
A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 261 

 

Rence 1. (2015) 

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai 
használatú gyepterületeinek hangyafaunája 

KOVÁCS ÉVA
25 

Abstract 

The monitoring conducted within the LIFE+ project laid special emphasis on the base 
survey of the site and on studying the effects of various habitat restoration and 
management actions on the biotopes and their ant populations. 

The ant fauna of the Győr-Gönyű calcareous sand steppes in Hungarian Little Plain is 
similar to that of the sand steppes between the Danube and Tisza rivers. The most 
significant difference is the absence of Cataglyphis aenescens, which is a typical 
xerophilous and drought-tolerant character species of these habitats in the latter 
region. Additionally, Pavement ants (Tetramorium caespitum), another thermophilous 
xerotolerant species, make up a less significant share of the fauna here. It can be 
attributed to the colder and wetter climate of the region that much less xerotolerant 
and thermophilous ants such as Formica fusca or Myrmica scabrinodis also occur in the 
dry sand steppes of the Hungarian Little Plain, though these species clearly avoid 
similar biotopes in the Great Hungarian Plain. 

Lasius psammophilus, not mentioned in former scientific publications on the area 
(except in the project reports), was present in the site in large populations, often as a 
dominant species. Strong populations of Myrmica schencki, a rare species in the Great 
Hungarian Plain, were also observed in relatively large numbers. Formica pratensis was 
only scarcely present in closed steppic grassland habitats, however, in some cases, it 
had locally become a dominant species there. In biotopes with open pioneer grassland 
vegetation created by anthropogenic forces, Lasius niger, Lasius paralienus and 
Tetramorium caespitum were dominant in numbers. On the other hand, Lasius 
psammophilus was found to be a constant and typical dominant species of the semi-
natural open sand steppe habitats. Closed steppic grasslands, including those being 
overgrown by shrubs and trees, exhibit the largest species abundance and diversity. In 
terms of numbers, their dominant species were usually Lasius psammophilus and 
Myrmica sabuleti or sometimes Formica sanguinea and Formica pratensis. These 
successional habitats can still preserve the typical ant populations of steppic grasslands 
until they retain a significant enough coverage of grassland vegetation. Semi-natural 
wet meadows were dominated by Lasius niger, Myrmica rubra and Myrmica 
scabrinodis. 

Bevezetés 

Jelen munka a „Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése 
katonai használatú területeken a Kisalföldi térségben” LIFE08 NAT/H/000289 Life+ 
projekt keretében 2012 és 2015 között 13 gyepes élőhelyen, közöttük két 
gyeprekonstrukció helyszínén végzett felmérések eredményét foglalja össze. A poharas 
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talajcsapdázásos módszerrel történő, erdőterületeket nem érintő felmérés során 28 
hangyafaj 55 897 egyedének meghatározására került sor. 

Az előkerült fajok száma megközelíti a teljes magyarországi fajszám (126) egynegyedét. 
A térség gyepjeiben ténylegesen élő fajok száma ennél bizonyosan magasabb, mert a 
mintavételezés módja nem alkalmas minden hangyafaj jelenlétének hatékony 
detektálására (számos faj elsősorban a talajban vagy a fás szárú növényzeten mozog, és 
kis valószínűséggel esik a talajfelszínen haladó állatokat gyűjtő talajcsapdákba). A 
jellemzett tájegység, illetve a megmintázott élőhelyek kiterjedéséhez viszonyított 
csapdaszám alapján (mintavételi helyenként 5–10 pohárcsapda) szintén extenzívnek 
tekinthető a mintavétel, de nagyobb térségek gerinctelen állatainak faunisztikai 
felméréseit a feldolgozási kapacitás korlátossága miatt nehéz is volna valóban 
intenzívvé tenni. 

 

 
1. ábra: A vizsgálati területen kijelölt mintavételi területek (ZOOAP-1 – ZOOAP-11) 

elhelyezkedése 

Terület és módszer 

A vizsgált terület a gönyűi homokvidék nyugati részén, Győr (Győrszentiván) és Gönyű 
községhatáraihoz tartozik. A mintegy 250 hektáros terület 1992 óta védett, a 
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozik, emellett 2004 óta a HUFH20009 Gönyűi-
homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként a Natura 2000 
hálózatnak is része. A kutatási terület pontos lehatárolását, valamint a konkrét 
gyűjtőhelyeket (ZOOAP1–10) az 1. ábra mutatja. A terület természeti viszonyait, 
különös tekintettel a növénytársulástani viszonyokra és a botanikai értékekre jelen 
kötet önálló fejezetei ismertetik (KIRÁLY et al. 2015). A zoológiai mintavételi helyek 
kijelölése a terület előzetes botanikai vizsgálatai alapján történt. A kijelölés fő 
szempontja az volt, hogy a terület legjellemzőbb élőhelytípusai (társulásai) és azok 
eltérő természetességi állapotú állományai egyaránt reprezentáltak legyenek. Így a 
gyűjtőhelyek között egyaránt képviseltek a jelenleg legjobb állapotú homokpusztai 
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gyepek, a domborzati rekonstrukciók során létesült új nyers felszínek kezdeti 
szukcessziós állapotai, a degradáltabb állapotú jellegtelen szárazgyepek, valamint az 
üde magassásosok is. 
 

1. táblázat:  A talajzoológiai, egyenesszárnyú és botanikai vizsgálatokra kijelölt állandó 
mintavételi helyek adatai 

Azonosító Élőhelytípus EOV X EOV Y Méret 

ZOOAP-1 Zárt homoki sztyepprét és nyílt homokpusztagyep 
(Referencia1) 

555569 263621 50x50 m 

ZOOAP-2 Nyílt homokpusztagyep (Referencia2) 555035 264180 50x50 m 

ZOOAP-3 Aranyvesszős, kis csenkeszes maradványfoltokkal 553313 264460 50x50 m 

ZOOAP-4 Akácos-selyemkórós 554296 264717 50x50 m 

ZOOAP-5 Kékperjés láprét Salix rosmarinifolia-val 554475 263703 50x50 m 

ZOOAP-6 Jellegtelen üde gyep 553484 263530 50x50 m 

ZOOAP-7 Jó állapotú zárt homoki sztyepprét (Referencia3) 555364 264075 50x50 m 

ZOOAP-8 Nyírrel és nyarakkal spontán erdősödő zárt homoki 
sztyepprét 

553652 264538 50x50 m 

ZOOAP-9 Jellegtelen szárazgyep 554417 263880 50x50 m 

ZOOAP-10 Másodlagos zárt homoki sztyepprét  554702 264383 50x50 m 

ZOOAP-11 Jellegtelen szárazgyep 553907 264154 50x50 m 

GY02_V Gyepvetéssel 554749 264153 25x25 m 

GY01_VN Gyepvetés nélkül 554749 264193 25x25 m 

 

Tekintettel arra, hogy ezek részletes botanikai monitorozása párhuzamosan zajlott a 
zoológiai vizsgálatokkal, a pontosabb cönológiai háttéradatokon alapuló elemzések 
későbbi vizsgálatok feladatai. A pókok, bogarak és hangyák felmérése elsődlegesen a 
talajfelszíni fauna felmérésére irányult, így a nemzetközi és hazai gyakorlatban széles 
körben használt Barber-féle talajcsapdákat alkalmaztuk. A gyűjtés, valamint a 
determináláshoz való előkészítés (válogatás) együttesen került kivitelezésre a három 
talajfelszínről gyűjtött ízeltlábúcsoport esetében. A talajcsapdák két egymásba 
csúsztatott10 cm átmérőjű, 2,5 dl űrtartalmú műanyag pohárból állnak. Az alsó pohár 
alja ki van lyukasztva úgy, hogy az esetlegesen felgyülemlő esővíz elvezetése biztosított 
legyen. A belső pohárba ölő- és tartósítószerként 70%-os etilén-glikolt alkalmazunk. Az 
oldat felületi feszültségét literenként 1 ml detergens hozzáadásával csökkentettük. A 
csapdák fölé 20x20 cm-es rozsdamentes fémlapot (csapdatetőt) helyezünk az 
ölőfolyadék felhígulása, illetve a szél által szállított avar, homok stb. kizárása 
érdekében. A vadállatok károsító hatásainak (taposás, kitúrás stb.) mérséklésére 
„Vadóc” nevű vadriasztó vegyszert használtunk. A jelentős vadsűrűség indokolttá tette, 
hogy valamennyi csapdát önállóan lássuk el a vadriasztóval, melyet a csapdáktól fél 
méteren belül lehelyezett karóra rögzítettünk 50 cm-es magasságban. Mintavételi 
helyenként tíz-tíz, egyes időszakokban öt-öt csapdát működtettünk az alábbiakban 
felsorolt időszakokban. A gyűjtött anyag tárolása 70%-os etilalkoholban történt. 

A mintavételi időszakok: 2012. november 28. – 2013. január 4.; 2013. április 20. – május 
6.; 2013. május 6–20.; 2013. december 9. – 2014. február 10.; 2014. április 16. – május 2.; 
2015. április 15–29.; 2015. április 29. – május 15. 
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A kisalföldi és Duna–Tisza közi homokvidék hangyafaunájának 
összehasonlítása 

A kisalföldi meszes homokpuszta a Közép-dunai faunakerület Arrabonicum (Kisalföld) 
faunajárásának részét képezi. A felmérések alapján természetes élőhelyeinek 
hangyaközösségei erősen hasonlítanak az Alföld térben közelebbi (és egyben 
legnagyobb), Duna–Tisza közi homokterületeinek közösségeihez, mind fajkészletüket, 
mind átlagos fajszámukat és diverzitásukat tekintve. A legmarkánsabb különbségnek a 
délies áreájú, Európában a Kárpát-medencénél északabbra nem hatoló, hazánkban csak 
meleg, nyílt homok alapkőzeten élő, stenotop (erősen élőhelyspecifikus) fekete 
hosszúlábúhangya (Cataglyphys aenescens) hiánya tűnik. Ez a faj a Duna–Tisza közi 
nyílt homoki gyepekben konstans előfordulású és karakterizáló jelentőségű, a kisalföldi 
meszes homokpusztán viszont eddigi adataink alapján nem fordul elő (és ha későbbi 
felmérések mégis kimutatnák, akkor is igaz volna, hogy nem konstans közösségalkotó, 
ökológiai szerepe sokkal jelentéktelenebb). 

