


Mit látsz, ha lefekszel a mezőn a f(íszáIren-
geteg árnyékába? Apró öivényeket a zöld fel-
hőcirkálóclkák tövében, tovasiető, lótó-íutó
törpesere7letet, zizegve szálló hártyásszárnyú
helikoptereket - e7y más világ bontakozik ki a
szemed előtt, melynek kevés köze van az óriá-
sokéhoz' a miénkhez.

méhek, a darazsak, a hangyák, a ter-
meszek és bizonyos |evé|tetűfajok á|-

taI alkotott társada|mak meg|éte mindig nagy
ta|ányt je|entett az embernek' A bo|yok,. kap-
tárok, a ko|óniák jó| szervezett működését
szem|é|ve önkénteIenü| is  feImerü| a kérdés,
miként |ehetséges,  hogy |átszó|ag ennyire pr i -
mitív csoportná|, mint a rovarok, i|yen tökéle-
tesnek t(inő, o|ajozottan működő társadaImak
a|akuIhathak k i .  A méhkaptárak é|etérő| már
e|ég jó ismeretei vannak az egyszeri embernek
is' Anná| kevesebbet tudunk azonban a fÜvek
társadalmairó| ,  a hangyákró l .

Az át|agember á|ta|ában három hangyát is-
mer: a nagy voros rondát (ez, ,,csíp,,!), a köze-
pes Íeketét meg a pici feketét, ami kitút néha a
házunkbó|. Pontosítandó: Romániában ma
már biztosra vehető, hogy több mint ] 00 han-
gyaÍaj egyedei élik vi|águkat, míg a Fö|d han-
gyafajainak számát több mint 10.000-re becsü.
I ik .  NyiIvánva|ó módon a fa jok r iemcsak aIak-
tanj|ag kü| önböznek egymástó| ,  de ko|ón iá ik
működésében, é|etterÜkben, é|etmódjukban is
számos kÜ|önbség mutatható ki.

l I  ibő|  is  á||a hangyatársada|om? Három
IVl nagy csoportot kÜlöníthetÜnk e| egy

kolónia egyedei között: a kirá|ynőt (vagy notet),
a hím egyedeket és a do|gozókat. Számos fajná|
ez utóbbi csoporton beluI ku|onböző kasztok
je1enhetnek meg, mint pé|dáuI a hata|mas fejÜk-
kel a fészek nyí|ásait elzáró kaushangyák, a na-
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gyobb rágójrj, nagyobb méretű katonák és a ki-
sebb ún. igazi dolgozók. Ezek a kasztok azon-
ban nem minden hangyafajná| ta|á|hatók meg,
ná|unk kivá|tképpen kevés fajra je||emzőek. A
do|gozók és a hímek egyaránt az anyakirálynő
ivadékai, az e|ótlbiek maguk is nőstények, de
ivarszerveik visszafej|ődtek, s így ivaros szapo.
rodásra képtelenek.

A ko|ónia'é|ete a megtermékenyített anyaki-
rá|ynő fészeka|apításáva| kezdődik, ő az e|ső
időszakban ún. trófikus (meg nem termékenyí-
tett) petékke| táp|á|ja az e|ső do|gozókat, majd
ezek kifej|ődéséve| a ko|ónia rohamosan megin-
du| a fej|ődés útján. Mi gyakor|ati|ag ezze| az
immár kife;Iett ko|óniávaI ta|á|kozunk erdőn-
mezőn, A kIasszikusnak tekintett erdei vöröshan-
gyabo|yok - me|yeket oly fé|ve kerü|getÜnk _

'azonban korántsem a lege|ter;edtebbek a han-
gyák vi|ágában. Számos o|yan fajuk van, ame|y
nem bo|yaIkotó, hanem fészkének csak a kiveze-
tő nyílásai |átszanak a fö|dfeIszíne.n. Más
csoportok ugyan bo|yt is építenek, jó| |átható,
vakondtúrásszerű fö|dhaImokka| |eove e| a me-
zótet, de ezek közü| egyes fajok soha nem jtn-
nek a fö|díe|színre, mive| a növények gyökerén
szívogató tetvek váladékáVaI táp|á|koznak. Me-
gint más fajok az öregebb, odvas fák be|sejében
építik kartonváraikat _ nyálIa| öSszeragasztott
,,íűrészpo(, _, a trópusi ía;ok között pedig nem
ritkák a |evé|várakat építot (a szövó1rangyák),
Vagy a nomád é|etmódot é|o, útjukban mindent
e|pusztító hangyafajok, mint a rettegett tűzhan-
gyák Kozép- és Dé|-Amerikában, vagy a szaíari-
hangyák Afrikában. o|yan meg|epőfészkekke| is
talá|kozhatunk erdeinkben, mint a tö|gyfaguba-
csok, melyek Üregét pici sárga hangyák |akják,
vagy akár |ehu||ott ágacskákban is tanyázhatnak.

f, hangyákat megfigye|ve az egyik |egta-
.6. |ányosabb do|og mindig az volt, ho-

gyan ta lá|nak v issza a do|gozók a bo|yba.  A
méhek esetében ma már tudjuk, hogy a Nap
he|yzetének segítségéveI tájékozódnak| ugyan.
ezt a sivatagi hangyák esetében szintén bizo-
nyították, i||etve az is tudott immár, hogy a
hangyák ún. reíerenciapontok memorizá|ásá-
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Val is Visszata|á|nak a fészekhez. Mindez első-
sorban 

,az 
á||andő táplá|ékkereső ösvények

esetében á|| így, me|yek akár évtizedeken
keresztü| is ugyanazon a he|yen működhetnek
egy-egy ko|ónia esetében. Egy finnországi svéd
tudós, Rosengren kimutatta erdei vöröshan-
gyákná|, hogy ez az ún. szociális memória oly
módon marad fenn, hogy az öregebb egyedek
tavassza| mintegy ,,betanítják,, a fiata|oknak az
ösvény he|yét. Emellett Íeromoná|is jelzotkel
is e||átják a táplá|ékhoz vezető utakat az egye-
dek, mintegy szagösvényeket teremtve.

