
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

Természettudományi és Informatikai Kar 

Környezettudományi Doktori Iskola 

Ökológiai Tanszék 

Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe 

egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae) 

Doktori (PhD) értekezés tézisei 

Maák István Elek  

 

Témavezető: Dr. Markó Bálint docens 

Belső konzulens: Prof. Dr. Gallé László professzor emeritus  

Szeged, 2015 



1. Bevezetés 

A szociális viselkedés, minden előnye ellenére, számos negatív hatással is 

rendelkezik, ugyanis az egyedek közti intenzív kapcsolatok elősegíthetik a gombák és paraziták 

gyors terjedését, továbbá a csoportos tevékenység és életmód révén nagy mennyiségű hulladék 

halmozódhat fel, melynek egyik különleges komponensét képezik a fészektársak tetemei. 

A hangyafészken belül felgyülemlő hulladék elősegítheti a patogén mikroorganizmusok és 

gombák gyors megtelepedését, így ebből adódóan a hulladékkezelés egyike azon feladatoknak, 

mely mind a kolóniára, mind az azt végző dolgozókra nézve veszélyekkel járhat, ezért a 

munkamegosztás révén csökkenthető a fertőzésveszély. 

A negatív hatások ellensúlyozására számos védekezési stratégia alakult ki, melyek 

közül a leghatékonyabb a tetemek hulladékkupacra való cipelése. A fészekből ily módon 

kikerülő tetemeket számos faj táplálékként is hasznosíthatja, ugyanis a rovartetemek 

fogyasztása, beleértve más hangyafajok tetemeit is, egy széles körben elterjedt stratégia a 

mindenevő hangyafajok esetében. A fészektársak tetemfogyasztását csak egy pár munkában 

említik, azonban úgy tűnik, hogy a fészekben megjelenő tetemeket, vagy a csatározások során 

elpusztultakat is hasznosíthatják táplálékként. Ezen túlmenően, egyes újabb kutatások arra is 

rávilágítottak, hogy a tetemek felhasználhatóak interspecifikus konfliktushelyzetekben is, 

hiszen a megfelelő helyen való elhelyezésük negatív hatással lehet a megtámadott kolónia 

viselkedésére. Ezen viselkedés azt is feltételezi, hogy a hangyák felismerik a különböző fajok 

tetemeit, és eltérő módon reagálnak rájuk, így a tetemekre adott válaszreakció alapján 

feltételezhető, hogy az elpusztult egyedek jelzésértékkel is bírhatnak különböző helyzetekben. 

2. Célkitűzések 

Vizsgálataink során szabadföldi és laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk 

egyes Formica fajok és a P. rufescens esetében a fészkeik közelében kísérletesen elhelyezett 

(1) rivális fajok tetemei által kiváltott reakciókat. A különböző fajú tetemekkel szembeni 

reakció vizsgálata mellett, megfigyeltük a fészektárs tetemek felhasználását, mint 

(2) potenciális táplálékforrások, valamint (3) szerepüket egy esetleges gombafertőzés 

terjesztésében/továbbadásában is. Végül (4) elemeztük a hulladékkezelés során jelentkező 

munkamegosztást különböző kolóniaszerveződési szinteken. 



3. Anyagok és módszerek 

3.1. A kísérleti elrendezés és módszerek 

Az első kérdéskőr vizsgálatát, mind terepi, mind laboratóriumi körülmények között 

elvégeztük. A terepi megfigyeléseinket a Formica cinerea esetében végeztük, és a vizsgálatok 

során használt műanyag lapok a vizsgálati kolóniáink legnagyobb bejáratától 50 cm-re kerültek. 

Mindegyik megfigyelési periódus 12 darab 1 perces megfigyelésből állt, 10 percenkénti 

ismétléssel. Vizsgálatainkat 2 órán át végeztük a F. cinerea délutáni aktivitási idejének a 

csúcsán. Laboratóriumi megfigyeléseinket a F. cinerea mellett elvégeztük a Formica sanguinea 

és Polyergus rufescens rabszolgatartó fajok, valamint a territoriális Formica polyctena esetében 

is. Minden vizsgálati kolóniát egy 10 cm-es műanyag csővel 1-1 átlátszó műanyag polimerből 

készült (plexi) arénához (60 cm × 30 cm × 15 cm) kötöttünk, és 12 órás napi megvilágítás 

(reggel 7 órától este 7 óráig), 22–25 °C hőmérséklet és 42–43% relatív páratartalom mellett 

tartottuk. A megfigyeléseink során használt műanyag lapok az arénák bejáratától 20 cm-re 

kerültek. A 12 darab 1 perces megfigyelési periódus 3 percenkénti ismétléssel követték 

egymást. Laboratóriumi körülmények között a nagyobb aktivitás és a kisebb távolságokból 

adódó gyorsabb reakció miatt volt szükség a rövidebb időintervallumra. 

