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BEVEZETÉS 

Az erdei vöröshangya fajcsoport tagjai kulcsszerepet töltenek be a 

tűlevelű és kevert erdők ökoszisztémájában. Hatással vannak az 

elemek körforgására, a lágy- és fásszárú növények elterjedésére, 

növekedésére, illetve a környezetükben élő ízeltlábú és gerinces 

állatfajokra. Dombfészkeik számos hangyákhoz kötődő fajnak 

jelentenek menedéket. 

A vöröshangyák elterjedését és életképességét (ezzel együtt pedig a 

flórára és faunára gyakorolt hatásukat) a környezeti tényezők 

jelentősen befolyásolják. Az ilyen környezeti tényezők nagy- és 

kisléptékben fejthetik ki hatásukat. A földrajzi szélességi vagy a 

tengerszint feletti magassági gradiens mentén a hőmérsékletben és a 

besugárzásban is változás történik, mely meghatározza az élőlények 

elterjedését és befolyásolhatja azok jellegeit is. Az ilyen gradiensek 

mentén történő változásokat írhatja le a Bergmann szabály, mely 

szerint ugyanazon fajon belül a hőmérséklet csökkenésével nő az 

egyedek testmérete. Erdei vöröshangyák esetében feltételezhető, hogy 

a fészkeik mérete a gradiensek mentén a Bergmann szabály szerint 

változhat, de ezzel foglalkozó vizsgálat még nem ismeretes. 

Ahhoz, hogy a fenti mintázatok érvényesülni tudjanak megfelelő 

élőhelyi körülményekre van szükség, ahol kialakulhat a facsoportra 

jellemző kolónia struktúra és méret, valamint fészekszerkezet. Az 

erdei vöröshangya fajcsoport tagjai ezeket az ideális körülményeket a 

tűlevelű és a kevert-tűlevelű erdőkben találják meg. Táplálékuk 

jelentős részét a tűlevelű fákon táplálkozó levéltetvek ürüléke, a 

mézharmat adja, a fenyőgyanta fontos szerepet tölt be a fészekhigiénia 

megőrzésében, valamint a tűlevelek fészekanyagul (jellegzetes alak és 

hőháztartás kialakítása) szolgálnak. Az antropogén klímaváltozás 

hatásai miatt (pl. szú fajok gradációja) a tűlevelű erdők száma egyre 

csökken. Ennek köszönhetően a vöröshangyák alternatív élőhelyek 

benépesítésére kényszerülnek, de ezen élőhelyeken életképességük 

feltételezhetően lecsökken, azonban erre vonatkozó célirányos 

vizsgálatok Közép-Európában még nem ismertek. 

A vöröshangya élőhelyek eltűnéséhez vezet az antropogén 

klímaváltozás. Melynek köszönhetően az emelkedő hőmérséklet és az 

ezt kisérő váratlan időjárási jelenségek az erdőkben egyre növekvő 
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mennyiségű biotikus (pl. szú gradáció) és abiotikus (pl. szárazság, 

tavaszi fagy) károkat idéznek elő. A biotikus károk nagy részét adó 

szú fajok elleni védekezésben a hagyományos kezelés mellett (pl. 

tarvágás vagy vegyszeres védekezés) alternatív biológiai védekezési 

módok is fontossá válhatnak. Az erdei vöröshangya fajcsoport tagjai 

magas fehérje igényüknek és erős territoriális viselkedésüknek 

köszönhetően alkalmasak biológiai védekezésre (pl. Oporinia 

autumnata gradáció esetén), azonban a tűlevelű és vegyes erdőkben 

tapasztalható farontó bogarak (pl. szú fajok) és gombafajok növekvő 

kártétele elleni védekezésben mutatott hatékonyságuk nem ismert. 

Az erdei vöröshangya fajcsoport tagjai nem csak a gradációban 

résztvevő fajok populációit szabályozzák, hanem a körülöttük élő 

hangyafajokét is. Territoriális viselkedésük és a kompetitív 

hierarchiában betöltött szerepük a Skandináv országokban részletesen 

vizsgált. Továbbá a fajcsoport egyes fajainak különböző hatásait 

külön-külön is sokat kutatták, azonban az ugyanazon az élőhelyen élő 

két vöröshangya faj hangyaközösségre gyakorolt eltérő hatásait még 

nem vizsgálták. 