Látszó|ag harmonikus é|etÜk e||enére a han-
gyák korántsem békés |ények. Nyáron nagyon
sok helyen meg lehet figye|ni, ahogy a nálunk élő
egyet|en rabszo|gatartó hangyafaj, az amazon-
hangya nagy, tűzvörös katonái hosszú sorokban
e|induInak rabszo|gaszerző hadjáratukra. Ilyen-
kor csak a bábokat gyűjtik össze, maguk után
hagyva a |eö|dökölt kolóniát. A magukhoz raga-
dott bábokbó| kikelőegyedek azután magukénak
tekintik már a hódítókat, és táp|á|ják, gondozzák
ó,ket és a kirá|ynőt' Egyes fajok csak faku|tatív
rabszo|gatanók, mint pé|dáuI az erdei vöröshan-
gyák. Ezeknél a fajokná| a megtermékenyített ki.
rá|ynőegy ún. befogadó fajnak a bo|yába furako.
dik be, aho| megö|ve a bo|y ,,űrn61ét',, átveszi
annak szerepkörét, és a befogadó Íaj do|gozói e
pi||anattól már a befurakodó ivadékait neve|ik.

A paraz i t izmus is  v iszonylag mindennapi  je-
Ienség a hangyákná|. A fakuItatív rabszo|gatar-
tó hangyák esetében a fészekalapítás maga is
ezen a lapsz ik ,  de vannak o lyan fajok,  amelyek
va|óságga| ,"fészek a fészekben,, típusú parazi-
ta é|etmódot fo|ytatnak, mint pé|dáuI a to|vaj.
hangya. Ez a pici sárga faj kis termeténé| fogva
oIyan szűk járatrendszerreI rendeIkezik a para-
zitá|t gazdafaj fészkében, melybe a gazdaÍaj
egyedei nem képesek behatolni.

R ;?i ff:ilT, T'I: ffi i :l "i,:ff .L*n:
|om kia|akulása fe|é vezető út több |épcsője ma
már ismert' Ismertek kezdet|eges, kevés do|gozó-
val rende|kező, |aza ko|óniákban é|ő fajok és
komplex, több-bolyos bonyo|u|t társas é|etet é|ő
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Az erdei vöröshangya hÍmje, nősténye, dolgozója;
alul a lárva, a báb és az ún. hangyatojás.

fajok is' A társas életmód e|őnyei minden ese!
ben nyi|vánvalók, hiszen ez az é|etmód |ehető-
vé teszi, hogy az amúgy egyedenként sérthető és
egyá|ta|án nem fé|e|metes hangyák a fÜvek vi|á-
gának rettegett és |egyőzhetetlen ragadozói le.
gyenek, akik e|ó1 a|ka|omadtán maga az ember
is megfutamodik. A kérdés másik vetÜ|ete enné|
azonban sokkal szubtil isabb, hiszen arra vonat-
kozik, hogy miért éri meg a hangyado|gozóknak
a társas é|etmód fenntartása érdekében lernon-
dani saját szaporodási képességükről. Ez a kér-
dés sokáig igen korno|y fejfájást okozott a tudó-
soknak, mígnem Hamilton e század derekán
meg nem oldotta a rejté|yt. A mego|dás a han.
gyák hap|odipIonta szaporodási rendszerében
rej|ett. Ez a szaporodási mód azt je|enti, hogy a
hímeket a királynő sz,űznemzésse| hozzá |étre,
és ezek hap|oidok (vagyis a királynőtesti sejtjei-
ben ta|á|ható kromoszómaá|lománynak csupán
a fe|éve| rendelkeznek, rnint p|. a meg nem ter-
mékenyített petesejt), míg a do|gozók és a kirá|y-
nó,k dipIoidok (normá| kromoszómaá||omá-
nyúak). Ez a rendszer azt eredményezi, hogy a
do|gozók saját nővéreikke| sokkaI nagyobb fokú
genetikai rokonságban lehetnek elviIeg (75%),
mint saját nőstény ivadékaikkal (50%). Ezt a
genetikai íurcsaságot felhaszná|va a tudósok arra
a következtetésre jutottak, hogy a do|gozóknak
sokka| inkább megéri fe|adniuk saját nemzólé-
pességÜket a hozzájuk köze|ebbi genetikai ro-
konsági fokka| rende|kező húgok (a fiata| do|go.
zók, a |árvák) gondozása érdekében, mintsóm
hogy saját női ivarÚ ivadékokat nemzzenek. A
hím ivadékokkal ez esetben nagyobb |enne a
rokonsága a szÜ|ő do|gozónak (1OO%), de ezek
az ivaros a|akok nem képesek fenntartani a fajt.


