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Markó Bá|int

Kültinböző típusű erdők hangyaközösségének
összehasonlító vizsgálata

Bevezetés

Bármely terulet jellemzésére az ott é|a fajok listája mellett az adott fajok által alkotott ko-

zösség mennyiségi viszonyai is használhatók. Ebben az értelemben tehát feltételeáető, hogy

nemcíak a fajot jlltemezhetők élőhelyeik által, de az é|őhelyek is az ott található adott közös-

ségek minőségi és mennyiségi viszonyaival. Ugyanakkor ezen' ada1ok alapján lehetővé válik

biionyos élőhélycsoportot ett<iitonitése, ami lehetővé teszi az élöhelynek biotikus paraméterek

alapján történő kategorizálását..öolwell 
és Futuyuma [l] szavaival élve: ,,Habár afizirkai és kémiai paraméterek is hasmál-

hatók a készletek hete.ogenitásának és a közöttük lévó különbségeknek a meghatározására, mi

úry gondoljuk, hogy a bio|ógiai paraméterek szolgáltatják a legjobb információkat a készletek

{i,{ttrct"ia' titologiai s'.'nponibol3elentős kü|önbségek mértékéről. A legtöbb esetben külö-

nösen a trírsulásokat alkotó kulonböző fajok készletekre vonatkoztatott relatív abundanciája

szolgálhat megfelelő infonnációkkal ezekre a ktilönbségekre vonatkozóan''.
fanumanlunt elvégzésekor abból az alapfeltevésből indultunk ki, hogy az e|őző gondo-

latmenet érte|mében u liiiltinbtl'ő típusú erdők közötti különbségek a hangyaközösségek össze-

tételben is nyomon követhetok.
az epigéiku\ azaz talajfetszíni aktivitású hangyaközösségekről számos munka született

már, a Éafoat-meaencében. Loksa [2] végzett ez irányű vizsgálatokat karsztbokorerdőkben,

catíe 1:, l, s, a] pedig a homokpusáákat, a mezofil gyepeket, valamint a homokpusztai sze-

kundei szukcesszló kutonbo'o fázisait tanulmiínyoÍa. Bár hazánkban a '60-as évektől

Paraschivescu miirmekológiai aktivitásának köszönhetően erőteljesebb adatgyijtés folyik a

hangyákra vonatkozóan [{, mindezidáig ilyen jellegű összehasonlító- vizsgálatok nem szület-

tek.Jelen dolgozat e hiány igyekszik pótolni a vizsgált erdők hangyaközösségeinek összetéte-

lében mutatkozó hasonlóságok és különbségek kimutatásával.

Anyag és módszer

A szabadftildi mintavételekre 1996. június 30. és szeptember l0. közötti időszakban került

sor.
A vizsgált erdők a következők voltak:
l. Lucfenyős (Luzulo (silvaticae).Piceetum Wraber) a Retyeátban kb. 1400 m tengerszint

feletti magasságon a Gentiana menedékházki)zelében, a Pietrele völgy elején. GÉjtési időszak:
junius 30-július 3.
" 2. Fehér nyáras erdó (Salicetum,albae fragilis Issler et Soó) Tiszasüly falu (Magyarország,

Szolnok megye) közelében aTiszahullámterében" GyÍjtési időszak: július l3-l7.

3. Lucfenyős (Hieracio (transsilvanico)-Piceetum (Zlatnik)) a Görgényi-havasokban kb.

1300 m tengerszint feletti magasságon a szovátai (Sovata, Maros megye) kőbánya felré vezető

út mellett. Gyrijtési időszak: július 3l_augusztus 8.
4. Gyertyános-tÖlgyes (Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs) Szamosardó (Arduzel'

Máramaros megye) fatu hatiírában. Gyűjtési időszak: augusztus 15_l8.