A két homokvidék hangyafaunájának további eltérései nem kifejezetten jelentősek, a 
fajok előfordulási gyakoriságának (konstanciájának), illetve közösségekben betöltött 
mennyiségi szerepének (a populációk abundanciájának) különbségeiben nyilvánulnak 
meg. A differenciák rendszerint visszavezethetők a klimatikus különbségekre – a gönyűi 
homokvidék klímája valamivel hűvösebb és csapadékosabb a Duna–Tisza közére 
jellemzőnél –, amire egyes eltérő ökológiai igényű fajok eltérően reflektálnak. A gyepi 
hangya (Tetramorium cf. caespitum) például, amely széles ökológiai tűrőképességű, 
zavarástűrő, gyakran pionír közösségalapítóként viselkedő, enyhén délies areájú, 
melegkedvelő és szárazságtűrő, leginkább a laza homok alapkőzetet kedvelő faj, a 
Duna-Tisza közi homokon konstans közösségalkotó, a kisalföldi meszes homokpusztán 
viszont sokkal szórványosabb előfordulású. Ez a különbség a rendszeres emberi 
zavarástól mentes élőhelyeken is fennáll, tehát nem csak arról van szó, hogy 
előfordulási gyakorisága az alföldi homoki élőhelyek általánosságban nagyobb mértékű 
antropogén zavarását tükrözné. Az Alföld erőteljesebb klimatikus szélsőségei 
(különösen hő- és aszályhullámai) valószínűleg gyakrabban vezetnek lokális 
kihalásokhoz, illetve állománycsökkenésekhez, az erőteljes intra- és interpsecifikus 
kompetíciós kölcsönhatások által szervezett hangyaközösségek helyi „összeomlásához”, 
„kiüresedéséhez”. Ez ott a jól migráló, pionír karakterrel is bíró faj számára nagyobb 
gyakoriságú előfordulást, jelentősebb közösségi szerepet tesz lehetővé, mint a 
kiegyenlítettebb klímájú Kisalföldön. Másfelől a Duna–Tisza közi homokvidéken 
karakteresen az erdei élőhelyekhez ragaszkodó fekete rabszolgahangya (Formica fusca), 
vagy a szárazgyepeket kerülő görbecsápú hangya (Myrmica scabrinodis) a gönyűi 
homokvidéken „nyit” a homoki szárazgyepek felé, és olyan vegetációjú gyepeken (zárt 
és felnyíló homoki sztyeppréteken) is megjelenik, amelyeket az Alföldön határozottan 
kerül. Valószínű, hogy ebben nemcsak annak – az egyébként fennálló ténynek - van 
szerepe, hogy a vizsgált kisalföldi homoki gyepek mikroklímáját nagyobb arányban 
befolyásolja a hozzájuk közeli fás szárú növényzet, hanem az említett fajok számára 
kedvezőbb makroklimatikus körülményeknek is. Erre utal egyebek között, hogy a 
Formica fusca előfordulása a Duna–Tisza közén nem jellemző a borókás-nyáras erdő-
gyep mozaikok kisebb, mikroklimatikusan az erdő által befolyásolt gyepfoltjaira sem. 
Természetesen az említett példákban nem arról van szó, hogy a makroklíma abszolút 
értelemben, közvetlenül hatna korlátozó tényezőként a felsorolt fajok populációira, 
hanem különbségei befolyásolják az összetett hangyaközösségek fajainak kompetíciós 
képességét, és elsősorban a megváltozó kompetíciós kölcsönhatások tekinthetők az 
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elterjedési mintázat közvetlen alakítóinak (versenytársak hiányában a fajok nagyobb 
életteret, nagyobb abundanciával foglalnának el). 

A kimutatott fajok jellemzése 

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területein 2012 és 2015 között, 
talajcsapdázásos módszerrel történő felmérés során 28 hangyafaj 55 897 egyedének 
meghatározására került sor. Az előkerült fajok száma megközelíti a teljes 
magyarországi fajszám (126) egynegyedét. A területen ténylegesen élő fajok száma 
ennél bizonyosan magasabb, mert a mintavételezés módja nem alkalmas minden 
hangyafaj jelenlétének hatékony detektálására (számos faj elsősorban a talajban vagy a 
fás szárú növényzeten mozog, így kis valószínűséggel esik a talajfelszínen haladó 
állatokat gyűjtő talajcsapdákba). A jellemzett tájegység kiterjedéséhez viszonyított 
csapdaszám alapján szintén extenzívnek tekinthető a mintavétel, de nagyobb térségek 
gerinctelen faunisztikai felméréseit a feldolgozási kapacitás korlátossága miatt nehéz is 
volna valóban intenzívvé tenni. 

2. táblázat:  A területről kimutatott hangyafajok listája,  
gyakoriságuk és jellemző élőhelyeik a Kisalföldön 

Faj Elterjedés 
Gyakoriság 

hazai 
Gyakoriság 

helyi 
Élőhely 

Camponotus vagus 
(SCOPOLI, 1763) 

Eu-NySzib gyakori szórványos 
NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ 

Formica cunicularia 
LATREILLE, 1798 

Eu-Kau igen gyakori szórványos 
NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ 

Formica fusca  
LINNAEUS, 1758 

ÉPal gyakori szórványos 
NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ, TN 

Formica polyctena  
FÖRSTER, 1850 

NyEu-ÉEu szórványos igen ritka 
gyepekben nem 
jellemző előfordulású 

Formica pratensis  
RETZIUS 1783 

DPal szórványos ritka ZSZ 

Formica rufa  
LINNAEUS, 1761 

ÉPal szórványos igen ritka 
gyepekben nem 
jellemző előfordulású 

Formica rufibarbis 
FABRICIUS, 1793 

Eu-NySzib igen gyakori szórványos 
NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ, TN 

Formica sanguinea 
LATREILLE, 1758 

DPal gyakori szórványos ZSZ, GYSZ, GYÜ 

Lasius fuliginosus (LATREILLE 
1798) 

Eu-NySzib szórványos ritka GYÜ, GYSZ 

Lasius niger  
(LINNAEUS, 1758) 

Pal gyakori gyakori GYÜ, GYSZ, ZSZ, TN 

Lasius paralienus  
SEIFERT, 1992 

Eu-Kau igen gyakori 
igen 
gyakori 

NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ, TN 

Lasius plathythorax SEIFERT, 
1991 

ÉPal gyakori igen ritka GYÜ, TN 

Lasius psammophilus 
SEIFERT, 1992 

Eu szórványos 
igen 
gyakori 

NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ 

Myrmecina graminicola 
(LATREILLE, 1802) 

Eu-Kau szórványos ritka ZSZ, GYÜ 

Myrmica gallieni  
BONDROIT, 1920 

Eu-NySzib szórványos igen ritka 
csak kóborló nőstény 
került elő 

Myrmica rubra  
(LINNAEUS, 1758) 

ÉPal szórványos ritka GYÜ, GYSZ, TN 

Myrmica sabuleti  
MEINERT, 1861 

Eu-Kau gyakori gyakori 
NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ 

Myrmica scabrinodis 
NYLANDER, 1846 

Eu-Szib szórványos ritka ZSZ, GYÜ, TN 
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Faj Elterjedés 
Gyakoriság 

hazai 
Gyakoriság 

helyi 
Élőhely 

Myrmica schencki  
VIERECK, 1903 

Eu-NySzib szórványos szórványos ZSZ, GYÜ, TN 

Plagiolepis taurica 
SANTSCHI, 1920 

DEu gyakori gyakori NYSZ, ZSZ, TN 

Solenopsis fugax  
(LATREILLE, 1798) 

Eu-Kau-KisÁ gyakori gyakori NYSZ, ZSZ, GYÜ 

Tapinoma subboreale 
SEIFERT, 2012 

KöEu-DEu gyakori 
igen 
gyakori 

NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ, TN 

Temnothorax crassispinus 
(KARAVAJEV, 1926) 

Eu-Kau szórványos ritka NYSZ, ZSZ, GYÜ 

Temnothorax interruptus 
(SCHENCK, 1852) 

KöEu-DEu-
NyEu 

szórványos ritka NYSZ, ZSZ, GYÜ 

Temnothorax tuberum 
(FABRICIUS, 1775) 

Eu-Szib szórványos igen ritka ZSZ, GYÜ 

Temnothorax unifasciatus 
(LATREILLE, 1798) 

Eu-Kau szórványos ritka NYSZ, ZSZ, GYÜ 

Tetramorium caespitum 
(LINNAEUS, 1758) 

Pal igen gyakori szórványos 
NYSZ, ZSZ, GYSZ, 
GYÜ, TN 

Magyarázat: Eu: európai; Szib: szibériai; Kau: kaukázusi, Pal: palearktikus, KisÁ: kis-ázsiai; D: Dél-; K: Kelet-; 
Kö: Közép-; É: Észak-; Ny: Nyugat-; NYSZ: természetes nyílt szárazgyepek; ZSZ: természetes zárt szárazgyepek; 
GYSZ: gyomos szárazgyepek; GYÜ: gyomos üde gyepek, TN: természetes nedves gyepek; a gyakorisági adatok 
döntően az előfordulási helyek száma alapján meghatározottak, de az észlelt populációnagyságokkal is 
súlyozottak 

 

Magyarországon a nagy föld feletti fészket építő, a Formica nembe tartozó hangyafajok 
fészkei védettek (egyenként 50 000 Ft pénzben kifejezett értékkel), elsősorban az 
életközösségek természetes működésében betöltött kiemelkedően jelentős szerepük 
miatt. A felmérések során három ilyen, védett fészkű hangyafaj került elő: az erdei 
vöröshangya (Formica rufa), a kis vöröshangya (Formica polyctena) és a réti 
vöröshangya (Formica pratensis). Az első két faj csupán minimális egyedszámmal 
jelenik meg a fogási adatokban, mert a faunisztikai felmérés elsősorban a természetes és 
a természetközeli állapotú élőhelyekre koncentrált, ezek az Alföldön eleve nem túl 
gyakori fajok pedig sík vidéki körülmények között elsősorban az idős, telepített 
fenyvesekben élnek (különösen a Formica rufa ragaszkodik hozzájuk). Az alföldi tájban 
mezofilnak számító gyepeket, erdőszegélyeket, erdőssztyeppi mozaikokat, nyílt erdőket 
kedvelő Formica pratensis már szervesebb része a homokvidék természetes élőhelyein 
szerveződő életközösségeknek, de ez a faj sem gyakori; sem itt, sem az Alföldön. 

A felmérés új faunisztikai eredménye a Kisalföld hangyafaunájáról írott korábbi 
szórványos publikácókban nem említett Lasius psammophilus előkerülése a nyíltabb 
homoki gyepekből. Jelenléte az itt élő hangyaközösségek szoros rokonságát, 
hasonlóságát erősíti meg az Alföld hasonló jellegű élőhelyein szerveződő közösségekkel. 
Az előkerült fajok közül az Alföldön ritkábbak közé tartozik a Temnothorax interruptus, 
a Temnothorax tuberum, a Myrmica gallieni és a Myrmica schencki. Ezek faunisztikai és 
ökológiai jelentőségét a többiekével együtt a részletes fajjellemzések ismertetik. Az 
általános ökológiai jellemzések döntően CZECHOWSKI et al. (2012), GALLÉ et al. (2005), 
valamint KOVÁCS (2001) munkája alapján készültek. 

