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Összefoglalás. A Magyarországon elıször 1990-ben megtalált, és Budatéténybıl leírt Lasius neglectus VAN LOON, BOOMSMA et ANDRÁSFALVY 1990 hangyafaj fészkébıl 2001-ben kimutattuk a vele
együtt élı Platyarthrus schoblii BUDDE-LUND, 1885 ászkafajt. Ez utóbbi a magyar faunára nézve új
Isopoda faj. A két faj együttes elıfordulása közös eredettel, antropochor behurcolással magyarázható.
Az eredetileg mediterrán elterjedéső, szők tőréső ászkafaj expanzióját myrmekofil kötıdése, azaz az
invazívan terjedı hangyafaj biztosította abiotikus és biotikus környezeti tényezık teszik lehetıvé. Jelenlétét a 2001-ben ismert L. neglectus fészkek 47%-ban sikerült bizonyítani.
Kulcsszavak: myrmekofil, Platyarthrus schoblii, Lasius neglectus, behurcolás, Magyarország, invazív.

Bevezetés
Egy régió kutatottságának növelésével rendszerint elıkerülnek a területrıl addig nem
ismert fajok, amiknek megjelenése a környezı régiók fauna, flóra listáját ismerve rendszerint prognosztizálhatók. Így egy élılénycsoport intenzívebb, módszeresebb kutatása mellett
Magyarország területére nézve új fajokkal bıvül biótánk leltára. Mindig meglepı azonban,
amikor az adott régiótól távoli területeken honos fajok bukkannak fel, telepednek meg és
esetleg terjednek viszonylag gyorsan. Még érdekesebb és izgalmasabb, ha két, vagy több –
valamilyen kölcsönhatásban álló – faj együtt terjed. Ilyen példát jelent a Magyarországon
elıször 1990-ben megtalált Lasius neglectus (Hymenoptera, Formicidae) hangyafaj, és a
vele együtt élı Platyarthrus schoblii (Isopoda, Oniscidea) ászkafaj elıfordulása (KONTSCHÁN & HORNUNG 2001).
A P. schoblii faj elıször TARTALLY ANDRÁS 2001. 04. 05-i győjtésbıl került elı Budatétényrıl, a Lasius neglectus VAN LOON, BOOMSMA et ANDRÁSFALVY 1990 hangyafaj fészkébıl. Kutatásaink során célunk volt felmérni, hogy a Magyarországra nézve új ászkafaj az
ismert L. neglectus kolóniákban mennyire elterjedt, illetve elıfordulása azokban mennyire
kizárólagos.
A Platyarhtrus fajok közül Európából csak a szintén myrmekofil, expanzív P. hoffmannseggii BRANDT, 1833 volt eddig ismert. Ezideig több mint 20 hangyafaj fészkébıl mutatták ki
1

Elıadták a szerzık az Állattani Szakosztály 912. ülésén (2001. május 2.).
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(GRUNER 1966). Magyarországon is általánosan elterjedt (FORRÓ & FARKAS 1998). A genusba tartozó P. schoblii faj egy taxonómiailag bizonytalan faj-komplex (SCHMALFUSS 2003),
ami SCHMÖLZER (1965) szerint 14 alfajra bontható. Ezek valószínőleg önálló fajokként is kezelhetık (TAITI & FERRARA 1996, TAITI, szem. közlés). Hozzánk legközelebb Románia (Dobrudzsa) faunájából ismert (RADU 1959). A Platyarthrus genus elterjedésérıl tudjuk, hogy
holo-mediterrán (SCHMALFUSS 1998). A faj maga a Pireneusoktól Bulgáriáig, É-Afrika, Marokkó, Kanári és Azori szgk-ig elterjedt (SCHMALFUSS 2003), illetve Észak-Amerikából is
elıkerült (SCHULTZ 1971).
A genus fajai közismertek myrmekofiliájukról, azaz, hogy kizárólag hangyafészkekben
fordulnak elı, a körülményekhez morfológiailag, ökológiailag is adaptálódva: fehér színő,
vak állatok, szők abiotikus tőréstartománnyal; nagyfokú hımérséklet és páratartalom érzékenységgel.