Vizsgálataink során a fészkek bejárata elé, illetve a kereső arénákba 10-10 

fagyasztással megölt egyed tetemét helyeztük ki, és lejegyeztük a tetemek elszállítási idejét és 

irányultságát, valamint a szállító egyedek számát és azok viselkedését (azaz semleges 

viselkedés, csápokkal való tapogatás, rágónyitogatás, harapás, cipelés és elriadás). Munkánk 

során különböző eredetű tetemeket használtunk, amelyek a következők voltak: kontrollként 

fészektárs (F. cinerea, F. sanguinea, P. rufescens és F. polyctena), rivális fajtárs, szubmisszív 

Formica fusca esetenként Formica rufibarbis, rabszolgatartó fajok és rabszolgáik, valamint 

territoriális vöröshangyák (Formica truncorum, F. polyctena és Formica pratensis). A fentiek 

mellett laboratóriumi körülmények között összehasonlítottuk a két rabszolgatartó faj esetében 

egymás, valamint a potenciális rabszolga fajok tetemei által kiváltott reakciókat is. 

A tetemek szerepét, mint potenciális táplálékforrások, a fészektárs F. polyctena, 

valamint a potenciális rovarzsákmányként szolgáló Drosophila melanogaster esetében 

vizsgáltuk. A mesterséges tetemszag hatását tesztelendő, vizsgálatainkat mindkét esetben 

megismételtük tömény 90%-os olajsavba (Sigma-Aldrich) mártott tetemekkel is. Az elpusztult 



fészektárs egyedek fogyasztását megfigyeltük 7 napig éheztetett és éheztetés után egy hétig újra 

normálisan etetett kolóniák, valamint régi (7 napos) fészektárs és rivális Camponotus vagus 

tetemek esetében is. A kolóniába helyezett tetemeket egyedi színjelzéssel láttuk el, valamint 

vizsgálat előtt és a fészekből való kihozataluk után lemértük őket (OHaus Explorer Pro EP 214 

analitikai mérleg, 10 ezer g pontosság). A szárazódás során történő súlyveszteség 

kontrolálására minden kolóniából pár tetemet szobahőmérsékleten tartottunk. 

A tetemeknek a fertőzés terjesztésében betöltött szerepét egy emtomopatogén gomba, 

a Beauveria bassiana (Hypocreales: Clavicipitaceae) spóráival és hifáival fertőzött fészektárs 

F. polyctena tetemein teszteltük. Kolóniánként 20-20 tetemeket 108 spóra szuszpenzióban 

fürdettük pár másodpercig, majd további 15 percig száradni hagytuk. Ezek után 10 tetemet 

spórával fertőzött tetemként felhasználtunk, míg további 10 tetemet 3 napig, a gombafonalak 

megjelenéséig sötétben, 25 °C-on tartottunk. Mindkét esetben, hasonló körülmények között 

tartott, de nem kezelt fészektárs tetemeket kontrollként használtunk. 

A hulladékkezelés során jelentkező munkamegosztást kaszt és egyedi szinten is 

megvizsgáltuk a polimorf dolgozókkal rendelkező Camponotus aethiops esetében, melynek 

egyedei kis, közepes és nagy kasztokba sorolhatóak. A kísérletet megelőzően a kereső arénában 

megjelenő dolgozókat egy héten át egyedi színes jelöléssel láttuk el. A tetemek behelyezése 

után kolóniánként (1. alkalom) 5, majd a 2., 3., és a 4. alkalommal 2-2, míg ezt követően a 3 

órás periódus lejártáig 5 perces szünetekkel 1-1 percig figyeltük meg a dolgozók viselkedését. 

A megfigyelések során a színkódjuk alapján lejegyeztük, hogy mely egyedek cipelnek tetemet, 

melyek eszik a tetemet, melyek tartózkodnak a hulladékkupacon, és melyek 

táplálkoznak/isznak. Vizsgálatainkat a fészektárs tetemek mellett a hasonló testméretű 

dolgozókkal rendelkező C. vagus, valamint a kisebb testméretű Aphaenogaster subterranea 

esetében is megismételtük. 

3.2. Adatelemzés 

Kevert lineáris modelleket (GLMM, Poisson hibatag, maximum likelihood illesztés) 

használtunk a különböző eredetű (fajú) tetemek és más változók hatásának az elemzésére a 

vizsgálati lapon megjelenő hangyadolgozók egyedszámára, valamint az 1 perces megfigyelések 

során feljegyzett viselkedések számára. Egy agresszivitás indexet számoltunk minden egyes 1 

perces megfigyelés esetében; a megfigyelt kedvezőtlen viselkedések számát elosztottuk az 



összesen feljegyzett viselkedések számával. Ugyancsak GLMM (binomiális hibatag, maximum 

likelihood illesztés) modellel vizsgáltuk a tetemek eredetének hatását a dolgozóknak azon 

döntésére, hogy a tetemeket elszállítsák-e a lapról vagy sem, valamint hogy a tetemeket a 

temetőbe vagy a fészekbe szállítsák. A tetemeknek a vizsgálati lapról való elszállítási rátáját 

Cox regresszióval vizsgáltuk. 