Camponotus vagus (SCOPOLI, 1763) – fekete lóhangya 

Európai-nyugat-szibériai elterjedésű, relatíve szárazságtűrő és melegkedvelő, erdőlakó, 
korhadó fákban fészkelő faj. A hegylábi meleg, száraz tölgyesektől a homokvidéki 
borókás-nyárasokig egyaránt elterjedt. A nedvesebb, zártabb erdőkből hiányzik. 
Rendszerint korhadó fákban fészkel, időnként kövek alatt. Bolyai közepes népességűek 
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(jellemzően néhány ezer dolgozóval), a hangyaközösségekben mennyiségi értelemben 
alárendelt vagy szubdomináns szerepet tölt be. Erősen kötődik levéltetűkolóniákhoz 
(cukros váladékuk fontos szerepet tölt be a táplálkozásában), emellett ragadozó. A 
Camponotus nemen belül az agresszívebb, erősebb kompetitor fajok közé tartozik. 
Általánosan elterjedt a Kisalföldön, így annak homokterületein (gönyűi homoki 
erdőkben, erdőszéleken) is. 

Lasius (Chthonolasius) sp. – sárga élősködőhangya 

Kékperjés láprétről és homoki szárazgyep kialakítását célzó spontán visszagyepesítési 
kísérlet helyszínéről kerültek elő ebbe az alnembe tartozó dolgozók. Faji szintű 
azonosításukra nem került sor (az alnemen belül erős a hibridizációs hajlam, így a 
morfológiai bélyegek használata különösen bizonytalan). A Chthonolasius alnemnek 
nyolc hazai, nehezen elkülöníthető faja ismert. Rejtett föld alatti életmódot folytatnak, 
más hangyák (főként a Lasius nembe tartozó fajok) fészkében élő szociálparaziták. 
Jelenlegi ismeretek szerint nem gazdaspecifikusak, viszonylag sok hangyafaj fészkéből 
előkerültek már. A felszínen gyűjtő pohárcsapdák nem fogják őket hatékonyan, 
elterjedtebbek annál, mint amit az ilyen gyűjtések eredményei sugallnak. 

Formica cunicularia LATREILLE, 1798 – gyakori rabszolgahangya 

Európai-kaukázusi áreájú faj. Relatíve melegkedvelő és szárazságtűrő, e tulajdonságai a 
Formica nem fajainak többségénél markánsabbak. Magyarország egész területén 
általánosan elterjedt faj, széles élőhelyspektrummal, amelynek a súlypontját az 
Alföldön a gyepes habitatok képezik (az erdők közül pedig egyértelműen a nyílt erdőket 
részesíti előnyben a zártakkal szemben). A fekete rabszolgahangyánál (Formica fusca) 
jobban tolerálja a szárazságot, nem a legszélsőségesebb környezeti adottságú, nyílt 
homoki gyepekben például gyakrabban és nagyobb egyedszámban jelenik meg. Domb- 
és hegyvidéken is a nyíltabb élőhelyeket keresi: gyepeket, erdőszegélyeket, nyílt 
bokorerdőket stb. Földben fészkel (gyakran kiemelkedő halmocskákban), néha kövek 
alatt. Átlagos kolóniamérete egy-két ezer dolgozó. Mennyiségi értelemben a 
hangyaközösségekben alárendelt vagy szubdomináns szerepű. Viselkedését tekintve 
ugyanakkor agresszív faj. Ragadozó és hulladékeltakarító, levéltetveket is gondoz, 
nektárt is fogyaszt. Rokonaihoz, a Serviformica alnem egyéb fajaihoz hasonlóan gyakori 
gazdája időszakos szociálparazita hangyafajoknak (amelyek új kolóniáik 
megalapításánál más fajú gazdakolóniához csatlakoznak, majd abban fokozatosan 
átveszik az uralmat, pl. más Formica fajok, Polyergus rufescens stb.), és rabszolgaként is 
tartják rabszolgatartó fajok (pl. Formica sanguinea, Polyergus rufescens). Általánosan 
elterjedt a Kisalföldön is, de a gönyűi homokvidéken valamivel ritkább, mint a Duna–
Tisza közi homokterületeken. 

Formica fusca LINNAEUS, 1758 – fekete rabszolgahangya 

Észak-palearktikus elterjedésű faj, áreájának súlypontja a klimatikus erdőzónára esik. 
Közepesen melegkedvelő, nagy elterjedési területén belül euritop fajnak minősül, 
sokféle típusú élőhelyet benépesít, de azért nem válogatás nélkül. Az Alföld szárazabb 
és melegebb régióiban erősen ragaszkodik az erdei élőhelyekhez, de ezek típusában nem 
válogatós, legfeljebb annyiban, hogy a szélsőségektől – erős szárazságtól vagy intenzív 
vízhatástól – mentes élőhelyeket keresi, telepített faültetvényektől a pusztai 
tölgyeseken át a szárazabb ligeterdőkig. A Kárpát-medence klimatikus erdőzónába 
tartozó területein a gyepekbe is jobban kimerészkedik. A számára kedvezőbb klíma által 
támogatottan már a Kisalföldön, a gönyűi homokvidéken is „nyit” a homoki 
szárazgyepek felé, és olyan vegetációjú gyepeken (zárt és felnyíló homoki 
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sztyeppréteken) is megjelenik, amelyeket az Alföldön határozottan kerül. Mennyiségi 
értelemben általában alárendelt, legfeljebb szubdomináns szerepű a hangya-
közösségekben. A kompetíciós hirerachiában is alacsonyan áll. A szociálparazita 
hangyafajok gyakori gazdája, rabszolgaként is tartják a rabszolgatartó fajok. Talajban, 
kövek alatt, heverő fatörzsekben stb. készíti fészkét. Kolóniája általában sok száz (néha 
ezret meghaladó számú) dolgozóból áll. 

Formica polyctena FÖRSTER, 1850 – kis vöröshangya 

Nyugat- és észak-európai elterjedési súlypontú, a hűvösebb és üdébb mérsékelt övi 
erdők rovarközösségeiben jelentős szerepet betöltő, ragadozó faj. Nagy föld feletti 
fészkeket épít, amelyek hazánkban védettek. Az Alföldön ritka, különösen annak 
szárazabb és melegebb régióiban. A Fertő–Hanság Nemzeti Park hangyafaunáját kutató 
korábbi terepi felméréssorozatban negyven élőhely közül négyben mutatták ki, a gönyűi 
homokvidéken a jelen projekt mintaterületeinek faunisztikai vizsgálata során egyetlen 
nősténye került elő (a IV. mintaterületen, zárt akácos helyén kialakult nitrofil 
vágásnövényzetben). A nőstényeket rendszerint kolóniaalapítási céllal történő 
vándorlásuk közben fogják a talajcsapdák, előkerülésük nem jelenti azt, hogy a 
csapdázás helyszínét ténylegesen lakja a faj. Korábbi jelentések szerint a gönyűi fenyő- 
és tölgyerdők nem ritka faja. Üde lombhullató és fenyőerdőkben egyaránt él, 
legnagyobb kolóniái az utóbbiakban alakulnak ki. Ezek dolgozószáma elérheti a milliós 
nagyságrendet. A számára legkedvezőbb adottságú élőhelyeken sok fészkes, 
szuperkompetitív állományt alakíthat ki, amelyek mennyiségi és kompetíciós 
értelemben is szuperdomináns pozíciót töltenek be a hangyaközösségben. Új kolóniáit 
időszakos szociálparazitizmus révén alapítja (más fajú, főleg a Serviformica alnembe 
tartozó kolóniába épül be, ahol fokozatosan átveszi az uralmat). 

Formica pratensis RETZIUS, 1783 – réti vöröshangya 

Dél-palearktikus áreájú, nagy elterjedési területű faj. A leggyakoribb Formica fajoknál 
(F. cunicularia, F. fusca) mezofilabb karakterű, északabbra nyúló áreájú, de a nagy föld 
feletti fészkeket építő Formica rufa fajcsoportnak még mindig a leginkább melegkedvelő 
és szárazságtűrő faja. Hazánkban fészkei védettek. A nyílt élőhelyeket kedveli: 
gyepeket, erdőszegélyeket, erdei tisztásokat. Hazánkban sehol sem tömeges. Az 
Alföldön szórványos elterjedésű, itt is erdőszélek, nyíltabb lombhullató erdők, mezofil 
rétek a jellemző élőhelyei. Átlagos dolgozószáma sok tízezres nagyságrendű. A hazai 
alföldi hangyaközösségekben mennyiségi értelemben általában alárendelt szerepű, 
helyenként szubdomináns pozíciójú. Rokonaihoz hasonlóan territoriális viselkedésű, 
erős kompetíciós képességű, ezért a számára legkedvezőbb adottságú élőhelyeken képes 
mennyiségi és kompetíciós értelemben egyaránt domináns szerepet betölteni a 
hangyaközösségben (ugyanakkor nem jellemző, hogy annyira szuperdomináns lenne, 
ami már a közösség fajszámának durva csökkenését eredményezné). Új kolóniáit 
időszakos szociálparazitizmus révén alapítja (más fajú, főleg a Serviformica alnembe 
tartozó, pl. Formica cunicularia kolóniába épül be, ahol fokozatosan átveszi az uralmat). 
A gönyűi homokvidék jelen felmérése során egy helyről került elő 2015-ben (ZOOAP-10, 
másodlagos zárt sztyepprétről), de más gyepekről és cserjésekről már voltak korábbi 
adatai. 
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2. ábra: Réti vöröshangya (Formica pratensis) 

Fotó: KOVÁCS ÉVA 

Formica rufibarbis FABRICIUS, 1793 – nagy rabszolgahangya 

Nagy áreájú, európai-nyugat-szibériai elterjedésű faj. Relatíve melegkedvelő és 
szárazságtűrő (legalábbis a Formica nemen belül mindenképp az ilyen jellegű fajok közé 
tartozik). Magyarországon a legáltalánosabban elterjedt hangyafajok egyike. 
Élőhelyspektruma az Alföldön szinte mindenféle gyeptípusra kiterjed, a 
homokpusztáktól a szikes pusztákon át a mocsárrétekig. A nyílt erdőket is kedveli, a 
zárt faállományokat viszont kevésbé. Domb- és hegyvidéken is a nyíltabb élőhelyeket 
keresi. Földben fészkel, gyakran kövek alatt. Átlagos kolóniamérete sok száz dolgozó. 
Mennyiségi értelemben alárendelt vagy szubdomináns szerepű a hangyaközösségekben. 
Főleg ragadozó, agresszívebb viselkedésű, mint a gyakori rabszolgahangya (Formica 
cunicularia). Bár a Serviformica alnem más fajaihoz hasonlóan gazdája lehet időszakos 
szociálparazita hangyafajoknak (a Formica nem más alnemeibe tartozó fajok, Polyergus 
rufescens stb.), és rabszolgaként is tarthatják, ez agresszivitása miatt jóval kevésbé 
fordul elő vele, mint közeli rokonaival. 