5. Almafás.iecskerágós-veresgyűrű somos (Zlgrustro.Prunetum (Fab.), Eunymo.Prunetum

spinosae (Hueck))bozoí a kolozivari Szénafiiveken (Finatele Clujului), me\y az almafáknak
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köszönhetóen némi erdós jelleggel bírt, s miír csak kíváncsiságból is beiktatfuk a vizsgálandó
erdei élőhelyek közé. GyÍijtési időszak: augusztus 19_29'

6' Gyertyrínos-tölry.es. (Querco petraeae-Carpinetum) a marosvásiírhelyi Somostetőn
(Platoul Cornegti), az A||atkert mögött. GyrÍjtési időszak: augusztus 251|.
. l. Gyertyános-tölgyes (Querco petraeae-Carpinetun) akolozsvár melletti Bácsi-torokban.
Gyujtési időszak: szeptember 3-1 0.

A vizsgálat összehasonlító jellegéből fakadóan, mind a hét területen ugyanazza|a módszer.
re| Barber-csapdákkal végeaiik a mintavételeket. Lévén, hogy a gl.tijtési iáoszat hossza ritkiíur
haladta megaz egy hetet, konzerváló és ölőoldatként a lehető legegyszerűbb anyagot, tultelített
konyhasó-oldatot haszrráltunk. A kihelyezett csapdák szema tízliat tizennyolcig-v á|tozott, e'
g)^ijtött anyagot helyszíni vagy otthoni válogatással alkoholos (70.) üvegósékbén triroltuk. A
fajokat Collingwood [8], Kutter [9] és Seifert [lo, l1] határozókulósait hismálva azonosítot.
tuk.

A közösségek összehasonlítását a cluster-analízisnek nevezett klasszifikációs módszerrel
végeztiik [|2].Ezze| a módszerrel az adatsorokat eg;rmással való összehasonlításuk vary egy-
mástól való tavolságuk alapján csoportosíthatjuk. A számítások során a sziízalékos mroriuse!ór<
(percent disagreement) kép|etét alka|maztuk.

dist(x, y) = {4x, I y).tool l r,
ahol n _ az esetek száma.

Az összehasonlítási művelet során nem vettiik figyelembe a görgényi lucosból e|őkertilt
egyetlen Lasius brunneus pé|dány, ez hím lévén, még nem bizonyídu *nét a fajnak az á||andójelenlétét az erdő epige,fikus rovarközösségében, hiszen akái i széllel belékerülhetett az
erdőszéli bokrosból. A továbbiakban a sámítiísok nyomán összeállított távolsági mátrixot egi
dendrogram formájában ábrázoltuk.

' A hangyaközösségek összetótele köái konkrét eltérések vizsgálata céljából a k-átlag
clusterezési e|járást is alkalmaáuk [12], megállapítandó, mely fajok j7ru|na|hőzzáa toztisse!.-
típusok szegregációjához, és milyen mértékben. Ebben az esetben az e|őzőtő| eltérő módon rii
lo1tottiik el aá, hogy a rendelkezésünkre á|ló adatsorokat hány csoporffa szeretnénk osáani.
Mivel az életközösségek'szerkezetének egyik fontos minőségi jeílemzője a diverzitás, így a
súlyozott eryedsámok alapján a diverzitási értéket is kiszámoliuk a kiilönböző esetekbei. A
sziimításoknál a Shannon-Wiener-féle diverzitiásindexet alka|maztuk Il3].

H s1,: Sp i,*lo gp i, p i:X / N

Eredmények és következtetések

A snijtés eredményeként.összesen 16 hangyafaj e|őfordu|ását mutattuk ki a vizsgált teriile-
teken (l. tzb|ázat). A legtötb fajjal egyértelműen a Szénafiivek bozótjai rendekeáek, míg a
|1cos9k és a fehér nyáras faunája fajokban szegény. A tiszamenti nyáras esetében a Gailé [9]á|ta| jelzett fajokkal szemben (Lasius emarginatus, lfiyrmica ruginodis stb.) nekiink 

",ut 
á

Lasius Brunneus előfordulását sikerült kimutatnunk, mintegy jeleive, hogy a vizsgált erdőben
ez a faj nagyobb talajfe|színi aktivitással, míg a többi, ha tórténetesen előfordul is az adott er-
dőben, a Gallé [9] állításainak megfelelően valószínűleg tú|súlyban dendrobionta, és a ta|ajfel-
színre kevésbé ereszkedik le.
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1.táb|árat

