlegtú|súlyban
dendrobionta,ésa ta|ajfelszínrekevésbé
ereszkedikle.
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1.táb|árat
A gyűjtött hangyafajok listája lelőhelyek szerint
Retyezar Görgény Somostet( Bácsi-torok SzamosardóSzénafilvek Tiszz

Fajokflelőhelyek

x
x

. Myrmica ruginodisNyl.
l. Myrmica rubra(L.)

x

. Myrmica sabuletiMeinert
. Myrmica schenkiEmery

x

Latr.
i. Myrmecinagraminicola
i. TetramoriumcaespitumL.
l. StenammawestwoodiWestw.

x
x

|. LeptothoraxnylanderiFörst.
quadripunctatus
L.
). Dolichoderus
0. CamponotusaethioPsLatr.
L.
herculeanus
l. Camponotus

x

x
x

x

3. Lasiusniger(L.)

x*

4. Lasius brunneus(Latr.)

X

x
x

x

2. Lasiusalienus(Först.)

x

x

x
x

x

5. Prenolepisnitens Mayr

x

6. FormicapratensisRetz
* egyetlenhím,melyeta számításokbóla továbbiakbankiiktattunk( a magyarázatot
lásd a szovegben)
,

0,5

a

0,4

'fi 0,.
€

x

.(!

Eo o.z
G

0,1

0,0
ARDT

SOMOS

GORGENY

cluster-analízissel
l. ábra A kü|önböző hangyaközösségekcsoportosítása
Egyszerűkapcsolat(SingleLinkage)
módszeralapjan
Percentdisagreement
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Megjegyzendő,hory a gyujtésnyomán azonosítottfajok alapjánkorántsemállíthatófel a
vizsgált erdők hangyafajainakteljes listája,pontosanaz egyoldalímintavételimódszernekköszönhetoen,csupifurarra következtethetünk,melyek azi||ető erdőbenaktívabbepigéikus,
azaz
talajfelszíniaktivitásúhangyafaj
ok.
A cluster-analízis
eredményeit
vizsgálva (l. ábra),megál|apíthatjuk,
hogy négyszerkezettipusbasorolhatóka vizsgált területekhangyaközösségei.A hiíLrom,
fajokbantegszegényebb
erdő, a retyezátiésa görgényilucos,valaminta tiszamentinyárasalkotjaaz e|sajo| kóruitratarot.
ható csoportot.Ezeket az erdőketa hangyákminimális faj- ésegyedszáma
jellem zi, vagy adott
esetben(lásd Görgény)hiányuk.
A Bácsi.torok ésa Somostetőis egy csoportotalkot, egyenlőtávolságraaz e|őbbi csoporttól. Jellegzetesfajuk a l+,Íyrmica
ruginodis és a l,Iyrmica rubra, valamint a Leptotiorax
nylanderi,mint tipikus erdőlakók.A fajok számaebbenaz esetbensemtul nagy.
A harmadikgyertyiínos.tölgyes,
a szamosardóierdő hanryaközössége szerkezetét
tekintve
elkülönül a többi csoporttól,bár korántsemakkora a különbség,mint a Szénaflivekesetében.
Ez az elkülönülésva|ószínűlegolyan tényezőknektudhatóbe, mint példáulafák|azább, szórtabbállása, s ezá|ta|a nagyobbfény,ajóval dúsabbaljnövényzetjelenléte.
Természetesen
ezek
egyelőrecsak spekulációk,hiszen csupána továbbiakban,éppene vizsgálatoknyomiíLtt
fogjuk