Formica rufa LINNAEUS, 1761 – erdei vöröshangya 

Észak-palearktikus áreájú faj, elterjedési súlypontja a klimatikus erdőzónára esik. A 
Kárpát-medencében is az üdébb, többnyire fenyves vagy fenyőelegyes erdőket kedvelő 
(ritkán tisztán lombhullató erdőkben is megtelepedő), védett fészkű faj. Az Alföldön 
elég ritka, és főleg az idős, telepített fenyvesek lakója. A Kisalföldön is szórványos, nem 
gyakori (a gönyűi homokvidék gyepjeinek felmérése során egy dolgozója került elő az 
erdőszéli helyzetű ZOOAP-2 mintaterületről, nyílt homoki gyepből). Relatíve 
melegkedvelő, fészkei többsége legalább részben napsugárzásnak kitett helyen, 
erdőszélen stb. található. Dolgozói a fészektől több száz méterre eltávolodhatnak 
táplálékkeresés közben (a többi nagy termetű Formica fajhoz hasonlóan), ezért 
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erdőkhöz közeli gyepekből is előkerülhetnek. A hazai hangyák között higrofil 
karakterűnek és viszonylag szűk élőhelyspektrumú fajnak számít. Bár levéltetveket is 
gondoz (a mézharmatért), elsősorban széles táplálékspektrumú ragadozó. Nagy 
kolóniáiban sok százezer vagy akár milliós nagyságrendű dolgozó él. Territoriális, az 
erdei hangyaközösségek kompetíciós hierarchiájának egyik csúcsfaja. Fészkei közelében 
csökken a hangyaközösség és más gerinctelen állatcsoportok diverzitása. Időszakos 
szociálparazita, kolóniaalapító nőstényei más, a Serviformica alnembe tartozó fajok 
fészkében telepednek meg, ahol felnövekvő utódaikkal fokozatosan átveszik az uralmat. 

 
3. ábra: Erdei vöröshangya (Formica rufa) hangyaboly 

Fotó: KOVÁCS ÉVA 

Formica sanguinea LATREILLE, 1798 – vöröstorú rablóhangya 

Hatalmas dél-palearktikus areájú hangyafaj. Melegigényét- és szárazságtűrését 
tekintve a réti vöröshangyához (F. pratensis) hasonló karakterű, de annál még délibb 
elterjedésű, és valamivel gyakoribb faj. Országosan elterjedt, széles élőhelyspektrumú. 
Az átfogó alföldi talajcsapdázások során nyíltabb erdei élőhelyekről, erdőszegélyekről 
és gyepekről, kötött és laza talajokról egyaránt előkerült, de mindenütt csak 
szórványosan. Domb- és hegyvidékeinken a nyíltabb élőhelyeket keresi, gyepeket, 
erdőszegélyeket, erdei tisztásokat, útszéli mezsgyéket stb. Jellemző dolgozószáma sok 
ezer – több tízezer. Fakultatív rabszolgatartó hangya, főleg a Serviformica alnem 
fajainak (pl. Formica fusca, F. cunicularia) fészkét rabolja ki. Rabszolgaszerző útja során 
100 m-re is eltávolodhat a fészektől (de rendszerint 50 m alatt marad ez a távolság). Új 
kolóniáit időszakos szociálparazitizmus révén alapítja (más fajú, főleg a Serviformica 
alnembe tartozó, pl. Formica cunicularia kolóniába épül be, ahol fokozatosan átveszi az 
uralmat). Ragadozó, nagyon agresszív viselkedésű, territóriumtartó. Domináns faja 
lehet a nyílt erdőknek, erdőszegélyeknek, erdőközeli zárt sztyeppréteknek. Időnként 
kiszorítja az összes Formica fajt, és egyedül az ő (föld alatti) fészkei találhatóak meg. 
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Lasius fuliginosus (LATREILLE, 1798) – kartonépítő hangya 

Európai-nyugat-szibériai áreájú, viszonylag melegkedvelő faj. Pusztuló (lábon álló vagy 
földön heverő) faanyagban, vagy még élő fák tövénél, azok gyökerei között készít 
kartonfészket. Kolóniái nem kötődnek nagyobb kiterjedésű faállományokhoz, 
gyepekben álló kisebb facsoportok is alkalmas élőhelyet kínálhatnak számára. 
Palearktikus áreájú, közepesen széles tűrőképességű, inkább a melegebb és mezofilabb 
jellegű élőhelyeket kedvelő faj. Bár a fás vegetációhoz kötődik, táplálékot kereső 
egyedei természetesen megjelenhetnek a fákhoz közeli gyepekben is. Az üde (de nem túl 
gyakran és intenzíven elöntött) puhafás és keményfás ligeterdőktől a szárazabb 
termőhelyek tájidegen faállományaiig sokféle erdőtípusban megtalálható. Szórványosan 
elterjedt az Alföldön és a Kisalföldön. Fészkében nagyszámú, akár kétmillió dolgozó él. 
Táplálékgyűjtő útjainak egy része a föld alatt vezet. Levéltetvek mézharmatát 
fogyasztja, könnyen legyűrhető rovarokat ragadoz, és gyakran „eltulajdonítja” a más 
ragadozó hangyafajok fészke mellett talált tápláléktörmeléket is. Erős kompetíciós 
képességű, territoriális faj. Időszakos, másodrendű szociálparazita: nőstényei 
Chtonolasius fajok fészkeiben alapítanak új kolóniát, utóbbiak viszont a Lasius fajok 
elsődleges szociálparazitái. A több faj együttes jelenlététől függő kolóniaalapítása 
természetesen a gyakoriságát korlátozó tényezők közé tartozik. 

Lasius niger (LINNAEUS, 1758) – közönséges feketehangya 

Hatalmas áreájú, enyhén északias palearktikus elterjedésű. Közepesen meleg- és 
nedvességkedvelő, hazánkban alföldi körülmények között gyakran higrofil karakterű. 
Országszerte elterjedt, gyakori faj. Széles élőhelyspektrumú, magas ökológiai 
plaszticitású, antropogén környezetben (farmok, ruderális területek) is gyakran 
megjelenik, meglehetősen zavarástűrő. Jó terjedőképességű, gyakran pionírként jelenik 
meg az új élőhelyeken. Alföldünkön is az élőhelyek széles skáláján előfordul, 
mennyiségi értelemben alárendelt szerepben még nem szélsőségesen száraz borókás-
nyárasokban is, de sík vidékeinken igazán az üde gyepeket és erdőket kedveli, ahol 
mennyiségi értelemben domináns is lehet a hangyaközösségben. Az üde gyepek számos 
típusában megél, üde szikes rétektől a mocsárréteken át a buckaközi láprétekig. Az 
időszakos vagy rendszeres vízhatást legjobban tűrő hangyafajok közé tartozik, a 
rendszeres tavaszi felszíni vízborításban részesülő mocsárrétek jellemző lakója. Közeli 
rokonához, a fás vegetációt kedvelő erdei feketehangyához (Lasius platythorax) képest 
sokkal inkább a nyílt élőhelyekre esik előfordulásainak súlypontja. Földben fészkel, 
gyakran kövek alatt, de talajrögökből föld feletti fészekrészt is építhet. Dolgozóinak 
száma sok száztól tízezres nagyságrendig terjed. Ragadozó, de levéltetveket is gondoz. 
Eléggé agresszív viselkedésű, védi a táplálékát. Minden vertikális szinten táplálkozik, 
talajban (pl. gyökérlakó levéltetveken), talajfelszínen és a növényzeten is, egészen a fák 
lombkoronájáig. 

Lasius paralienus SEIFERT, 1992 – parlaghangya 

Európai-kaukázusi áreájú, viszonylag széles ökológiai tűrőképességű, eléggé 
melegkedvelő faj. Magyarországon domb- és hegyvidéki elterjedési súlypontú, a meleg, 
száraz lejtőkön (lejtőszyteppréteken, bokorerdőkben stb.) gyakran tömeges. Az alföldi 
szárazgyepekben is általánosan elterjedt faj, ámbár konstans közösségi elemként a 
kötöttebb talajú élőhelyekre jellemző, homokon szórványosabb az előfordulása. Nyílt és 
zárt, fátlan vagy fás vegetációval mozaikoló homoki gyepekben egyaránt előfordul, a 
zártabb sztyeppréteken hajlamosabb nagyobb állományméretet elérni. A sík vidéki, laza 
lombkoronájú, gyepes aljnövényzetű, nyílt homoki erdőkben és faültetvényekben 
ugyancsak megjelenhet. A zavarástűrőbb fajok közé tartozik, ezért az erősebben legelt, 
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taposással bolygatott stb. zártabb szárazgyepek kevesebb fajú közösségeiben 
dominánssá is válhat, a Kisalföldön és az Alföldön egyaránt. Egyébként mennyiségi 
értelemben az alföldi gyepekben inkább alárendelt vagy szubdomináns szerepű, a 
számára kedvező domb- és hegyvidéki, természetes állapotú, meleg és nem túl nedves 
élőhelyeken viszont gyakran domináns, sőt szuperdomináns pozíciójú. A közelrokon 
Lasius alienus-hoz hasonlóan erősen kötődik levéltetvekhez (cukros váladékuk fontos 
tápláléka), és a Lycaenidae családba tartozó hangyaboglárkák (Maculinea spp.) egyik 
gazdaszervezete. Ragadozó táplálkozást is folytat. Eléggé agresszív. 