CÉLKITŰZÉSEK 

Kutatásom során az alábbi célkitűzéseket fogalmaztam meg melyeket 

két fő témakor szerint csoportosítottam. Ezek a környezeti tényezők 

és az erdei vöröshangya fajcsoport tagjai közötti kapcsolat iránya 

alapján a következők: 

A környezet hatása az erdei vöröshangyákra 

1. Vizsgálat: Nagy- és kisléptékű környezeti tényezők hatása a 

vöröshangya fészkek méreteloszlására 

Feltételeztem, hogy 

a) a földrajzi szélességi és tengerszint feletti magassági gradiensek a 

Bergmann szabálynak megfelelően befolyásolják az erdei 

vöröshangyák fészekméretét. 

b) a kisléptékű tényezők finomhangolják a nagyléptékű hatásokat. 
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2. Vizsgálat: Tűlevelű fafajok hiányának hatása az erdei 

vöröshangyákra 

Feltételeztem, hogy 

a) a tűlevelű fajok hiányában az erdei vöröshangyák fészekmérete 

csökken, valamint megváltozik a kolónia szerkezete.  

b) a lombhullató erdőben a megfelelő fészeképítő anyag hiányában a 

fészekalak megváltozik. 

A vöröshangya kolóniák környezetükre gyakorolt hatásai 

3. Vizsgálat: A vöröshangyák hatása az erdők szúfertőzöttségére 

Feltételeztem, hogy 

a) az erdei vöröshangya fajcsoport jelenléte csökkenti a szú fajok (Ips 

spp.) által károsított fák számát. 

b) a gradációt nem, vagy csak ritkán mutató bogárcsoportok 

(díszbogarak, cincérek) által károsított fák számára nem lesz 

hatással. 

4. Vizsgálat: A vöröshangya fajok más hangyafajokra gyakorolt 

hatásai 

Mindkét faj esetében jellemző, hogy kizárják a kompetítor 

hangyafajokat, csökkentik az agresszív (encounter) fajok fészkeinek 

számát, valamint jobban megtűrik a szubmisszív hangyafajok fészkeit 

a domináns fajokéhoz képest. Azonban a két faj között fennálló 

különbségek miatt feltételeztem, hogy az egyazon élőhelyen belül, az 

egymás közelségében élő két vöröshangya faj (F. polyctena és F. rufa) 

kolóniái a fészkeikhez közeli területeken 

a) eltérő módon befolyásolják más hangyafajok előfordulását, 

továbbá ezen hatása függ 

b) a kolóniáik méretétől és a 

c) tőlük való távolságtól. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Az erdei vöröshangya fajcsoport jellegzetességeinek vizsgálatát 

három közép-európai országban (Magyarország, Szlovákia, 

Lengyelország) végeztük 2017-2019 között. Mintavételezési 
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régióinkat földrajzi szélességi (Ásotthalom 46.215283°É − Koszalin 

54.069650°É) és magassági (75 m – 954 m) gradiens mentén 

helyeztük el. A környezeti háttérváltozókat a WorldClim (Global 

Climate Data) adatbázisból szereztük be. Összesen 12 régióban történt 

meg a vöröshangya kolóniák felmérése és strukturális leírása, 

valamint az erdőfoltok jellemzése. Minden régióban három darab, 

150 × 150 m-es mintavételi foltot jelöltünk ki kevert tűlevelű 

erdőkben. Megfelelő jellegzetességű populációk hiányában a Gorce, 

Tátra és Mátra Hegység régiókban, csak két mintavételi foltban, 

valamint Koszalin régióban csak egy mintavételi foltban (viszont 

kiemelkedően magas fészekszámmal) tudtuk elvégezni 

mintavételezésünket. 