Hasonló modellek segítségével elemeztük az olajsavval kezelt D. melanogaster és 

fészektárs, valamint az általános entomopatogén gomba spóráival és gombafonalaival fertőzött 

tetemekkel szembeni viselkedésbeli reakciók közötti különbségeket. GLMM (binomiális 

hibatag, maximum likelihood illesztés) modellek segítségével vizsgáltuk a kezelések és a 

különböző tetem típusok (idős fészektárs és rivális C. vagus) hatását a dolgozók azon 

döntésére, hogy a tetemeket kihozzák-e a fészekből, feldarabolják-e és/vagy elfogyasszák-e 

azokat. A tetemek elszállítási rátáját, valamint a fészekből való kihozataluk ütemet szintén Cox 

regresszióval vizsgáltuk.  

GLMM (binomiális hibatag, maximum likelihood illesztés) modellek segítségével 

elemeztük a hulladékkezelés során megfigyelt viselkedési kategóriák és különböző 

mérettartományú dolgozók, valamint a tetemek eredetének a kapcsolatát. Elemzéseinkhez 

összesíttettük a tetem- és hulladékkezelési (tetemet fogyaszt és cipel, temetőn tevékeny) 

viselkedéseket, valamint az egyéb (táplálkozik, iszik) tevékenységeket. A munkamegosztás 

vizsgálata során az egyes dolgozók által a különböző tetemek esetében megfigyelt 

viselkedéseket páros Wilcoxon próbával hasonlítottuk össze.  

Elemzéseinket R statisztikai környezetben végeztük. A GLMM modelljeinket glmer 

függvénnyel végeztük az lme4 csomagból, míg az automatizált modellszelekciót a dredge 

függvénnyel a MuMIn csomagból. Cox regressziós elemzéseinkhez a survival csomagot 

használtuk. A modelljeink esetén az elemzések utáni páronkénti összehasonlítást relevel 

függvénnyel végeztük. Páros összehasonlítások esetén a pontos p értékeket az elemzések során 

kapott p értékekből kaptuk Bonferroni-Holm korrekcióval. 



4. Eredmények 

4.1. Jelek vagy jelentéktelen tárgyak: rivális fajok tetem-diszkriminációja Formica 

fajoknál 

Terepi vizsgálatunk eredményei alapján a F. cinerea egyértelműen másképp reagált a 

különböző típusú tetemekre. A F. sanguinea és a territoriális vöröshangya tetemek 

szignifikánsan agresszívebb reakciót váltottak ki, és gyorsabban is szállították el azokat, mint a 

F. fusca, valamint a fajtársak és a fészektársak tetemeit. A tetemek nagy részét a dolgozók a 

fészekbe szállították. 

Laboratóriumi vizsgálataink során a F. cinerea esetében hasonló reakció volt 

megfigyelhető, legalábbis a főbb riválisokkal szemben, mint a terepi vizsgálatok esetében, 

azonban érdekes különbségek is adódtak a más élőhelyről származó kolóniák miatt. Ugyancsak 

intenzív reakciót figyeltünk meg a F. sanguinea és rabszolgája, valamint a territoriális 

vöröshangya F. pratensis-szel szemben. 

A két rabszolgatartó faj összehasonlítása során azt találtuk, hogy a F. sanguinea 

esetében a Polyergus rufescens és rabszolgája váltották ki a legintenzívebb reakciót, melyet a 

fajtárs és rabszolgájának tetemei által kiváltott reakció követett. Azon fajok tetemeit, melyekkel 

feltehetően nem találkozott az adott kolónia természetes körülmények között, a dolgozók lassan 

szállították el, és az egyszerű táplálkozási viselkedéshez hasonló reakciót produkáltak. 

A Polyergus rufescens kis eltérésekkel, de gyorsaságban és intenzitásban hasonlóan reagált a 

különböző fajok tetemeire, a fajtárs rabszolgatartó és rabszolgájának tetemeit leszámítva, 

melynek tetemei intenzív választ váltottak ki.  

A F. polyctena esetében meglepő módon a rivális F. truncorum tetemekkel szembeni 

reakció még a szubmisszív F. fusca által kiváltott reakciónál is kevésbé intenzív volt. 