majd figyelemmelkövetni a különböző tényezökhatásátaz erdeihangyaközösségék
szerkezitére.
A Szénaffivekesetében
az elkülönülés egyértelmű,
s mindez olyanjellegzetesenbozótlakó
fajokjelenlétének
tulajdonítható,
mint a l4yrmica scabrinodis,AlÍyrmica
sabuleti,Camponotus
aethiops,valamintaz egyesmezei fajokjelenlétének,
mint pl. Formica pratensis,Teffámorium
caespitumstb.,me|yekneka jelenlétét
a bozótok epigéikusgerinctelenállatközösségében
Loksa
útjaiksoránkeresikfel a bozótokat.
[2] is kimutatta.Ezeka fajok valószínűlegtáplálékkereső
A fenti eredmények
nyománaá is feltételezhetjÍik,
hogy a kiilönböző szerkezettípusok
különböző élőhelyípusokatindiká|nak.Ezesetben furcsánhat a tiszamentinyáras ésakét lucos
egymás mellé'sorolása, de figyelembe kell vennünk, hogy jelen esetben a hangyafauna
monospecifitá$valaminta minimális egyedsűniség
a meghatáiozokritérium.
A továbbiakbannem elégedtünk
meg a fenti,csupána kiilönbségeknagyságátésrangsorolását mutatómódszerre|,hanemahangyaközösségekszerkezeteközötti t<ontaei
eltérések
vizsgá|atáratértiinkát, azza|a céllal,hogy megállapítsuk,
valóban a fentiekbenmár említettfajok
járu|nak-ehozzá a szegregációhoz.A k.átlag clusterezési
eljárás alkalmazásasorán egy f,inomabb képnyeréseérdekében
mi öt csoport faj-egyedszrímgörbéit
állítottukossze (2. ábra.).
Nagy vonalakbanmeg is őrződtek az el<ibbicsoportstruktúrák,
bár ezÚtlala Bácsi-torok ésa
Somosteto elkülönült, akárcsak a tiszamenti nyáras is, e|lentétbena szamosardói és a
szénafriveki
hangyaközösséggel,melyekmostkiilön esoportotalkotnak.
A görbéketszem|élvemegállapíthatjuk,
melyek azoka fajok, amelyekegyedsámuk vagy
jelen.létiik
általjelentősebbmértékben
meghatározzáka hangyaközösségekkö'ötti különbségiket. Igy vannakun.generalistafajok, melyek egyedszámváltoásaikkaljárulnak hozzá a szégregációhoz. Ezek közü| a legielentősebbeka Lepothorm nylanderi egyedsziíLrnvá|tozásai,
ezt
követi sorrendbena Myrmica ruginodisé.A Lasius niger ésa l'fyrmica rubra egyedszámingadozÁsajóval kisebb mértékben,
de szinténhozzájáru|a szerkezettípusok
elkülönuléséhez.
A
többi, un. specialista faj egyszerűenhiányával vagy jelenlétéve|
határozzameg a kü|önböző
hangyaközösségekhovatartozását,s ez különösen a Szénafi.ivek-Szamosardó
csoportraérvényes,ahol a |egtöbb ilyen faj található.Természetesen
ezek a kategóriákkorántsemállapíthatók
meg egyetlenvizsgálat nyomán,de már így is nyilvánvalóvá válnak a hangyafajokközött e
szempontbóllétezőkülönbségek'A közösségek összetételét
meghatározó ftí tényezőközött