1. Vizsgálat: A mintavételi foltokban a fészkek helyét GPS-el 

jelöltük (GARMIN Oregon 700t). Minden fészeknek lemértük a két 

legnagyobb, egymásra merőleges átmérőjét és a földfelszíntől mért 

magasságát. A lemért fészekméretek segítségével később 

kiszámítottuk a fészkek földfelszín feletti térfogatát. Feltérképeztük a 

fészkekhez tartozó keresőútvonalakat, valamint lemértük azok 

hosszát (m). A fészkek körül 360°-ban lemértük a legközelebbi fák 

távolságát, lejegyeztük azok fafaját, a mellmagasságban mért 

kerületüket (cm), valamint a levéltetveket látogató hangyák 

jelenlétét/hiányát.  

2. Vizsgálat: A tűlevelű fajok hiányában kialakuló változások 

monitorozásához az előbbiekben ismertetett módon egy 

referenciaként használt kevert tűlevelű-lombhullató erdőfoltot 

hasonlítottunk össze egy közelmúltban tarvágáson átesett és egy 

lombhullató folttal.  

3. Vizsgálat: A fentiek mellett felvételeztük a sérült fákat is, 

feljegyezve a fa faját, a faanyag típusát és állapotát. Feljegyzésre 

kerültek a fát ért biotikus (különböző behatolási és rágásnyomok 

alapján a szú, díszbogár és cincér fajok és gombás fertőzések általi 

érintettség). 

4. Vizsgálat: A F. rufa és F. polyctena hangyaközösségre gyakorolt 

hatásának vizsgálatát 10-10 fészek körül vizsgáltuk a Białowieża 

Erdőben (Lengyelország). Minden vöröshangya fészek esetében a 
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fészkektől a négy égtáj irányába néző transzektek mentén három 

távolságban (10 m, 20 m, 30 m) elhelyezett 10 m2-es mintavételi 

foltokban (összesen 12 folt/fészek) végeztük el a jelenlevő egyéb 

hangyafajok fészektérképezését. A mintavételi foltokon belül 

feljegyzésre került a más hangyafajokhoz tartozó fészkek száma, 

valamint ez utóbbiak pontos helye. Emellett feljegyzésre került az 

adott vöröshangya faj dolgozóinak (RWA±) és keresőútvonalainak 

jelenléte is.  

EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁSUK 

A környezet hatása az erdei vöröshangyákra 

1. Vizsgálat: Nagy- és kisléptékű környezeti tényezők hatása a 

vöröshangya fészkek méreteloszlására (Juhász és mtsai. 2020a) 

Eredményeink azt mutatták, hogy a nagyléptékű környezeti tényezők 

közül a földrajzi szélességi gradiens a Bergmann szabálynak 

megfelelően hat a F. polyctena fészekméretére, ugyanis a F. polyctena 

fészkek mérete az alacsonyabb szélességi köröktől a magasabb 

szélességi körök fele nőtt. Így az erdei vöröshangyák esetében először 

mutattuk ki, hogy nagy földrajzi léptékben követik a Bergmann-

szabályt. A jelenség hátterében feltehetően a jobb hőmegtartás állhat, 

a kedvezőbb felület/térfogat arány a fészkek esetében is kedvezőbb 

feltételeket biztosít. A földrajzi szélességgel ellentétben a tengerszint 

feletti magasság növekedésének nem volt jelentős hatása a 

fészekméretre. A gradiens mentén ható háttérváltozók közül a 

besugárzás bizonyult a legjelentősebb fészekméretet befolyásoló 

tényezőnek a hőmérséklet mellett, míg a csapadéknak nem volt 

szignifikáns hatása.  A vöröshangyák esetében a besugárzás 

esszenciális szerepet játszik a fészek hőháztartásában. A fészek 

felmelegítését a dolgozók akár aktívan, „napozással” is segíthetik. A 

kis-léptékű környezeti tényezők hatása az alacsony besugárzású 

területeken (Lengyelország) került előtérbe, ahol a nagyobb méretű, 

fészkekhez közelebbi fák a fészekméret növekedéséhez vezettek. Ez a 

jelenség szintén a kiegyensúlyozottabb hőháztartást szolgálja, a 

kevesebb besugárzást a nagyobb méretű fészkek jobb hőháztartásával 

igyekeznek a dolgozók kompenzálni. 
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2. Vizsgálat: Tűlevelű fafajok hiányának hatása az erdei 

vöröshangyákra (Juhász és mtsai. 2020b) 