A legagresszívabb reakciót a F. sanguinea tetemek váltották ki, melyet az idegen fajtárs 

tetemek által előidézett válasz követett. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy összefüggés észlelhető a válasz intenzitása 

és milyensége, valamint a tetem (faja) típusa között. A különböző fajok tetemei esetében a 

reakció leginkább a két faj kapcsolatának természetétől függ, és legfőképpen a főbb 

riválisokkal szemben mutat meghatározott jellemvonásokat, mely reakció genetikailag kódolt 



lehet. Mindkét rabszolgatartó faj esetében feltételezhető, hogy a rabszolgatartó fajok, a 

nagyarányú CHC-profil hasonlóságok ellenére különbséget tudnak tenni a rabszolga és a 

potenciális rabszolga fajok tetemei között. A tetemek nagy többségét mindenik faj a fészekbe 

cipelte, melynek a konfliktus elkerülése mellett fontos szerepe lehet a fészekben lévő, naiv 

egyedek potenciális riválisokkal való megismertetésében is. 

4.2. Tetemek, mint táplálékforrás 

Az idegen fajok tetemeinek elkülönítése mellett a F. polyctena dolgozóiból eltérő 

reakciót váltottak ki az olajsavval kezelt fészektárs tetemek, valamint a kezelt és kezeletlen 

potenciális táplálékfaj (D. melanogaster) tetemei. A tetemek felületén megjelenő koncentrált 

olajsav a tetemek gyors temetését, majd fészekbe szállítását váltotta ki mindkét tetemtípus 

esetében. A kezeletlen D. melanogaster tetemekkel szemben tapasztalt reakció mind 

gyorsaságban, mind agresszivitásban eltért minden más tetemtípus esetében tapasztaltaktól.  

A fészektárs tetemek elszállítás utáni elfogyasztási arányát (kannibalizmusát) 

vizsgálva azt találtuk, hogy a tetemek nagy része a fészekbe került. A jelölt tetemek 

legnagyobb arányú fogyasztását az éhes kolóniák esetében tapasztaltuk, míg a legnagyobb 

mértékben a rivális C. vagus tetemeket darabolták fel. Az éhezési stresszt követően mind a saját 

tetemek, mind a régi tetemek fogyasztása jelentősnek bizonyult. 

Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a saját tetemek fogyasztása sokkal 

közönségesebb lehet, mint az előzőleg ismeretes volt, és főleg a táplálékszegény időkben 

jelenthet fontos táplálékforrást. A fészektárs tetemek fogyasztásának mértéke ugyanakkor 

jelentősen függhet a kolónia állapotától és a táplálékkínálattól is. 

4.3. Tetemek, mint potenciális fertőzésforrások felismerése és kezelése 

A gomba spórákkal és azok hifáival fertőzött fészektárs tetemek eltérő reakciót 

váltottak ki a F. polyctena dolgozókból. A spórával borított tetemek intenzív tisztogató reakciót 

idéztek elő, míg a hifás tetemeket sok, agresszíven viselkedő egyed intenzíven, hosszú ideig 



tisztogatta és harapdálta. Érdekes módon mindkét tetemtípust a dolgozók nagy arányban a 

fészekbe szállították. 

Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy egy hatékony patogén 

felismerési rendszer van jelen a F. polyctena esetében, mely lehetővé teszi fertőzésveszélytől 

mentesen a fészektárs tetemeknek a fészekbe való cipelését. 

4.4. Tetemkezelés és munkamegosztás 

A hulladékkezelésben résztvevő C. aethiops dolgozók munkamegosztásának 

vizsgálata során azt találtuk, hogy a minor és medium kaszthoz képest alacsonyabb 

hulladékkezelési aktivitás figyelhető meg a major dolgozók esetében. A kis és a közepes 

kaszton belül egyedi szintű különbségeket tapasztaltunk mind a hulladékkezelési, mind más 

feladatok esetében. A major kasztba tartozó dolgozók a feladatok elvégzésében generalista 

módon vettek részt. Lényeges különbségeket mutattak az eltérő méretű tetemek által kiváltott 

reakciók is. A fészektárs tetemeknél kisebb méretű A. subterranea tetemek több 

hulladékkezelési viselkedést idéztek elő, míg a hasonló méretű C. vagus tetemek nem mutattak 

szignifikáns különbséget. Kaszttól függetlenül a kereső dolgozók kb. 15%-a specializálódott 

időszakosan hulladékkezelésre, míg kb. 67%-a generalistaként volt jelen. 

Annak ellenére, hogy nem találtunk egy, csak erre a feladatra specializált 

dolgozókasztot, úgy tűnik, hogy e feladatkör hatékonyságának növelése a Camponotus aethiops 

esetében egyes dolgozók időszakos specializációja révén valósul meg, ezáltal csökkentve a 

fertőzési prevalenciát, hozzájárulva a kolónia túléléséhez. 
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