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Blaskovies-pusztai gyepek ertekelese a rajtuk tali& hangyakozossegek
(Hymenoptera: Formicidae) alapjan

Tartally Ancircis Csosz Sandor

Abstract
The evaluation of the Blaskovics-puszta's grasslands and their ant (Hymenoptera: Formicidae)
communities: In this article we compare the various grasslands on Blaskovics-puszta and their
Formicoid communities. There are grasslands growing on alkaline soil, loess sails and on disturbed
soils. The samples used for the cluster analysis were collected by the employees of the MTA NM,
but the species lists were completed by our random collecting as well, As our results presented, the
alkaline soil can be well separated from the loess soils. The loess soils are dominated by the Lasius
paralienus and their characteristic species is the Myrmica specioldes. The dominator species of the
alkaline soil is the Tetramorium caespitum, characteristic species was not found_ As the cluster
analysis proves, the alkaline soil is one group, the loess soils are in another group, while the
disturbed soils also belong to another group. However, the fallowland that has not been cultivated
since l958 can now be added to the group of the loess soil, On the other hand, the species lists that
were ordered by decreasing dominance shows, that the fallowland mentioned before is not in the
group of the loess soil. In proof of this, the Teramarium caespiturn stands second on the species list
in case of the fallowland uncultivated since 1958, while the same species was very rare on the loess
soils.

Bevezetes
A hangyak j indikatorai anna.k, bogy egy adott elOhely mennyire stabil, hisren ahhoz,
hogy eg adott hangyakoloriia a fajara jellcrr o euedszarnot e'er*, legaldbb 3 4 eves kell hogy
lenren. Ez azt jelenti, bogy ahol talaunk eriis haripalcoloninkat, on legalabb 3-4 evig a faj
til.r6kepessegen belal voltak a ktirnyezeti tdnyezOk, Meg kell emliteni azonban, hogy a
hangyapoptaaciak kozotti kolcsonhatisok legtObbsziffPr eribsebbek a hangykkat egyelp ki_izOss6gekhez
all imant idezett dokiori ertekezeseMi es ea . reeebbi
n.z(3 Icapcsoiatokrizil (GALLS, 1994)
munkaidb61 (GALLE, 1985) tudjuk, hogy a harigya szukcessziOs vizsgalatokra alkalmasak. Galle
vigalatait els6sorban hazai homok.pepeken vdgezte, is rarnutatott tobbek kOzott aria is, bogy a
legeles felhagya_sa utani szekunder szukcesszieban a hangya.kOzEisseg diverzitisi maximumon megy
rely faj Seifert reviziOjanak kOsitinhetoien
at, melynek csokkenesert a Lasius alienus felelas
(SEIFERT, 1992) ma mar a L. psammophilus nevet viseli (GALik szobeli kOztese). Seifert
rnunk6jainak kelszOnhetiien a magyar failista (GALL' et al., 1998) nern csak a L. psammophilus,
harem t6bbek kOzOtt a L paralienus fajjal is '?Ovid[, finely szintin a L aliens revideMsaval
s etett.
-

-

—
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Mivel a L paralienus I a KNW' terdleten gyakorinak talaltuk (Csiisz & TARTALLY, 1998)
kivancsiak voItunk, hogy hason16 hatassal van-e a L paralienus a szekunder szu.koesszi45s
folyamatokra, mint a L, psammophilus. Hazankban meg L paralienus szal kapcsolatos OkoI6giai
munka. p61 nincs tudorndsunk. Szinten endekelt rninket az a k6rdes, hogy vajon a szekunder
szukcessziOs folyarnatok hasonit5an zajianak-e le a 1Ciszgyepek 6s a homokgyepek
ha.ngyakazossegein, Nero volt uto1s6 szempont az seal munkank elkeszitecelien, hogy ertekelni
tudjuk a BIaskovics-puszta-n foly6 restauraci6s munkak hat5s5t az ouani hangyakozOssegek
szerkezetere-

-

An.yag es rnodszer
Cikkiinkben a MTA NOvenyvecielmi Kutatointezete (tovgbbiakban NKI) munkatarsai dltal
1997-ben es 1998-ban uillitott, Cs altaIunk rneghatarozon Forrnicidae anyag adatait dolgozzuk fet
munk6nk soran csak a doigoz6 pelddnyokat vettilk figyelembe (1674 darab), hisz az ivaros alakok
szarrinval olyan dlotielyekre is berepillnelc, ahoy kdsabb 6letkepes kolifmidt alapitani nern kepesek. A
ket ev adatsorait mintaveteli helyenkenr asszesitetttik az on talalt fajok egyedszarnainak
tnegadisa.hoz_ Az osszes mintaveteli hely Blaskovics-pusztan volt kijelolve, inelyek kozul hdrorn
kontrol IOsz, egy kontrol szikes, egy "gyepkiserleti helyek", valamint hdrom a szukoesszie]
ktiileobozo stadiumait kepviselo - felhagyon szant6:

Biaskovics-puszta, 1958-ban felhagyou szant6
Bla_5kovics-puszta, 1958-ban felhagyou szant6.melletti kontrol Iosz
fif.askovics-puszta, 1996-ban felhagyou szant6 inelletti kontro1lOsz
81askovics-puszta, 1985-ben felhagyou szantO
Blaskovics-puszta, 1985-ben felhagyott sz5nto melletti kontrol lasz
Bla_skovics-puszta, gyepkiserleti helyek meileui kontrol szikes
Blaskovics-puszta, gyepkiserleti helyek (1997-ben felhagyott szAnto)
Blaskovies-puszta, 1996-ban felhagyott szAnto

Az NKI gy-iljtksi rriOdszerk- ent a3kalrnazott taiaj 6s talcsaprik,ast, filhalozast Cs D-VAC
rovarporszivot_ A teruletekre kilatogattunk 1998 szepternbereben, Ott egyelessel rnagunk is
gyiijtOrtunk, es kozben az. NKI anyag basznilh.atosagirn1 is megv5zodttink_ A sajat gyiljteseket
esak a rnintaveteli helyelcre je4rnzi5 fajlistik esetleges kibovites-ehez hasznaituk fel, a
olusteranalfzishe_z (1, abra) nern_ Az 1_ bran Iiithato dendrograrn a NuCoSA programcsomag
(TOTE-DAEREsz, 1996) segitsege_ye1, a MATL'SITA hasonl6sagi fiiggveny es a SIMPLE LINKAGE
fuzi6s metOdus felhasznalAsaval; az egyes mintaveteli helyekhez tartoz6 fajok egyedszatnainak
rnegaclasgval k6szfilt.
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Eredmenyek es megvitztOsulc
Az 1. abran ldvi5 dendrogram mutatja az egyes mintave'teli helyek egyrridshoz viszonyitott tavolsagat
az ott taidit hangyafajok egyedszamai alapjan, A dendrbgrarnon jol elkUkiniiinek a kontrol lOszbk (2,
3. 5), a kontrol szikes (6), valamint a killoribOzO idOpontokban felhagyott szintok es a "gyepkiserleti
helyek" (4, 7, 8), de a legregehben felhagyott szfiriti5 a clusterarializis szerint near 145szkent viselkedik
(1).

1. abra: Az al5bbi dendrogramon j61 elkUlOnalnek a kontrol loszok (2, 3, 5), a kontrol szikes (6),
valamint a kalOnbazO idbpontokban felhagyott szantOk es a "gyepkis6rleti helyek" (4 7,
8), de a IcEretebben felhagyott szanto a Ciusteranalfzis szerint mar 16szkent viselkedik (1).
Figure L: As this dendrogram proves, the alkaline soil is one group (6), the loess soils are in another
group (2, 3, 5), while the disturbed soils also belong to another group (4, 7, ). However,
the fallowland that has not been cultivated since 1958 can now be added to the group of
the loess soil (1),
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Jelmagyarazat az. 1_ abrihoz (az egyes mintavaeli helynevek az NI 1 01 kapott rnintak alapjan):
-
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1.: Blaskovics-puszta, 1958-ban felhagyott szAnt6
2.: Blaskovics-puszta, 1958-ban felhagyott szAntO melletti kontrol lbsz
3,: Illaskovics-puszta, 1996-ban felhagyott szanto melletti kontrol lOsz
Blaskovies-puszta, 1985-ben felhagyott szanto
tnelletti kontrol lOsz
5.: Biaskovics-puszta, 1985-ben felhagyott szar'
Blaskovics-pliszta, gyepkise fled be1yek m&Jetti kontrol szikes
7.: Blaskovics-puszta, gyepkisdrleti helyek (1997-hen . felbagyott szantO)
8.: Blaskovics-puszta, 1996-ban felhagyott szkile

Key to the signs used ( Figure 1 ):
1.: Blaskovics-puszta, ploughland uncultivated since 1958
2.: Blaskovics-puszta, loess soil next to a ploughland uncultivated since 1958
3_: Blaskovics-puszta, loess soil next to a ploughla.nd uncultivated since 1996
Blaskovics-puszta, ploughland uncultivated since 1985
5.: Blaskovics-puszta, loess soil next to a ploughland uncultivated since 1985
Blaskovics-puszta, alkaline soil next to experimented grasslands
7.: Blasko vie s-puszta, experimented grasslands (ploughland uncultivated since 1997)
Blaskovics-puszta, ploughland uncultivated since 1996