KÜLtMtzÖ
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pedig ez esetbennem csupiinaz é|öhelypreferencia
lehet,de a közösségek szerkezetialapjríná|
levtíoly je|enségekrő|
is, mint példáulazinfra- ésinterspecifikuskompetícióll5].
0,25

0.15
0,10

Myrub

Mysch

Tetcaesp

Lepnyl

Lali

Labr

Oaeth

Fopra

Fajok (a táb|a'zatbanszerep|ósonendben)
2. ábra A különboző csoportokfajokravonatkoaatottátlagai
_o_
Somostető
. -.tr- -.
Bácsi.torok
--o--

Retyezát+Görgény

-. - ^'-. .......

Tiszamentinyáras

AÍdó+Szénaftlvek
Az X+engelyenfeltüntetettrövidítések:Myrub = Mymica rubr4 Mysch : Myrmica
schenkí,Tetcaesp= 1gh.morium caespitum,Lepny| = Leptothoraxny|anderi,ta|i =
Lasius alienius,Labr = Lasius brunneus,Caeth = Camponotusaethiops,Foprn = Formica
pratensis.Helyhiány míatti|y módon is csak mindenmásodikfajt tudtukfeltuntetni,a teljes
Iistátlasd az l. táblfuatban.

2. táb|ázat
A Shannon-Wiener diverzitásindex éttékeia kiilönböző le|ó1relvek
hangyaközösségeirenézve
I.r|óhe|yek

Retyezát Gorgény*Tisza SzamostetőBácsi-torok Szamosardó

sámíton értékek

0

0

0,344

0,499

0,603

0,443

ma.ximálisIehetséges
értékek

0

0

0,602

0,602

0,698

0,903

* Ebbenaz esetben,a fajok teljeshianyamiatt,értelmetlen
bármi|yenszámítiís

A közösségekjellemzésére
diverzitásértéküket
is felhasmáltuk(2. táb|éLzat.).
A hangyákhiányávaljellemezlretógörgényi, illetve a monospecifikusretyezátiéstiszamentierdők minimáérthetö.
lis diverzitásértéke
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Az adottfajszámmellettelérhetőmaximális diverzitásértéket
a szamosardóiközösség kö.
ze|ítimeg,ami azt je|zi,hogy itt a fajok egyedszámviszonyai
jól kiegyenlítődtek.
A tobbi esetben erőteljesenéreztetikhatásukatazon fajok, melyek eryedszámuknagyságrendjeszempontjából dominánsakaz adottéletközösségben.
Ennek a hatásnaka mértékétje|Á
a diverzitásind"*
értéke,
hiszenminélalacsonyabba maximálisanelérhetőértéV'hez
viszonyítvaa sztmítoÍt
értékünk, annál nagyobbaz egyedszámbeli(!) homogenitáshiánya a közösségen belül. Ebből a
szempontbóla fajokban|eggazdagabb
Szénafiivekbokorerdőinekesetea legérdekesebb'
mivel
itt a Leptothoraxnylanderierőteljesjelenlétének
köszönhetően a diverzitásindexértéke
messze
alacsonyabb.A hátramaradt
kétgyertyános-tölryesdiverzitásértéke
nagyjábólzzonos.
Mindezek után megálllapíthatjuk,
hogy az életközösségekvizsgálataigen értékes
információkkal szolgálhatbizonyosélőhelyekminősítése
szempontjából.A jövőben azonbannem elég
csupána szerkezetekés ahozzájuk rendelhetőnövénytársulásoktanulmányozása,
amint ezt a
szamosardóiközösség elkülönüléseis jelzi, hanemkülönböztí egyébparaméterek
vizsgálatais
sziikséges'Hangyaközösségekesetében
pedig különösen fontosa Gallé [4, 5,6] áIta|említett
olyan tényezőktanulmányozásais, mint pé|dáula növényzetarchitekíurájaésösszetétele,az
epigéikusgerinctelenállatközösségekösszetétele,a talaj hőmérséklete
ésvíáartalma,a fti|dön
találhatókövek ésfaágakszáma,va|mintazintra-ésaz interspecifikuskompetíció.
Köszönetnyi|vánítás
Ezútonis köszönetet mondokLőrincz Istvánnakésdr. Sárkány-KissEndrének,akik lehetővéteuéka vizsgálatokhozszükséges
gytijtések
elvégzését
a Tiszasüly mellettifehérnyárasban,
illetve a szamosardóierdőben'valamintdr. GalléLász|ő professzorúrnakis a dolgozatlekto.
rálásáértésértékes
tanácsaiért.
CoMPARATIVE STUDY oÉTHE EPIGEIC ANT-ASSEMBLAGES
OF DIFFERENT TYPES OF FORESTS
The,studyofthe epigeic invertebrateassemblagesis importantas it has alreadybeenprovedthat the differences
among theseassemblagesindicatethe differencesamongtheir habitats.According to this assertionwe studiedthe
epigeicant-assemblages
ofsix differentforestsand a bush-complex(seepage2 for ditails).
As samplingmethodwe usedthe pitfall traps.Due this methodsixteenspeciesof antswerecollected.Analyzing
databy mean.sofcluster analysisusing.thepercent-disagreement
formulawe cou|dseparatefour main clusteranálysii
for main the forestt}?es.The first one inc|udestheTisz4 Retyeát and Gorgényforesis,the secondone the Somosiető
and the Bácsi-torok forests,the third one containsonly the Szamosardóforestand the fourth on|y the Szénafiivek
bushes.In order to reveal which are the main differencesamong the assemblageswe used the k-meansclustering
methodfor five clusters.According to the resultsthe differencesare causedon óne hand by the simp|ep.esenc"oi
absenceofsome species,and on the otherhand thereare some species(mainly Leptothorai nylandeii aid Irgrmica
ryginodis),we cou|dcall generalists,which causethis separationofthe clustersthroughthe óhangesoftheii abundance.
on the basis of the Shannon-Wienerformula we pointed out that the third cluster,Számosardi has the most
equilibratedant-assemblage
whatthe abundanceofthe specre.
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