A vöröshangyák számára a fő fészeképítő és táplálékforrást jelentő 

tűlevelű fák eltűnése jelentős hatást gyakorolt a kolóniák 

életképességére. A tarvágás a fészkek felaprózódásához, az útvonalak 

megrövidüléséhez, és a fészkek halálozási rátájának 

megnövekedéséhez vezetett, hasonlóan Skandináv országokban 

végzett vizsgálatokhoz. Mindezen tényezők a tarvágott foltban 

található kolóniák életképességének csökkenését okozzák, ezt erősíti, 

hogy a 2017-18-as vizsgálati év között jelentős fészekvesztrés 

következett be a vizsgált tarvágott területen. A tarvágásban létrejövő 

kis méretű fészkek hamar kiszáradnak, kolóniáik sebezhetőbbek a 

parazitákkal, ragadozókkal szemben, és érzékenyek a dolgozószám 

változásra, mely a tapasztalt megnövekedett halálozási rátához vezet.  

Ezzel szemben a tölgyes erdei környezet a fészekalak jelentős 

megváltozásához (fél ellipszoid helyett a fészeképítőanyag hiányában 

egy laposabb, nyújtottabb fészekalak megjelenését eredményezte), a 

keresőútvonalak meghosszabbodásához, valamint a megfelelő 

táplálék hiányában a kolónia méret szuboptimális szinten 

maradásához vezetett. Ugyanakkor ezen a területen a csertölgyek 

magas látogatottsága volt a jellemző, feltehetően az itt élő levéltetű 

kolóniák megfelelőbb összetételű mézharmata, valamint a 

fenyőgyanta pótlására szolgáló csersav-tartalmú növényi anyagok 

jelenléte miatt. Ez vezethetett a keresőútvonalak 

meghosszabbodásához is, optimalizáció során a dolgozók kevesebb, 

de hosszabb keresőútvonalat alakítottak ki a jobb minőségű 

táplálékforrásokig (csertölgyek). Kérdéses azonban, hogy ezek az 

adaptációk hosszú távon is lehetővé teszik a vöröshangyák túlélését a 

tűlevelű fajok hiányában.  

A vöröshangya kolóniák környezetükre gyakorolt hatásai 

3. Vizsgálat: A vöröshangyák hatása az erdők szúfertőzöttségére 

(Trigos-Peral és mtsai. barálat alatt) 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a F. polyctena fészkek 

számának növekedésével az erdőben csökkent a gradációra hajlamos 

szú fajok (Ips spp.) által károsított fák száma. Ezen eredményünk 
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alapján az erdei vöröshangyák szú fajok (Ips spp.) elleni biológiai 

védekezésre való felhasználása javasolt, mely új aspektussal bővíti a 

vöröshangyák biológiai védekezésre való alkalmazhatósági körét. 

Különösen nagy jelentősége lehet a szúfertőzés (Ips spp.) elleni 

védekezésben a kora tavaszi első rajzás során a vöröshangyáknak. 

Ilyenkor a szú (Ips spp.) akár tízezres nagyságrendben is jelen lehet az 

erdőben, a vöröshangyák pedig az ivaros lárvaalakok nevelése miatt 

megnövekedett fehérjeigényük kielégítésére a rajzó szúkat (Ips spp.) 

begyűjthetik. A szúfertőzéssel gyakran együtt járó gombás fertőzések 

(főként a kék korhasztó gombák) által érintett fák számát marginálisan 

csökkentette a vöröshangyák jelenléte. Ezzel szemben a vöröshangyák 

jelenléte a gradációra kevésbé hajlamos bogárfajok számát nem 

befolyásolta szignifikánsan (Buprestidae, Cerambycidae). A fészkek 

mérete nem befolyásolta szignifikánsan a biotikus hatások által 

érintett fák számát. Mindezek mellett sem a földrajzi szélességi 

gradiens, sem a tengerszint feletti magasság nem volt hatással a 

farontó bogarak által károsított fák számára (Trigos-Peral és mtsai., 

bírálat alatt). 