A rrointaveteli helyekrOl az alahi i fajlistAkat tudtuk ,5sszeallitani, tnely listAk_ban csokkeno
gyakorisagi sorrnOben nintettOk fel a fajokat:
A kontrol loszokben (a harom kontroIl loszteriilet adatsorait osszesitve) 11 fajt talaltunk:
Lasius paralienus
Carnponotus piceu-t
hiSatica

Mynnica specie ides
Formica cunicularia
Myrmica safina
SolerLop$is fugax
Chionacisius sp •
Torarnorium caespiruin
Plagiolepis pygmy c2
Proreratium melinum
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Mintaveteli helyenkdnt lebontva:
Az 1958-ban fethagyott .szanto
rnelletti kontrol lOszben taIalt
fa'ok:
_
s Lasius paraiienus
Chtonolasius sp,
Formica Iusatica

Mynnica satina
Carnponotus piceus

Myrrnica speciaities
Solenopsis fuga-xTetramorium caespisum

Az 1985-berg felkagyott szanto
rnelletti kontroI lOszben talait
fa'ok:
_
Lashes paralienus
Myrrnica specioides
Formica lusatica
Solenopsis fugax
Tetramorium oaespitum
Myrmica sauna
Camponotus piceus
Formica cunicularia
_

Az 1996-ban felhaeyott szant6
rnelletti kontrol lOszben (alait
_ fajok:
Lasius parahenus
Carnponolus plocus

Myrmica specioides
Formica lusatica
Solenopsis fugax
Formica cunicularia
Tetratnorium caespitum
Plagiolepis pygrnaecr
Proceratium melinunt

A kontrol lOszOk dominans faja a Lasius paralienus, karakter faja (tehdt a vizsEalt
terilletek kOzOI csak IlDszCin volt talilltat6) a Myrmiea specioides, jellernzi5 fajok (what a losz5kOn
ki u1 mistiol is megtalaihatoak volta.k, csak kiscbb egyedszgrnban) a Formica lusarica es a
Camponotus piceus, A Plagiolepis pygm,aea, de ktilOnosen a Proceratizon meiin urn ritka fajok.
Erdernes megemliteni, hogy a Tetranwrium caespitunt najon ritka volt a zavana.lan loszOkon,
pedig a faj fa- tlan habitat preferericiAjt5 (ezt a tuclornarnyos es a magyar reeve is tiikrozi.. magyarul;
gyepihangya).

A kontrol szikes negy talalt hangyafajal
Tetramorium caespiturn
Solenopsis fugax
Can- ponotus piceus
Lasius paratienus

A szikes dorninans faja a Tetramorium caespiium, karakter fajt teem taialtunk_

A gyepkis6rleti helyek faj es egyedszania kicsi volt, A talilt fajok:
Lo_sius paraiienus
Tetrarnorium caespilum
Solenopsis fugal-

A 2.yepkisdrleti helyeken az elso ket faj kodomin5ns volt_ A gyepkiserleti htlyek
hanyakOziiisse- g6nek szerkezete varhatoart a szikesek irAnyaban fog elmozdulni, inert a Lasius
parafienus cllenk_ez45 esetb-en mar regen dorninans kellene, bogy lep'en.
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Az 1996-ban feihagyott szant6n az egyed es fajszian a vartnak megfele115-en kicsi volt,
rnivel a szukcesszie 1998-ban csak ket eve folyt rajta zavartalanui (a hangyakoldriiak megeri5sOddse
az allamalapitas utan 3-4 evvel tOrtenik), Az itt tal6lt fajok:
Lulus paralienus
Tetramorium caespitum.

A szukcesszio ilyen kezdeti stadiumaban kiilon kovetkeztetdseket levonni felelotlenseg
Jenne.

Az 1985-ben felhagyott szantOn az egyedszarn es a fajszarn is meglehetbsen nazy volt. Az
egyik legdiverzebb terilletnek bizonyult. Maid ket e.vtized alatt a specialists fajoknak sikerillt
megteleped.niLik, de a pionir fajok meg mindig jelen vannak. Az itt talalt fajok a kOvetkezok:
Lasius paralienus
Tetramoriurn caespitum
Sotenopsis fugax
Myrmica specioides
Componotus piceus
Formica hisarica
Formica cunicutaria
Myrmica sauna

A teraeten a szukcesszi6 soran lezinklbb csak kisehh egyedszambeli Cs dorninanciat
erinto atrendezaddsekre lehet szamitani. A fajszarn valtozza varliataian mar ncm lest nagy mdrvil
Meelent a loszok jellernz6 karakterfaja, a Myrmica specioides..