Lasius platythorax SEIFERT, 1991 – erdei feketehangya 

Nagy áreájú, északias palearktikus elterjedésű faj. A közelrokon közönséges 
feketehangyához (Lasius niger) képest kevésbé tűri a szárazságot, ezért szűkebb az 
élőhelyspektruma, jobban ragaszkodik a mezofil, illetve nedves habitatokhoz. Leginkább 
erdőkben él, bár nedves nyílt területeken is megjelenhet. Cserjék által uralt élőhelyeken 
mennyiségi értelemben többnyire már csak alárendelt pozíciót foglal el, a fátlan 
gyepeket kerüli. Sík vidéken konstans faja a természetközelibb állapotú üde erdőknek, a 
kiszáradó láperdőktől a keményfás ligeterdőkön keresztül a mezofil gyöngyvirágos 
tölgyesekig, illetve mindezek nem túlságosan degradált származékaiig. Telepített sík 
vidéki fenyvesekben és akácosokban is megjelenik, ha azok nem túl szárazak. (A Duna–
Tisza közén nem jellemző ilyen faállományokban, a csapadékosabb és hűvösebb klímájú 
Kisalföldön viszont ezekben is elterjedt.) A rendszeres emberi zavarással érintett, 
antropogén környezetet kerüli. Fészkét többnyire korhadó fában készíti, ritkábban 
zsombékokban, mohapárnák alatti kőhasadékokban stb. Erdei élőhelyein erős 
kompetícióban áll táplálékkonkurrenseivel, így több hasonló méretű Lasius fajjal. A 
hangyaközösség kompetíciós viszonyaitól függően, mennyiségi értelemben a 
dominánstól az alárendeltig minden pozíciót betölthet. 

Lasius psammophilus SEIFERT, 1992 – homoki hangya 

Európai áreájú, szárazság- és melegkedvelő faj. A homoki gyepek konstans, 
karakterisztikus, egyedszámát tekintve rendszerint domináns típusú hangyafaja. 
Alapkőzet-preferenciájának megfelelően elsősorban az Alföldre jellemző. Leggyakoribb 
a nyílt homoki gyepekben, itt a fátlan élőhelyektől a gyepekkel mozaikoló borókás-
nyárasokig egyaránt tipikus az előfordulása. Zárt, száraz homoki gyepekben még 
jelentős közösségalkotó lehet, de egyedsűrűségét tekintve már kevésbé domináns. Laza 
lombkoronájú, gyepes aljnövényzetű, nyílt homoki erdőkben és faültetvényekben is 
megjelenik szórványosan, de már csak alárendelt szerepben. A kisalföldi 
hangyafaunáról szóló korábbi szórványos, nyomtatott publikációkban nem említett faj, 
de a gönyűi homokvidék jelen faunisztikai felmérése alapján a megfelelő homoki 
élőhelyeken itt is elterjedt (jelenléte a gönyűi hangyafaunáról és közösségekről írt 
jelentésekben is dokumentált volt). Földben fészkel, a fészek 1-2 m mélységbe is 
lenyúlik. Dolgozóinak száma tízezres nagyságrendig terjed. Főként gyökérlakó 
levéltetvek cukros váladékával táplálkozik, de akár fákra is felmászik a levéltetvek után. 
Emellett ragadozik és nektárt is fogyaszt. Eléggé agresszív. 

Myrmecina graminicola (LATREILLE, 1802) – ráncos hangya 

Európai-kaukázusi areájú, enyhén délies elterjedési súlypontú faj. Eléggé melegkedvelő. 
Közepesen széles élőhelyspektruma melegebb, nyíltabb lombhullató erdőktől köves 
legelőkig, szárazgyepekig terjed. Hazánkban általánosan elterjedt, de csak 
szórványosan, nem nagy sűrűségben. Az Alföldön nem túl extrém mikroklímájú, 
elsősorban kötött talajú szárazgyepekből, szárazabb és üdébb erdőállományokból 
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egyaránt előkerült. A Kisalföldön szintén szórványos előfordulású, a laza homok 
alapkőzetű gönyűi homokvidéken ennél is ritkább, csak egyetlen mintavételi helyről lett 
kimutatva. Kis kolóniákban él, dolgozóinak száma legfeljebb százas nagyságrendű. 
Földben, avarban, mohában, lehullott faanyagban, kövek alatt stb. építi fészkét. 
Talajfelszínen és avarban táplálkozik, főként kis termetű ízeltlábúakat ragadoz. Lassú 
mozgású, nem agresszív, gyengébb kompetíciós képességű. Mennyiségi értelemben 
többnyire alárendelt, kivételesen szubdomináns szerepet tölt be a hangya-
közösségekben. 

Myrmica gallienii BONDROIT, 1920 – mocsári bütyköshangya 

Európai-nyugat-szibériai áreájú, elterjedésének súlypontja a klimatikus erdőzóna, bár 
azon belül inkább gyeplakó. Higrofil, mérsékelten melegkedvelő, fakultatív sótűrő faj. 
Az Alföldön elég ritka, a hangyafajok többségéhez képest szűkebb élőhelyspektrumú: itt 
üde rétek (magassásosokat is beleértve) és folyó menti ligeterdők a legjellemzőbb 
élőhelyei, elég erősen kötődik a folyóvölgyekhez. A magas talajvízszintet és az 
időszakos elárasztást leginkább tűrő hangyák közé tartozik. Nedves területeken sekély 
fészket épít a talajfelszín fölé emelt buckával, szárazabb területeken azonban mélyen a 
talajban készíti el otthonát. Kolóniái viszonylag nagyok, több ezer dolgozóval. 
Viszonylag sok nektárt és pollent fogyaszt. Eléggé agresszív kompetíciós viselkedésű. A 
gönyűi homokvidék faunisztikai felmérése során egy migráló nősténye került elő, ami 
azonban csupán arra utal, hogy viszonylagos közelségben (feltehetően pár kilométeren 
belül) létezik kolóniája. Ez az előfordulás – a konkrét csapdázási helyszínen, egy nyílt 
homoki gyepben – azonban még nem igazolja tényleges megtelepedését. Utóbbi már 
csak azért sem valószínű, mert az élőhely jóval szárazabb az általa igényeltnél. 

Myrmica rubra (LINNAEUS, 1758) – bütyköshangya 

(syn: M. laevinodis) 

Nagy áreájú, észak-palearktikus elterjedésű faj. Széles ökológiai tűrőképességű, számos 
mérsékelt övi élőhelytípusban a leggyakoribb fajok közé tartozik (főleg hazánktól 
északra). Hazánkban általánosan elterjedt, de nem tömeges, inkább szórványos. Honi 
élőhelyspektruma is változatos, gyepekben és erdőkben egyaránt él, elterjedési 
súlypontja a domb- és hegyvidékre esik. Az Alföldön eddig inkább erdőkből került elő, 
elsősorban azok számára kedvezőbb mikroklímája miatt. Eléggé nedvességkedvelőnek 
számít, jellemző élőhelyei mezofilak vagy kifejezetten üdék, szereti a magas 
talajvízszintű gyepeket. Megfelelő abiotikus körülmények között jól tűri az antropogén 
zavarást, kertekben, agrárélőhelyeken is jól megél. Élőhelyén nemcsak a magas 
talajvízszintet, de az időszakos elárasztást is elviseli, túléli (kolóniái összekapaszkodva 
sokáig képesek a víz felszínén is lebegni, majd magasabb növényeken megkapaszkodva 
kivárni a terület kiszáradását). Földben, zsombékokban, kövek alatt, lehullott 
faanyagban stb. fészkel. Jellemző kolóniamérete sok ezer dolgozó. Nagyon agresszív, 
vállalja a direkt kompetíciós ütközéseket. Más Myrmica fajokhoz viszonyítva még 
inkább keresi a nektárt és a levéltetvek cukros váladékát, pollent is eszik. 

Myrmica sabuleti MEINERT, 1861 – szélescsápú hangya 

Európai-kaukázusi áreájú faj. Mérsékelten melegkedvelő és szárazságtűrő, de a 
görbecsápú hangyánál (Myrmica scabrinodis) valamivel erőteljesebben. Elég széles 
ökológai tűrőképességű faj, a szárazgyepek és a nem túl nedves, többnyire nyíltabb, de 
akár zárt erdők sokféle típusában elterjedt az ország egész területén, természetközeli 
állapotú élőhelyektől a faültetvényekig. Homoki élőhelyeken is gyakran megjelenik, a 
környezeti körülményektől és a kompetitorok jelenlététől függően egyedszámát tekintve 
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az alárendelttől a domináns közösségi szerepig bármit betölthet. Kevéssé tolerálja a 
nyílt homoki gyepek szélsőséges környezeti körülményeit, ott csak alárendelt szerephez 
jut, nagyobb állományméretet az üdébb, zártabb homoki gyepekben, buckaközökben, 
illetve a szárazabb erdei élőhelyeken hajlamos kialakítani. A homoki akác-
ültetvényekben – amik a természetes erdőkhöz képest sokkal gyérebb táplálék-
kínálatúak, ezért bennük diverz erdei hangyaközösségk rendszerint nem alakul ki – 
egyedszámát tekintve domináns közösségalkotóvá válik. A Kisalföldön a Duna–Tisza 
közével ellentétben rendszeresen előfordul a telepített fenyvesekben is. Földben fészkel, 
időnként zsombékokban vagy kövek alatt. Nem túl nagy kolóniájú, dolgozóinak száma 
legfeljebb néhány ezer. Gyakran táplálkozik növényeken, nektárt és levéltetvek cukros 
váladékát kutatva. Nem agresszív, a direkt kompetíciós ütközéseket inkább kerüli. 

Myrmica scabrinodis NYLANDER, 1846 – görbecsápú hangya 

Euro-szibériai areájú faj. Közepesen meleg- és nedvességigényes, a kifejezetten arid és 
meleg területeket kerüli. Európai és hazai élőhelyspektruma is széles, a zárt 
sztyepprétektől a mocsárréteken át a száraz és üde, de rendszerint nyílt erdőkig 
egyaránt megtalálható. Az országban általánosan elterjedt, közepes gyakoriságú, 
inkább domb- és hegyvidéki elterjedési súlypontú. Sík vidéken elsősorban kötött talajú 
gyepeken fordul elő, és itt eléggé nedvességigényesnek mutatkozik (nyilván 
összefüggésben a kevesebb csapadékkal). Az alföldi gyepek között egyértelműen az 
üdébb, nedves gyepekre esik elterjedésének súlypontja. Sík vidéki előfordulásait 
tekintve ritkább a Myrmica slovaca-nál (syn: M. salina), és attól eltérően nem annyira 
konstans lakója a szikes pusztáknak. Viszonylag kis kolóniákban él, dolgozóinak 
létszáma legfeljebb néhány ezerig terjed. Földben vagy zsombékokban fészkel, néha 
kövek alatt (száraz területeken) vagy lehullott faanyagban. Ragadozó. Gyakran fészkel 
Lasius fajok kolóniáinak közelében, mert azok lárváit is ragadozza. Gyökérlakó 
levéltetvek cukros váladékát is fogyasztja. Nem agresszív, a nyílt kompetíciós 
ütközéseket kerüli. Mennyiségi értelemben általában az alárendelttől a szubdominánsig 
terjedő pozíciókat tölt be a hangyaközösségekben. 