Győjtıhelyek és győjtési módszerek
A P. schoblii elsı regisztrálása után elkezdtük az összes ismert hazai L. neglectus szuperkolónia tervszerő vizsgálatát. A fıleg kövek alatt és fába rágott hangyafészkekben élı
faj egyelı módszerrel győjthetı. Jelen vizsgálatunkban mennyiségi viszonyait nem, csak
prezencia – abszencia adatait regisztráltuk.
Az eddig ismert L. neglectus kolóniák zöme Budapesten és környékén található (1. ábra). Emellett myrmekológiai győjtések során, más hangyafajok fészkeit vizsgálva, folyamatosan figyeltük a Platyarthrus genus jelenlétét.
A győjtött egyedek a SzIE ÁOK Ökológiai Tanszék győjteményében kerültek elhelyezésre.

Eredmények és megbeszélésük
A Lasius neglectus hangyafajról tudjuk, hogy behurcolt, városi élıhelyeken megjelenı,
polygyn szuperkolóniákat képezı (BOOMSMA et al., 1990a), igen agresszív, invazív faj, ami
kártevıként kezelhetı (ESPADALER 1999, ESPADALER & REY 2001, TARTALLY 2000a, VÖRÖS & GALLÉ 2002, SCHLICK-STEINER et al. 2003, BOOMSMA et al. 1990b). Magyarországon elıször ANDRÁSFALVY találta meg Budatétényben, innen is írták le 1990-ben (VAN
LOON et al.). Eddig 16 hazai kolóniája ismert, ebbıl 13 Budapestrıl (TARTALLY 2000b).
Számos, Magyarországon kívüli lelıhelye is közölt (ESPADALER 1999, ESPADALER &
COOLLINGWOOD 2001, MARKÓ 1998, SEIFERT 2000; DEKONINCK et al. 2002, CZECHOWSKA & CZECHOWSKI 2003).
Nem bizonyított, hogy a L. neglectus miként került be a Kárpát-medencébe és Európa
több városába. Ez utóbbinak eldöntéséhez segítséget nyújthat a hangyafajjal együtt elıforduló, vele kommenzalistaként élı ászkafaj. Az idézett munkákban is van utalás arra, hogy a
L. neglectus feltehetıen antropochor módon terjed.
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1. ábra. A Lasius neglectus faj eddig ismert magyarországi elıfordulása, mint a Platyarthrus schoblii
potenciális élıhelyei: a: Tahi: faiskola, b: Debrecen: DE Botanikus Kert, c: Érd: Felsı u., d: Bp: Árpád-híd, e: Bp: Lajos u., f: Bp: Cement u., g: Bp: Pétervárad u., h: Bp: Budai Vár, i: Bp: Tigris u., j:
Bp: Orom u., k: Bp: Dayka G. u., l: Bp: BKÁE KTK Campus, m: Bp: Szállás u., n: Bp: Pázmány P.
sétány., o: Bp: Galvani u., p: Budatétény (térkép: TARTALLY ANDRÁS).
Figure 1. The known distribution of Lasius neglectus –as potential habitats for Platyarthrus schoblii- in Hungary:
a: Tahi: nursery-garden, b: Debrecen: University Botanical garden, c: Érd: Felsı street., d: Bp: Árpád-bridge, e:
Bp: Lajos street, f: Bp: Cement street, g: Bp: Pétervárad street, h: Bp: Buda Castle, i: Bp: Tigris street, j: Bp:
Orom street, k: Bp: Dayka G. street, l: Bp: Campus of BUESPA Fac. Horticultural Science, m: Bp: Szállás street,
n: Bp: Pázmány P. promenade., o: Bp: Galvani street, p: Budatétény (map: TARTALLY ANDRÁS).
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Ez feltehetıen úgy történhet, hogy kertészeti célokból szállított növények földjével
együtt hangyakolóniák kis fragmentumai, és velük együtt ászka egyedek is az új helyre kerülnek. Az ászkákról tudott, hogy nıstényeik tojásaikat a juvenilek kialakulásáig magukkal
cipelik, sıt, egy megtermékenyítés után, esetenként hím jelenléte nélkül is, képesek többször szaporodni. Így egy vagy néhány egyed is képes új kolóniát alakítani. Ez egyik kulcsa
a sikeresen kolonizáló fajaik szétterjedésének.
Vizsgálataink jelen állapota szerint 15 megvizsgált hangyakolóniából hétben találtuk
meg az ászkafajt (Budatétény, Budapest: Galvani u., Lajos u., Pétervárad u., Budai vár, Sashegy; Érd: Felsı u.), míg a többibıl eddig nem került elı, illetve még nem volt módunk
megvizsgálni. Megfigyeléseink alapján állíthatjuk, hogy a L. neglectus a zavart, városi,
szuburbán élıhelyeket képes kolonizálni (TARTALLY 2000b), így vele együtt a P. schoblii
elıfordulási helye is igen változatos: az aszfaltozott utca fáinak tövétıl a városszéli gyepekig terjedt. Tapasztalataink szerint az ászkák rendszerint a felszín közelében mozognak,
esetenként igen nagy, százas nagyságrendő egyedszámban.
Az ászkafaj egyedeit taxonómiai bélyegek alapján összehasonlítottuk Spanyolországból
származó anyaggal. Az összehasonlítás eredményeként bizonyos, hogy morfológiai bélyegek alapján nem különböznek, és mindkét régióból származó egyedek az alapfajhoz sorolhatók (revideálták: SCHMALFUSS, TAITI, szem. közlés). A P. schoblii morfológiai jellemzıi
alapján (hátoldali hosszanti bordázottsága, fej alakja, pikkelyezettsége) egyértelmően elkülöníthetı a P. hoffmannseggii-tıl (2. ábra).