Az 1958-ban felhag,yott szanti.5 terdleten a fajszam kisebb volt, mint az imend teriileten. A
taladt fajok:
Lasius paralienus
Tetramorium coespittim
So lenopsis fugax
Componotus piceus
Formica iusofica
Chtonolasiu.s. sp.

Abszoldt dotriinanciat niutatott
kepviseke.

Lasius poratiertus, a ti bbi faj kis egyedszarnban volt
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A vizsgalati eredmenyek szerint a ket "beallt"-nak tekintheto tarsuldstfpus, a kontroll
szikcs es a kontroll loszok hangyaegyfIttesei jelIegzetes mOdon kUlOribd.znek. A zavart teriiletek
(gyepkiser1eti helyek es szdntok) hangyakOzOssegei a szukcesszio elorehaiadtaval jelentOs
atrendezodest mutatnak, eleinte eros fajszamnavekedessel es kesobbi fajatrendezOdessel_. A
loszokOn abszoiiit dominans a Lasius paralienus, mig a szikesen a Tetramorium caespitutn. 'Meg
egyszer erniirenenk, bogy Au timik: a zavartaian .16sztikon az utobb ernlitett faj szokatianul kis
egyedszamertekeivei talaikortunk, tehat e fajt Riszokon az antropogen hardsok indikatorfajakent
tarthatjuk szamon. Ezt tarnasztja aid az is, hogy meg az 1958-ban felhagyott szanto teriileten is
egyedszamdt tekintve a masodik leggyakoribb faj volt a T. caespiturn, mig a kontrol loszokon
osszesftve ugyanez a faj a kilencedik heiyen alit gyakorisAgat tekintve (pedig a dendrogram alapjdn
az 1958-ban felhagyott szdnto mar a lbszek kOze sorolhat6). Arta a kerdesre, bogy a szekunder
szukcessziOs folyamatok hasonlOan zajianak-e le a lOszgyepek hangyakazossegein, mint amit hazai
homokgyepeken Galle megfigyelt (GALLE, 1985, 1994), az a valasz tUnik valoszinkinek, bogy igen,
csak itt varhat6an a diverzitas lecsakkehtese6rt nern a Lasius psammophilus i hanem a Lulus
paralienus lesz felelos. A kerdes relevdas megvalaszolasahoz azonban, a tema jellegeb61 adOdoan,
hosszabb idonek kell eltelnie.
Amikor az 1996-ban felhagyott szantOn jartunk, feltiint nektink, hogy a szekunder
szukcessziOs folyamat kezdeti stacliumiban levo tertliet belso szcOlyein (kb.: 15 m) elsOsorban a
Lasius paralienus, kisebb mennyisegben a Tetramorium caespitum, Formica Itizatica, Formica
cunicularia. Cainponotus piceus, valarrtint Chtonotasius sp. fajok egyedeivel, esetleg feszkeivel
taialkortunk. 1.1gyanennek a szantkak a belsejeben - ahol a mintavetelezesek is folytak a
szegelyhatds elkerillese erdekdben - viszont csak kEt fajjal taldlkortunk kis egyedszarnban az
ide vonatkoz6 fajlistaval). Ennek a jelensegnek az oka velemenykink szerint az lehet, bogy a szantO
bels-ejebe csak a propagulumok (szartlyas, megtermekenyitett nOstenyek) juthatnak el, mig a
szegelyekre konnyen be tudnak telepiilni a kornyezo elohelyekral a mar ott megerosbdOtt
hangyakolOniak. Ezert egyetertunk Molnar azon kovetkeztetesevel (MOLNAR, 1998), hogy csak
hosszabb restauraciOs munkakkal erhetank el eredmenyt, a nagyobb kiterjedesii felhagyott
szantakon.

Koszt5netnyilvinitas
ElsOsorban szeretnenk inegkOszOnni a kutatdsi lehetoseget es a sok segitseget a KMNP
igazgatosdgartak es az NKI munkatirsairhak. Halasak vagyunk meg Horvdth Rolandnak es Magura
Tibornak, hogy a dendrograrn elkesziteseben es a hozza sztikseges mOdszer kivalasztdsdban
segftsegiinkre voltak. Koszonettel tartozunk meg Szovenyi Gergelynek ertekes tanacsaiert es Toth
Eniki5nek, hogy segitett az angol szovegek megfogalmazdsaban_
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