Myrmica schencki VIERECK, 1903 – Schenck-bütyköshangya 

Európai-nyugat-szibériai áreájú faj, kontinensünk legdélibb és legészakibb területeiről 
hiányzik. Relatíve szárazságtűrő, a közép-európai Myrmica fajok között a 
legmelegkedvelőbbnek tartják, mindazonáltal Magyarországon leginkább a mezofil, 
szélsőségektől (szárazságtól és erős vízhatástól) mentes élőhelyeket kedveli. Jobbára 
gyeplakó, bár nyíltabb erdei élőhelyeken, így pusztai tölgyesben is megjelenik. 
Homokon a buckaközi kékperjés, serevényfüzes mélyedések jellemző faja. Kolóniái nem 
túl nagyok, dolgozóinak száma legfeljebb ezres nagyságrendű. Főleg éjszaka aktív. 
Ragadozik (gyakran más hangyákat, illetve azok lárváit), de hulladékot is eltakarít 
(beleértve más hangyafajok fészekből kidobott egyedeit), és sok nektárt is fogyaszt. 
Pollenfogyasztását is megfigyelték (pl. fenyőkön). Hazánkban a ritkább hangyafajok 
közé tartozik, bár erre jelenlegi ismereteink alapján sem abiotikus igényei, sem 
életmódja vagy kompetíciós tulajdonságai nem nyújtanak jól értelmezhető 
magyarázatot. A hangyaközösségeken belül – ott, ahol egyáltalán előfordul – 
mennyiségi értelemben is csak alárendelt vagy legfeljebb szubdomináns szerepig jut. 

  



A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 275 

 

Rence 1. (2015) 

Plagiolepis taurica SANTSCHI, 1920 – homoki laposhangya 

(syn: P. vindobonensis) 

Délies áreájú faj. Országszerte elterjedt, sík, domb- és hegyvidéken egyaránt gyakori. A 
nyíltabb gyepes élőhelyeket kedveli, az erős leárnyékolást kerüli. Az átfogó alföldi 
talajcsapdázások során a szikes puszták szárazgyepjeiből és a nyíltabb homoki 
élőhelyekről került elő magas konstanciával (tehát kötött és laza talajokról egyaránt), 
de kisebb gyakorisággal minden egyéb gyeptípusban is felbukkant. Típusos erdei 
élőhelyekről nem lehetett kimutatni. Domb- és hegyvidéken főleg a szárazabb gyepeket, 
különösen a lejtősztyeppréteket kedveli. A hangyaközösségekben gyakran mennyiségi 
értelemben is jelentős szerepű, viszonylag nagyobb tömegességű, többnyire 
szubdomináns pozícióig jutva a mennyiségi hierarchiában. A Kisalföldön a korábbi, 
szórványos hangyafaunisztikai vizsgálatok alapján ritkának tűnt, de a gönyűi 
homokvidéken – az ország nagyobb részéhez hasonlóan – meglehetősen gyakorinak 
bizonyult. 

3. táblázat:  A kisalföldi meszes homokpusztáról kimutatott hangyafajok  
egyedszámaránya az összes egyedszám százalékában 

Faj Egyedszámarány Faj Egyedszámarány 

1. Lasius paralienus 49,6321 14. Solenopsis fugax 0,0833 

2. Lasius psammophilus 41,4369 15. Formica fusca 0,0801 

3. Lasius niger 3,9322 16. Myrmica schencki 0,0417 

4. Tetramorium caespitum 1,0318 17. Temnothorax unifasciatus 0,0390 

5. Plagiolepis taurica 0,9766 18. Chtonolasius sp. 0,0254 

6. Tapinoma subboreale 0,8201 19. Myrmecina graminicola 0,0185 

7. Myrmica rubra 0,5961 20. Camponotus vagus 0,0133 

8. Myrmica sabuleti 0,3322 21. Lasius platythorax 0,0075 

9. Formica sanguinea 0,2989 22. Temnothorax interruptus 0,0057 

10. Formica pratensis 0,2581 23. Temnothorax crassispinus 0,0055 

11. Myrmica scabrinodis 0,1648 24. Lasius fuliginosus 0,0051 

12. Formica cunicularia 0,0955 25. Temnothorax tuberum 0,0051 

13. Formica rufibarbis 0,0926 26. Formica rufa 0,0019 

Megjegyzés: A csapdaszámmal és a csapdázási időszak hosszával standardizált dolgozói egyedszámok képezték 
a számítás alapját (feleannyi csapda által egységnyi idő alatt fogott egy egyed kétszer akkora standardizált 
egyedszámot jelent, mint a kétszer több csapda által egységnyi idő alatt fogott egy egyed). 

Solenopsis fugax LATREILLE, 1798 – tolvajhangya 

Tág ökológiai tűrőképességű, gyakori faj. Európa-szerte elterjedt, de áreája déli 
súlypontú. Melegkedvelő, eléggé szárazságtűrő, élőhelyspektruma a szárazgyepektől a 
nyílt, meleg erdőkig húzódik. Hazánkban is általánosan elterjedt, inkább alföldi 
súlyponttal, a magasabb hegyvidékekre már nem jellemző. Gyakorlatilag minden alföldi 
szárazgyeptípusban megtalálható, szórványosan üdébb sík vidéki réteken és nyílt 
erdőkben is előfordul. Abundánsabb, mint ahogyan arra a talajcsapdák fogási 
eredményei utalnak, mert rejtett, föld alatti életmódja miatt a felszínen gyűjtő 
pohárcsapdákba viszonylag ritkán esik bele. Földben vagy kövek alatt fészkel, kolóniái 
hatalmas méretűk lehetnek, százezret meghaladó számú dolgozóval. Ragadozik, 
emellett gyökérlakó levéltetvek cukros váladékát fogyasztja. Gyakran más hangyafajok 
(Formica, Tetramorium, Myrmica, Camponotus, Lasius fajok) fészkének közvetlen 
közelében él, tojásokat és lárvákat rabolva tőlük. 
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Tapinoma subboreale SEIFERT, 2012 – homoki kóborhangya 

(syn: T. ambiguum) 

Közép- és dél-európai áreájú faj. Kevésbé fásodott, nyíltabb élőhelyek széles körben 
elterjedt, hazánkban főleg síksági és dombvidéki faja. Meleg- és szárazságkedvelő. Az 
átfogó alföldi talajcsapdázások során a kötött talajú szárazgyepek konstans fajának 
bizonyult, lazább talajú homoki gyepekről valamivel szórványosabban, üdébb rétekről 
és nyíltabb erdőkből, erdőszegélyekből még gyérebben és még kisebb egyedsűrűségben 
került elő. A Kisalföldön a korábbi, szórványos hangyafaunisztikai vizsgálatok alapján 
ritkának tűnt, de a gönyűi homokvidéken elterjedtnek bizonyult, sőt gyakoribbnak és 
nagyobb populációméretűnek, mint a Duna–Tisza köze hasonló típusú homoki 
gyepjeiben. Mivel az Alföldön a kötött talajokon egyértelműen nagyobb gyakoriságú 
faj, ez utalhat arra, hogy kedvezőtlenül érinti a felső talajréteg túlságos (túl hosszú 
ideig tartó) kiszáradása, ami a laza homoktalajokon jelentkezik leginkább. Ezt a 
hipotézist erősíti a kiegyenlítettebb klímájú, csapadékosabb Kisalföld homoki gyepjein 
tapasztalt nagyobb gyakorisága is. Mennyiségi értelemben az alárendelttől a 
szubdominánsig terjedő pozíciót tölt be általában a hangyaközösségekben, legnagyobb 
tömegességét a kötött talajú szárazgyepekben éri el. Jellemzően földben fészkel, 
időnként kövek alatt. Kolóniái rendszerint sok száz, időnként sok ezer dolgozóból állnak. 
Levéltetvek cukros váladékával táplálkozik, szerves hulladékot is fogyaszt, emellett 
ragadozik is. 

Temnothorax crassispinus Karavajev, 1926 – gubacshangya 

A hazánkban korábban T. nylanderi-nek határozott egyedek többsége az újabb 
vizsgálatok alapján valószínűleg e fajba tartozik. Euro-kaukázusi faj, nem túl nagy 
áreával. Európai előfordulása javarészt Közép- és Kelet-Európára korlátozódik. 
Közepesen nedvesség- és melegkedvelő. Fás szárú növényekhez (de nem kizárólag 
összefüggő erdőkhöz) kötődik, fészkét lehullott faanyagban, lábon álló fák pusztuló 
ágaiban, kéreg alatt stb. építi. Kolóniái legfeljebb néhány száz dolgozóból állnak. 
Mennyiségi értelemben többnyire alárendelt szerepet tölt be a talajfelszínen mintázott 
hangyaközösségekben. Viszonylag agresszív. Relatíve jó kompetíciós képességének is 
szerepe lehet abban, hogy az Alföldön nemének leggyakrabban előkerülő faja. 

Temnothorax interruptus (SCHENCK, 1852) 

Közép-, dél- és nyugat-európai elterjedésű, a hangyafajok többségénél jóval kisebb 
áreájú faj. Meleg- és szárazságkedvelő. Az Alföldön ritkán kerül elő (a Duna–Tisza 
közén nemének leggyérebben talált tagja). Ott alapvetően fákhoz kötődik, ezek azonban 
lehetnek akár gyepekben magányosan, kis csoportban álló példányok is. Fészkét lábon 
álló fák pusztuló ágában, kéreg alatt, lehullott faanyagban, kövek alatt, 
sziklarepedésekben stb. építi. Sík vidéken a faanyaghoz mint szilárd, fészket védő 
szubsztrátumhoz ragaszkodik, de másutt – alkalmas fészekrakó helyek esetén – nem 
kötődik a fás szárú növényzethez. Kolóniái kicsik, legfeljebb néhány száz (de gyakran 
száz alatti) dolgozóval. Mennyiségi értelemben rendszerint alárendelt szerepet tölt be a 
talajfelszínen mintázott hangyaközösségekben. Igaz, azt is figyelembe kell venni, hogy a 
talajcsapdázás nem alkalmas a Temnothorax fajok igazán reprezentatív kimutatására, 
hiszen a fán lakó kolóniák egyedei gyakran le sem jönnek a talajszintre. 