4. Vizsgálat: A vöröshangya fajok más hangyafajokra gyakorolt 

hatásai (Maák és mtsai. 2021) 

A F. rufa és F. polyctena annak ellenére, hogy az előbbi faj átlagos 

fészekmérete jelentősen kisebb volt (F. rufa = 418 dm3, F. polyctena 

= 1485 dm3), egyforma hatást gyakoroltak a fészkeik környezetében 

élő hangyaközösségre. A territoriális fajokat kizárták, ellenben az 

alárendelt fajok fészkeinek megjelenését viszonylag nagy számban 

tették lehetővé a territóriumaikon belül. Meglepő módon ezek 

elhelyezkedése is viszonylag egyenletes volt a vöröshangya 

fészkekhez közeli területeken. Ennek oka, hogy a F. rufa egyfészkes, 

egykirálynős kolóniái általában agresszívabb viselkedést mutatnak, 

ezzel szemben a F. polyctena többfészkes, többkirálynős kolóniái 

kevésbé agresszív viselkedést mutatnak, hogy az egyes fészkek 

közötti kapcsolatok fennmaradhassanak, és lehetőség legyen új 

királynők befogadására. A vöröshangyák territóriumán belüli 

életmódhoz leginkább a Myrmica nemzettség képviselői (leginkább: 

M. rubra és M. ruginodis) alkalmazkodtak, ugyanis ezen fajok fészkei 

fordultak elő a legnagyobb arányban (90%). A Myrmica és a Formica 

fajok közötti együttélést a megfigyelhető méretbeli és életmenet 
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stratégiák közti elkülönülés teszi lehetővé. Emelet a Myrmica fajok 

kiválóan hasznosíthatják a Formica fészkek melletti 

hangyatemetőkben található tetemeket, és a hátrahagyott táplálék 

darabokat. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A környezet hatása az erdei vöröshangyákra 

1. Vizsgálat A földrajzi szélességi gradiens a Bergmann szabálynak 

megfelelően befolyásolta az erdei vöröshangyák fészekméretét. A 

fészekméretre leginkább a besugárzás, de a hőmérséklet is fontos 

hatást gyakorolt. A kisléptékű környezeti tényezők leginkább az 

alacsony besugárzású területeken (Lengyelország) fejtettek ki 

számottevő hatást. 

2. Vizsgálat Tűlevelű fafajok hiányában (tarvágás, lombhullató 

erdő) az erdei vöröshangyák képesek alkalmazkodni a 

megváltozott környezeti feltételekhez, azonban ezek negatív 

hatást gyakorolnak a fészkeik és ezzel együtt a kolóniáik méretére, 

valamint keresési szokásaira. 

A vöröshangya kolóniák környezetükre gyakorolt hatásai 

3. Vizsgálat Az erdei vöröshangyák alkalmasak a szúkárosítások 

elleni biológiai védekezésre. A védekezés hatásfokát a 

vöröshangya fészkek száma és nem a mérete határozza meg. 

4. Vizsgálat A F. polyctena és a F. rufa hatása hasonló volt (eltérő 

fészekméretük ellenére) a territóriumaikon belül előforduló más 

hangyafajok számára egy természetközeli erdőben (Białowieża 

Erdő, Lengyelország). Az alárendelt hangyafajok fészkei nagy 

számban és egyenletesen voltak jelen a territóriumokon belül, 

ugyanakkor más territoriális fajok, melyeknél nincsenek jelen az 

együttélést lehetővé tevő morfológiai vagy életmenet stratégiai 

különbségek, nem, vagy kis fészekszámmal voltak jelen. 

Eredményeink alapján jobban megérthetjük ezen a kiemelkedő 

ökológiai jelentőségű fajcsoport esetében a gyorsan változó 

környezeti tényezők hosszú-távú hatásait. Továbbá hozzájárulhat új, 

kedvezőbb erdészeti kezelési stratégiák kidolgozásához, mely az 

erdők biológiai védelme mellett a vöröshangya fajcsoport hosszútávú 

fennmaradását is biztosítaná.  
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