185

A gyűjtött hangyafajok listája lelőhelyek szerint

Fajokflelőhelyek Retyezar Görgény Somostet(Bácsi-torok SzamosardóSzénafilvek Tiszz

. Myrmica ruginodis Nyl. x x
l. Myrmica rubra (L.) x
. Myrmica sabuleti Meinert

. Myrmica schenki Emery x
i. Myrmecina graminicola Latr. x
i. Tetramorium caespitum L. X

l. Stenamma westwoodi Westw. x
|. Leptothorax nylanderi Först. x x x x
). Dolichoderus quadripunctatus L. x
0. Camponotus aethioPs Latr. x
l. Camponotus herculeanus L. x
2. Lasius alienus (Först.) x
3. Lasius niger (L.) x x x
4. Lasius brunneus (Latr.) x* x
5. Prenolepis nitens Mayr x

6. Formica pratensis Retz x

* egyetlen hím, melyet a számításokból a továbbiakban kiiktattunk ( a magyarázatot lásd a szovegben)
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l. ábra A kü|önböző hangyaközösségek csoportosítása cluster-analízissel
Egyszerű kapcsolat (Single Linkage)
Percent disagreement módszer alapjan
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Megjegyzendő, hory a gyujtés nyomán azonosított fajok alapján korántsem állítható fel a
vizsgált erdők hangyafajainak teljes listája, pontosan az egyoldalí mintavételi módszernek kö-
szönhetoen, csupifur arra következtethetünk, melyek azi||ető erdőben aktívabb epigéikus, azaz
talaj felszíni aktivitású hangyafaj ok.

A cluster-analízis eredményeit vizsgálva (l. ábra), megál|apíthatjuk, hogy négy szerkezetti-
pusba sorolhatók a vizsgált területek hangyaközösségei. A hiíLrom, fajokban tegszegényebb er-
dő, a retyezáti és a görgényi lucos, valamint a tiszamenti nyáras alkotja az e|sa jo| kóruitratarot.
ható csoportot. Ezeket az erdőket a hangyák minimális faj- és egyedszáma jellem zi, vagy adott
esetben (lásd Görgény) hiányuk.

A Bácsi.torok és a Somostető is egy csoportot alkot, egyenlő távolságra az e|őbbi csoport-
tól. Jellegzetes fajuk a l+,Íyrmica ruginodis és a l,Iyrmica rubra, valamint a Leptotiorax
nylanderi, mint tipikus erdőlakók. A fajok száma ebben az esetben sem tul nagy.

A harmadik gyertyiínos.tölgyes, a szamosardói erdő hanryaközössége szerkezetét tekintve
elkülönül a többi csoporttól, bár korántsem akkora a különbség, mint a Szénaflivek esetében.
Ez az elkülönülés va|ószínűleg olyan tényezőknek tudható be, mint például afák|azább, szór-
tabb állása, s ezá|ta| a nagyobb fény, ajóval dúsabb aljnövényzetjelenléte. Természetesen ezek
egyelőre csak spekulációk, hiszen csupán a továbbiakban, éppen e vizsgálatok nyomiíLtt fogjuk
majd figyelemmel követni a különböző tényezök hatását az erdei hangyaközösségék szerkezité-
re.

A Szénaffivek esetében az elkülönülés egyértelmű, s mindez olyan jellegzetesen bozótlakó
fajok jelenlétének tulajdonítható, mint a l4yrmica scabrinodis, AlÍyrmica sabuleti, Camponotus
aethiops, valamint az egyes mezei fajok jelenlétének, mint pl. Formica pratensis, Teffámorium
caespitum stb., me|yeknek a jelenlétét a bozótok epigéikus gerinctelen állatközösségében Loksa
[2] is kimutatta.Ezek a fajok valószínűleg táplálékkereső útjaik során keresik fel a bozótokat.

A fenti eredmények nyomán aá is feltételezhetjÍik, hogy a kiilönböző szerkezettípusok kü-
lönböző élőhelyípusokat indiká|nak.Ez esetben furcsán hat a tiszamenti nyáras és akét lucos
egymás mellé'sorolása, de figyelembe kell vennünk, hogy jelen esetben a hangyafauna
monospecifitá$valamint a minimális egyedsűniség a meghatáiozo kritérium.