2. ábra. A: Platyarthrus schoblii és B: Platyarthrus hoffmannseggii habitus képe SEM felvételek alapján (fotó: HORNUNG ERZSÉBET & MIHALIK ERZSÉBET)
Figure 2. SEM photos of A: Platyarthrus schoblii and B: Platyarthrus hoffmannseggii (taken by HORNUNG ERZSÉBET & MIHALIK ERZSÉBET)

Eddigi megfigyeléseink alapján állíthatjuk, hogy más fajok fészkeibıl a P. schoblii még
nem került elı. Viszont ott gyakran megtaláltuk a P. hoffmannseggii egyedeit.
Ugyanakkor a spanyol ászka egyedek a L. neglectus-on kívül eddig öt másik hangyafaj
fészkeibıl származnak (Linepithema humile, L. brunneus, Formica rufibarbis, F. gagates,
Messor structor). Ennek oka, hogy a faj ott ıshonos és elegendı idı állt rendelkezésére,
hogy több hangyafaj adoptálja, aminek mechanizmusát még nem ismerjük.
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A 2–4 mm-es Platyarthrus fajok, köztük a P. schoblii is, kifejezetten hygrofil, microcavernicol, fénykerülı állatok. A hangyasavra pozitív kemotaxissal reagálnak. Táplálékuk
feltehetıen hangya ürülék, növényi detritusz, gombák és talajrészecskék. Esetleges hangyatámadáskor gyakran halottnak tettetik magukat és/vagy ragadós, fehérje természető mirigyváladékaikkal védekeznek (GRUNER 1966).

Köszönetnyilvánítás. Több külföldi kollégánk lelkes és önzetlen segítségével járult hozzá a közölt
adatok hitelességéhez: X. ESPADALER (Barcelona) összehasonlító anyagot küldött, S. TAITI (Firenze),
H. SCHMALFUSS (Stuttgart) elvégezte a győjtött hazai és spanyol anyag taxonómiai revízióját.
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The co-occurrence of Platyarthrus schoblii (Isopoda: Oniscidea) and
Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae) in Hungary
ERZSÉBET HORNUNG & ANDRÁS TARTALLY
The isopod species, Platyarthrus schoblii BUDDE-LUND 1885, is widely distributed in the Mediterranean region, and occurs in Dobrudsa, Romania as well. The first specimen of the species was
found at Budapest, Hungary in 2001 in an ant colony of Lasius neglectus VAN LOON, BOOMSMA et
ANDRÁSFALVY 1990. This invasive host-ant species is dispersing aggressively with huge polygyn
colonies that may cover several hectares. The ant is characteristic to disturbed urban-suburban sites.
The hosted P. schoblii is commensalist in the ant-nests, and is well accommodated to this special environment by its small size, white colour, with dorsal ribs and by the loss of sight. There are 16
known colonies of L. neglectus in Hungary, of which 13 is located in Budapest. Fifteen colonies out
of the 16 were surveyed for the isopod, and it was detected in 7 cases (47%). Although the taxonomic
status of the isopod species is uncertain and it is handled as a Platyarthrus-schoblii-complex, no sign
of morphological differentiation could be detected compared to the basic form of the species. Contrary to the Mediterranean occurrences of P. schoblii, where the species is hosted by several ant species (e.g. Linepithema humile, L. brunneus, Formica rufibarbis, F. gagates, Messor structor in
Spain), in Hungary it was found exclusively with L. neglectus up to the present. The co-occurrence
and joint expansion of the two species’ ranges indicates their antropochorous dispersal. Thus they
may spread together by horticultural cargo.
Keywords: myrmekofil, Platyarthrus schoblii, Lasius neglectus, Hungary, invasive.
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