Temnothorax tuberum (FABRICIUS, 1775) 

Euroszibériai elterjedésű, nemében a nagyobb áreájúak közé tartozó faj. Közepesen 
melegkedvelő. Elsősorban erdőlakó, fák gyökerei közé építi fészkét. Lehullott 
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faanyagban, kövek alatt, sziklarésekben is megtelepedhet, utóbbiakból következik, hogy 
nem függ obligát módon a fáktól. Az Alföldön azonban – más szilárd, fészekvédő 
szubsztrátumok hiányában – szorosan kötődik a fák jelenlétéhez, és döntően erdőkből 
kerül elő. Elsősorban ragadozó, a talajfelszínen szerzi atkákból, ugróvillásokból stb. álló 
zsákmányát. Alacsonyan található virágok nektárját is fogyasztja. Kolóniái kicsik, 
legfeljebb néhány száz dolgozóból állnak. Szórványos elterjedésű, nem gyakori. A 
gönyűi homokvidék faunisztikai felmérése során, letermelt erdő helyén elindított 
visszagyepesítési kísérlet monitorozása révén került elő néhány dolgozója. 

Temnothorax unifasciatus (LATREILLE, 1798) – gyűrűs hangya 

Európai-kaukázusi areájú, fentebbi rokonfajainál déliesebb elterjedésű, azoknál meleg- 
és szárazságkedvelőbb. Leggyakrabban lehullott faanyagban építi fészkeit, ezért erősen 
kötődik a fás szárú növényzethez. Életmódja hasonló nemének többi fajához. Kolóniái 
elég kicsik, legfeljebb néhány száz dolgozóból állnak. Az Alföldről és a Kisalföldről 
egyaránt csak szórványosan került elő, nem gyakori. Ahol előfordul, mennyiségi 
értelemben ott is rendszerint alárendelt szerepet tölt be a talajfelszínen mintázott 
hangyaközösségekben. 

Tetramorium caespitum (LINNAEUS, 1758) – gyepi hangya 

Palearktikus áreájú, enyhén délies elterjedésű. Széles ökológiai tűrőképességű, 
melegkedvelő és relatíve jó szárazságtűrő faj. Nyílt fás élőhelyeken is előfordul. A 
nedves területeket, zárt erdőket kerüli. Különösen a laza, homokos alapkőzetet kedveli. 
Áreája nagy részén, így hazánkban is jellemzően sík vidéki elterjedési súlypontú, 
magasabb térszinteken más Tetramorium fajok kerülhetnek vele szemben kompetíciós 
előnybe. Ettől függetlenül Magyarországon igen széles körben elterjedt, különösen 
szárazgyepekben abundáns. Mivel antropogén környezetben, zavart élőhelyeken, 
gyomvegetációban is igen gyakori, sőt nemritkán az egyetlen tömeges hangyafaj, 
gyakran úgy tartják, hogy jelenléte emberi zavarásra utal. Valójában ez egyáltalán nem 
szükségszerűen utal emberi zavarásra, mert természetes diszturbációk által befolyásolt 
termőhelyeken is gyakran jelentős szerepet tölt be a hangyaközösségben. (Például a 
vaksziken, szikfokon megjelenő hangyák között, a rendszertelenül elöntött gyepek, 
erősen kiszáradófélben lévő hajdani vizes élőhelyek hangyaközösségeiben, vagy olyan 
szegélyélőhelyeken, ahol a gyakran változó körülmények, esetleg a folyamatos 
kompetíciós küzdelmek más fajok állományainak tömegessé válását gátolják.) Jó 
kolonizációs képessége miatt új élőhelyeken az első megjelenő, pionír fajok közé 
tartozik. Földben, kövek alatt, időnként száraz fában fészkel. Dolgozóinak száma sok 
ezerig terjed. Erősen polifág, dögöket is eltakarít, kis ízeltábúakat ugyancsak ragadoz. 
Gyökérlakó tetvek cukros váladéka és növényi magvak szükséges alkotói a 
táplálékának. Föld alatti táplálékszerző útvonalakat is kiépít. Elég agresszív, jó 
kompetíciós képességű. Mennyiségi értelemben az alárendelttől a szuperdomináns 
pozícióig bármilyen szerepet betölthet a hangyaközösségekben. Az Alföldön az átfogó 
talajcsapdázások során mindenféle szárazgyeptípusban nagy konstanciával, gyakran 
jelentős egyedsűrűségben került elő. A Duna–Tisza közi homokon konstans 
közösségalkotó, a gönyűi homokvidéken ugyanakkor sokkal szórványosabb 
előfordulású. 
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A terület jellemző gyepes élőhelyeinek hangyaközösségei 

Az egyes élőhelytípusok jellemzése előtt érdemes a hangyaközösségek néhány általános 
– sok rovarcsoporttól eltérő - jellegzetességére felhívni a figyelmet. 

Az egyik jellegzetesség, hogy a közösségszerkezet alakításában többnyire fontos 
szerepet játszik az inter- és intraspecifikus kompetíció. Az ugyanazon élőhelyen 
együttesen előforduló fajok számát és populációnagyságát limitáló kompetíciós 
kölcsönhatások jelentősége, erőssége nő az agresszív viselkedésű, territóriumtartó fajok 
emelkedő számával, állománysűrűségével. A kompetíciós kölcsönhatások jelentősége 
általában a fiatal, pionír élőhelyeken kisebb (itt általában még erős az abiotikus 
környezeti paraméterek korlátozó hatása, és kisebbek a fajszámok, illetve 
populációnagyságok), a szukcessziós sorok végén álló, idősebb élőhelyeken pedig 
nagyobb. 

A másik fontos jellegzetesség, hogy egy adott élőhelyen kialakuló hangyaközösség 
szerkezetére a közeli, eltérő típusú élőhelyeken élő közösség szintén komoly hatással 
lehet, tehát gyakran erős szomszédhatás érvényesül. Ennek az az oka, hogy a nagyobb 
hangyakolóniák dolgozói jelentős távolságra, a fészek közvetlen környezetétől erősen 
eltérő élőhelyekre is eljárhatnak táplálékot gyűjteni – sokszor olyan habitatokba is, 
amelyekben az adott faj sosem építene fészket. A nagy testű vöröshangyák (Formica 
fajok) esetében akár száz métert meghaladó távolságra is eljárnak táplálkozni az 
agresszív viselkedésű, rendszerint a közösségi kompetíciós hierarchia csúcsán álló 
dolgozók. 

A fenti közösségszervező erőknek is köszönhető, hogy a vegetációjuk, abiotikus 
környezeti paramétereik stb. alapján jól definiált típusokba sorolható élőhelyek 
hangyaközösségei ugyan szintén tipizálhatók, de szerkezetüknek pusztán az élőhely 
tulajdonságaiból kiinduló jósolhatóságát csökkenti a szomszédhatás (nem mindegy, 
hogy erdőhöz közeliek vagy fátlan puszta közepén találhatók), vagy például fiatalabb 
élőhelyeken a fajok erős versenyképessége következtében sokáig érvényesülő 
alapítóhatás (a véletlen következtében elsőként kolonizáló, megerősödött állományú faj 
hosszú ideig hatékonyan korlátozhatja más fajok megtelepedését). 

Nyers talajfelszínek, antropogén hatásra létrejött pionír élőhelyek 

Az ilyen típusú élőhelyeken a mikroklíma szélsőségeit (nagy hőingadozás, általában 
gyakori szárazság) jól toleráló, egyben kiemelkedően jó kolonizációs képességű fajok 
által dominált közösségek jellemzők. A fajszám és diverzitás alacsonyabb a természetes 
gyepekénél, bár előbbi erősen függ a pionír élőhely kiterjedésétől, a szomszédhatástól, 
ezért karakteresebb jellemvonásnak tűnik a viszonylag alacsony diverzitás, amit az 
elsőként kolonizáló fajok többnyire erős mennyiségi dominanciája okoz. A pionír 
élőhelyek mennyiségi értelemben uralkodó fajai rendszerint a Lasius niger, a Lasius 
paralienus és a Tetramorium caespitum (növekvő szárazságtűrés szerint sorba rendezve, 
ámbár még a Lasius niger is képes száraz nyers talajfelszínen domináns 
közösségalkotóvá válni az első egy-két évben, csak hamarabb kiszorul, mint a 
szárazságtűrőbb fajok). Hozzájuk társulnak a környező, erősebben benövényesedett, 
természetközelibb állapotú élőhelyekről „átszivárgó” fajok, száraz és tartós zavarásnak 
nem kitett homoki élőhelyen például gyakran a Lasius psammophilus, aminek a 
természetes nyílt homoki gyepek a típusos élőhelyei (idővel természetesen a 
mesterségesen kialakított, száraz homoki pionír élőhelyeken is átveszi az uralmat). 
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Jó állapotú, természetes homoki gyepek 

A természetes nyílt homoki gyepek hangyaközösségeinek – nem túl intenzív, néhány 
évig tartó mintavétellel kimutatott – fajszáma általában nyolc-tíz körül mozog (de ezt 
az értéket a szomszédhatás jelentősen növelheti is). Legjellemzőbb, konstans elő-
fordulású, karakterizáló jelentőségű, rendszerint mennyiségi értelemben is uralkodó 
fajuk a Lasius psammophilus. További gyakori – de más élőhelytípusokban is 
rendszeresen megjelenő –, általában mennyiségi értelemben legfeljebb szubdomináns 
pozícióig jutó fajok a Plagiolepis taurica, Lasius paralienus, Myrmica sabuleti, Tapinoma 
subboreale, szórványos, de helyenként nagyobb sűrűségű a Tetramorium caespitum. A 
Duna–Tisza közi meszes nyílt homokpusztagyepek hangyaközösségeihez hasonlók e 
kisalföldi közösségek, összetételükben, fajszámukban és diverzitásukban egyaránt. 
Legnagyobb különbséget a Duna–Tisza közén konstans előfordulású Cataglyphis 
aenescens hiánya jelenti. 

A zárt homoki szárazgyepek kimutatott fajszáma általában 9-12 körül mozog, és a 
kiegyenlítettebb állományméretek is hozzájárulnak ahhoz, hogy diverzitásuk magasabb 
a nyílt homoki gyepekénél. A jellemző fajszám és diverzitás ugyanakkor alatta marad a 
Duna–Tisza köze zárt sztyepprétjein észlelteknek. Mennyiségi értelemben domináns 
fajuk többnyire a Lasius psammophilus vagy a Myrmica sabuleti (előbbi állandó elem, 
utóbbi kisebb konstanciájú), szórványosan azonban más, kiemelkedő kompetíciós erejű 
fajok, mint például a Formica sanguinea vagy a Formica pratensis is megjelennek. 
Magas konstanciájú közösségalkotó még, és mennyiségi értelemben szubdomináns 
szerepig is eljut a Plagiolepis taurica, a Tapinoma subboreale és a Lasius paralienus. 
Nem nagy állandóságú, de helyenként komoly állománysűrűségű a Formica fusca, a 
Tetramorium caespitum és a Lasius niger. 