A továbbiakban nem elégedtünk meg a fenti, csupán a kiilönbségek nagyságát és rangsoro-
lását mutató módszerre|, hanem ahangyaközösségek szerkezete közötti t<ontaei eltérések vizs-
gá|atára tértiink át, azza| a céllal, hogy megállapítsuk, valóban a fentiekben már említett fajok
járu|nak-e hozzá a szegregációhoz. A k.átlag clusterezési eljárás alkalmazása során egy f,ino-
mabb kép nyerése érdekében mi öt csoport faj-egyedszrímgörbéit állítottuk ossze (2. ábra.).
Nagy vonalakban meg is őrződtek az el<ibbi csoportstruktúrák, bár ezÚtlal a Bácsi-torok és a
Somosteto elkülönült, akárcsak a tiszamenti nyáras is, e|lentétben a szamosardói és a
szénafriveki hangyaközösséggel, melyek most kiilön esoportot alkotnak.

A görbéket szem|élve megállapíthatjuk, melyek azoka fajok, amelyek egyedsámuk vagy
jelen.létiik által jelentősebb mértékben meghatározzák a hangyaközösségek kö'ötti különbségi-
ket. Igy vannak un. generalista fajok, melyek egyedszámváltoásaikkal járulnak hozzá a szég-
regációhoz. Ezek közü| a legielentősebbek a Lepothorm nylanderi egyedsziíLrnvá|tozásai, ezt
követi sorrendben a Myrmica ruginodisé. A Lasius niger és a l'fyrmica rubra egyedszám inga-
dozÁsajóval kisebb mértékben, de szintén hozzájáru| a szerkezettípusok elkülönuléséhez. A
többi, un. specialista faj egyszerűen hiányával vagy jelenlétéve| határozza meg a kü|önböző
hangyaközösségek hovatartozását, s ez különösen a Szénafi.ivek-Szamosardó csoportra érvé-
nyes, ahol a |egtöbb ilyen faj található. Természetesen ezek a kategóriák korántsem állapíthatók
meg egyetlen vizsgálat nyomán, de már így is nyilvánvalóvá válnak a hangyafajok között e
szempontból létező különbségek' A közösségek összetételét meghatározó ftí tényező között
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pedig ez esetben nem csupiin az é|öhelypreferencia lehet, de a közösségek szerkezeti alapjríná|
levtí oly je|enségekrő| is, mint például azinfra- és interspecifikus kompetícióll5].

0,25

187

0 . 15

0 , 10

Myrub Tetcaesp Lali Oaeth
Mysch Lepnyl Labr Fopra

Fajok (a táb|a'zatban szerep|ó sonendben)

2. ábra A különboző csoportok fajokra vonatkoaatott átlagai
_o_ Somostető
. -.tr- -. Bácsi.torok
--o-- Retyezát+Görgény
-. - ̂ '-. - Tiszamenti nyáras
. . . . . . .  AÍdó+Szénaf t l vek

Az X+engelyen feltüntetett rövidítések: Myrub = Mymica rubr4 Mysch : Myrmica
schenkí, Tetcaesp = 1gh.morium caespitum, Lepny| = Leptothorax ny|anderi, ta|i =
Lasius alienius, Labr = Lasius brunneus, Caeth = Camponotus aethiops, Foprn = Formica
pratensis. Helyhiány míatt i|y módon is csak minden második fajt tudtuk feltuntetni, a teljes
Iistát lasd az l. táblfuatban.

2. táb|ázat

A Shannon-Wiener diverzitásindex éttékei a kiilönböző le|ó1relvek
hangyaközösségeire nézve

I.r|óhe|yek Retyezát Gorgény*Tisza SzamostetőBácsi-torok Szamosardó

sámíton értékek 0 0 0,344 0,499 0,603 0,443

ma.ximális Iehetséges értékek 0 0 0,602 0,602 0,698 0,903

* Ebben az esetben, a fajok teljes hianya miatt, értelmetlen bármi|yen számítiís

A közösségek jellemzésére diverzitásértéküket is felhasmáltuk (2. táb|éLzat.). A hangyák hi-
ányával jellemezlretó görgényi, illetve a monospecifikus retyezáti és tiszamenti erdők minimá-
lis diverzitásértéke érthetö.



188 MARKTBÁLN.

Az adott fajszám mellett elérhető maximális diverzitásértéket a szamosardói közösség kö.
ze|íti meg, ami azt je|zi, hogy itt a fajok egyedszámviszonyai jól kiegyenlítődtek. A tobbi eset-
ben erőteljesen éreztetik hatásukat azon fajok, melyek eryedszámuk nagyságrendje szempont-
jából dominánsak az adott életközösségben. Ennek a hatásnak a mértékétje|Á a diverzitásind"*
értéke, hiszen minél alacsonyabb a maximálisan elérhető értéV'hez viszonyítva a sztmítoÍt érté-
künk, annál nagyobb az egyedszámbeli (!) homogenitás hiánya a közösségen belül. Ebből a
szempontból a fajokban |eggazdagabb Szénafiivek bokorerdőinek esete a legérdekesebb' mivel
itt a Leptothorax nylanderi erőteljesjelenlétének köszönhetően a diverzitásindex értéke messze
alacsonyabb. A hátramaradt két gyertyános-tölryes diverzitásértéke nagyjából zzonos.

Mindezek után megálllapíthatjuk, hogy az életközösségek vizsgálata igen értékes informá-
ciókkal szolgálhat bizonyos élőhelyek minősítése szempontjából. A jövőben azonban nem elég
csupán a szerkezetek és ahozzájuk rendelhető növénytársulások tanulmányozása, amint ezt a
szamosardói közösség elkülönülése is jelzi, hanem különböztí egyéb paraméterek vizsgálata is
sziikséges' Hangyaközösségek esetében pedig különösen fontos a Gallé [4, 5,6] áIta| említett
olyan tényezők tanulmányozása is, mint pé|dául a növényzet architekíurája és összetétele, az
epigéikus gerinctelen állatközösségek összetétele, a talaj hőmérséklete és víáartalma, a fti|dön
található kövek és faágak száma, va|mint azintra- és az interspecifikus kompetíció.

Köszönetnyi|vánítás
Ezúton is köszönetet mondok Lőrincz Istvánnak és dr. Sárkány-Kiss Endrének, akik lehető-

vé teuék a vizsgálatokhoz szükséges gytijtések elvégzését a Tiszasüly melletti fehér nyárasban,
illetve a szamosardói erdőben' valamint dr. Gallé Lász|ő professzor úrnak is a dolgozat lekto.
rálásáért és értékes tanácsaiért.

CoMPARATIVE STUDY oÉ THE EPIGEIC ANT-ASSEMBLAGES
OF DIFFERENT TYPES OF FORESTS

The,study ofthe epigeic invertebrate assemblages is important as it has already been proved that the differences
among these assemblages indicate the differences among their habitats. According to this assertion we studied the
epigeic ant-assemblages ofsix different forests and a bush-complex (see page 2 for ditails).

As sampling method we used the pitfall traps. Due this method sixteen species of ants were collected. Analyzing
data by mean.s ofcluster analysis using.the percent-disagreement formula we cou|d separate four main cluster análysii
for main the forest t}?es. The first one inc|udes the Tisz4 Retyeát and Gorgény foresis, the second one the Somosiető
and the Bácsi-torok forests, the third one contains only the Szamosardó forest and the fourth on|y the Szénafiivek
bushes. In order to reveal which are the main differences among the assemblages we used the k-means clustering
method for five clusters. According to the results the differences are caused on óne hand by the simp|e p.esenc" oi
absence ofsome species, and on the other hand there are some species (mainly Leptothorai nylandeii aid Irgrmica
ryginodis), we cou|d call generalists, which cause this separation ofthe clusters through the óhanges oftheii abun-
dance.

on the basis of the Shannon-Wiener formula we pointed out that the third cluster, Számosardi has the most
equilibrated ant-assemblage what the abundance ofthe specre.
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