A Kisalföld csapadékosabb és hűvösebb klímájának hatása tükröződik abban, hogy 
olyan fajok (például Formica fusca, Myrmica scabrinodis) is megjelennek az itteni 
szárazgyepekben, amelyek a Duna–Tisza közén kerülik az ilyen típusú habitatokat 
(pontosabban kiszorulnak belőlük a melegkedvelőbb és szárazságtűrőbb fajok 
versengése miatt). 

Jellegtelen és zavart szárazgyepek 

Fajszámuk változó (az alkalmazott mintavételi módszer és intenzitás mellett 5-10), de 
általában elmarad a természetes állapotú gyepekétől. Hasonló mondható el a 
diverzitásukról is. Többnyire az erősen zavarástűrő Lasius paralienus 
szuperdominanciája jellemző rájuk (állománysűrűsége akár két nagyságrenddel is 
meghaladhatja a mennyiségi dominanciasorban utána következő fajét). Kevésbé zavart 
vagy már regenerálódó stádiumban lévő gyepekben a Lasius psammophilus is lehet 
még/már uralkodó. A zavarás hatására gyakran megnő a Lasius niger állománysűrűsége 
is (a természetes szárazgyepekben ez jóval ritkább jelenség). Érdekes módon a Duna–
Tisza köze zavart gyepjeiben magas konstanciájú és sokszor jelentős állományú 
Tetramorium caespitum a Kisalföldön nem mutat hasonló viselkedést (csak a 
kifejezetten antropogén, többnyire belterületi, extrém fajszegény habitatokban válik 
karakteresen domináns, sokszor egyedüli fajjá). Valószínű, hogy e melegkedvelő és 
szárazságtűrő fajnak a Kisalföld makroklimatikus adottságai kevésbé kedveznek, és 
csak a még szélsőségesebb környezeti adottságú antropogén élőhelyeken képes jelentős 
kompetíciós előnyhöz jutni. 
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Cserjésedő, erdősödő sztyepprétek 

Fajszámuk (az alkalmazott mintavételi módszer és intenzitás mellett 12 körüli átlaggal) 
és diverzitásuk is a legmagasabbak közé tartozik, mert a kevésbé fásodott, szárazabb és 
melegebb szárazgyepek fajai éppúgy megtalálhatók bennük, mint növekvő 
gyakorisággal és állománymérettel a részleges árnyékolás következtében kialakuló 
kiegyenlítettebb mikroklímát igénylő vagy ténylegesen a fás szárú növényekhez kötődő 
(többnyire faanyagban fészkelő) fajok. Utóbbiak azonban csak az idősebb fákkal, 
cserjékkel, illetve érdemi mennyiségű holt faanyaggal bíró élőhelyeken jelennek meg. Itt 
érdemes megjegyezni, hogy kifejezetten a fátlan homoki gyepekhez kötődő, a szórt fás 
növényzetet is kerülő hangyafajok nincsenek a Kisalföldön, de még a Duna–Tisza közén 
sem. Az utóbbi tájban végzett hosszú távú monitorozó vizsgálatok alapján a nyílt 
homoki gyepek karakterfajait az erősebben záródó borókás-nyárasok kis méretű 
gyepfoltjainak mozaikja is képes fenntartani (ha kisebb állománysűrűségben is, mint a 
kiterjedtebb gyepekben, mivel az apró tisztásokon az erdei vegetációhoz kötődő 
hangyák versengésével is meg kell küzdeniük). Mindez egyértelműen mutatja, hogy a 
homoki növényzet természetes tulajdonsága az egyedi fák, illetve erdőfoltok rendszeres, 
mozaikos előfordulása még a Kárpát-medence legszárazabb homokterületein is, ahol a 
fás szárú növényzet megtelepedését a mikrodomborzati különbségek miatt kialakuló 
helyenkénti többletvízhatás segíti. Nagy kiterjedésű fátlan térségek kizárólag emberi 
hatásra alakultak ki hazánk homokterületein, és nem tűnik úgy, hogy a teljes fátlanság 
fenntartásához természetvédelmi érdek fűződne (a teljes beerdősülés elkerüléséhez 
viszont sokfelé igen). 

A kevésbé fásodott gyepekben gyakran uralkodó szerepű Lasius psammophilus a 
cserjésedő, erdősödő sztyeppréteken is konstans közösségalkotó, ám rendszerint már 
nem uralkodó szerepű. A mennyiségi dominanciasor élén más fajok jellemzőek: például 
a Myrmica sabuleti, a Lasius paralienus és a Formica sanguinea. Nincs konstans módon 
uralkodó faj, a mennyiségi értelemben domináns fajok mibenléte általában erősen függ 
a környezettől (fátlan gyepek vagy éppen erdők befolyásoló szomszédhatásától), 
mindemellett a közösség – amint a felsorolásból is látszik – olyan fajokból variálódik, 
amelyek a kevésbé fásodott, zárt homoki sztyeppréteken is képesek dominánssá válni. A 
kiegyenlítettebb mikroklíma olyan, tájszinten ritkább fajoknak is kedvező 
körülményeket teremt, mint a Myrmica schencki, amely a legszárazabb fátlan homoki 
élőhelyeken nem jelenik meg, a fásodó gyepekben viszont igen. Kifejezetten a fás szárú 
vegetációhoz kötődő faj ezeken az élőhelyeken például a Camponotus vagus vagy a 
Temnothorax unifasciatus. 

Üde gyepek, magassásosok 

A szárazgyepeknél valóban érdemben és tartósan erősebb vízhatásnak kitett területek 
hangyaközösségei markánsan jelzik a hidrológiai és mikroklimatikus különbségeket. 
Ilyen területeken a Lasius niger, a Myrmica rubra és a Myrmica scabrinodis bizonyultak 
az uralkodó fajoknak. (Utóbbi kettő tájszinten ritkának bizonyult, de ez elsősorban a 
típusos vizes gyepek, illetve az ilyen helyeken történő mintavételek ritkaságát tükrözi.) 
Mivel az erősebb vízhatást viszonylag kevés hangyafaj tűri jól, a vizes élőhelyek 
közösségeinek fajszáma alacsonyabb (általában nyolc alatti), és diverzitása is kisebb, 
mint a szárazgyepeké. Az említett fajhármas mellett jóval kisebb sűrűségben, de egyéb 
higrofil karakterű fajok is megjelennek, mint például a ritka Lasius platythorax. A 
vízhatást jól tűrő fajok mellett, kis állománysűrűségben, többnyire széles ökológiai 
tűrőképességű fajok vannak jelen (mint a Lasius paralienus). 

Ha a vizes élőhely kis kiterjedésű, könnyen előfordulhat, hogy nincs kiegyénült 
közössége, hanem a környező szárazabb élőhelyek táplálkozni bejáró dolgozói alkotják a 
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hangyafaunát. Amennyiben az élőhelyen nincs tartósan erős vízhatás, vegetációja hiába 
őrzi a korábbi vizes élőhely emlékét (például száradó kékperjés gyep képében), a 
gyorsabban reagáló hangyaközösség már sokkal erősebb átmenetet mutat a 
szárazgyepek felé. Az ilyen átmeneti jellegű közösségek képe változatos, azt a környező 
élőhelyek szomszédhatása is erősen alakítja. A vizsgált térségben többnyire a Lasius 
paralienus mennyiségi dominanciája jellemezte a mezofil, átmeneti jellegű, már nem 
kifejezetten vizes habitatokat, és a Myrmica schencki legnagyobb sűrűségű állományai 
is itt kerültek elő (a mennyiségi hierarchiasor szubdomináns pozíciójáig jutva). További, 
mennyiségi értelemben szubdomináns szerepig jutó fajok voltak az átmeneti jellegű 
habitatokban a Lasius psammophilus, a Plagiolepis taurica, a Formica fusca, a Tapinoma 
subboreale és a Solenopsis fugax, ezek többsége már elsősorban szárazgyepeket kedvelő 
faj. 

Összefoglalás 

A Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt (LIFE08 NAT/H/000289) keretében végzett 
monitoring nagy figyelmet szentelt a terület alapállapotának felmérésére és a 
beavatkozások különböző élőhelyekre, illetve az ott élő hangyapopulációkra gyakorolt 
hatásainak vizsgálatára. 

A Győr–Gönyű térségében található, meszes homokpuszta katonai használatú gyepes 
élőhelyeinek hangyaközösségei nagymértékben hasonlítanak a Duna–Tisza köze 
homokpusztáinak közösségeihez. Legjelentősebb különbségnek az alföldi nyílt homoki 
gyepek karakterfajaként viselkedő, kifejezetten melegkedvelő és erősen szárazságtűrő 
Cataglyphis aenescens kisalföldi hiánya tekinthető. Egy másik termofil és xerotoleráns 
faj, a Tetramorium caespitum közösségalkotó szerepe a területen szintén korlátozottabb. 
Valószínűleg, a vizsgált térség hűvösebb és csapadékosabb klímájának hatása 
mutatkozik meg abban, hogy homoki szárazgyepjeiben olyan kevésbé xerotoleráns és 
thermofil fajok is megjelennek – például Formica fusca, Myrmica scabrinodis –, amelyek 
a Duna–Tisza közén kerülik az ilyen élőhelyeket. 

A felmérések során a kisalföldi hangyafaunáról szóló korábbi szórványos, nyomtatott 
publikációkban nem említett Lasius psammophilus jelentős, gyakran domináns 
közösségi szerepű állományaival találkoztam (jelenléte a gönyűi hangyafaunáról és 
közösségekről írt jelentésekben is dokumentált volt). Viszonylag sok populációja került 
elő az Alföldön ritka fajok közé sorolt Myrmica schencki-nek. A védett fészkű Formica 
pratensis a zárt sztyepprétek szórványosan előforduló, ám lokálisan akár uralkodóvá 
váló fajának bizonyult. 

Az antropogén hatásra kialakult, pionír, erősen nyílt talajfelszínű élőhelyeken a Lasius 
niger, a Lasius paralienus és a Tetramorium caespitum fajok közül kerülnek ki a pionír 
közösségek mennyiségi értelemben domináns fajai. A természetes nyílt homoki gyepek 
jellemző uralkodó és konstans faja a Lasius psammophilus. A zárt sztyepprétek 
hangyaközösségei – beleértve a cserjésedő-fásodó területeket – a legnagyobb 
fajszámúak és a legmagasabb diverzitásúak, mennyiségi értelemben domináns fajaik 
többnyire a Lasius psammophilus és a Myrmica sabuleti, szórványosabban a Formica 
sanguinea és a Formica pratensis. A cserjésedő-fásodó sztyepprétek, amíg érdemi 
borítású a gyepvegetáció, képesek megőrizni a sztyeppréti közösségek fajait. A 
természetes nedves rétek uralkodó fajai a Lasius niger, a Myrmica rubra és a Myrmica 
scabrinodis. 
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