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1. Bevezetés 

 

A felszíni és felszín alatti vizek a legsérülékenyebb életterek közé sorolhatók, így 

megismerésük, védelmük igen fontos feladatunk. Ennek érdekében jött létre az Európai 

Víz Keretirányelv (2000), amely előírja az álló- és folyóvizeink rendszeres 

állapotfelmérését és rendszeres monitorozását. A vizsgálatok egyik kiemelkedő 

fontosságú részét képezi a vízi makroszkopikus gerinctelen élőlényegyüttesek térbeli és 

időbeli eloszlásának vizsgálata, változásuk nyomonkövetése. 

A felemáslábú rákok rendje (Amphipoda), mint a makroszkopikus rákok nagyrésze, a 

magasabbrendű rákok (Malacostraca) osztályába tartozik. A legtöbb Amphipoda faj 

tengeri, de az édesvízi élőhelyek széles spektrumát is benépesítik. Az epibentikus 

csoportok jóval fajgazdagabbak, és általában kötődnek a tavak és folyók litorális 

vegetációjához, valamint a kis patakok és források aljzatához (Väinölä et al., 2008). A 

bolharákok (Gammaridae) családján belül találunk detritivor (fito-detritofág, detritofág), 

omnivor (fito-zoofág, zoofitofág) és ragadozó (zoofág) fajokat egyaránt (Monakov, 

2003). Ökológiai szerepük minél pontosabb feltárása igen fontos, mivel óriási 

egyedszámukból és biomasszájukból fakadóan egyértelműen kitűnnek a többi 

vízfolyáslakó élőlénycsoport közül. A táplálékhálózatokban központi helyet foglalnak el, 

mind fogyasztóként, mind táplálékforrásként jelentős ökológiai szerepük van az 

áramlóvízi életközösségekben, mégis rendkívül hiányos tudással rendelkezünk az 

ökológiai igényeik illetve viselkedésük terén. 

Napjainkban az egyik legfontosabb kérdés az őshonos bolharák taxonok helyzete a 

gyorsuló inváziós folyamatok tükrében (den Hartog et al., 1992; Piscart et al., 2009a). Az 

idegenhonos bolharákok megjelenését az alacsony oldott ion- és szervesanyag-tartalom, 

valamint a gyors sodrás a kisebb vízfolyásokban megakadályozta, így ezekben az őshonos 

fajok maradtak dominánsak (Wijnhoven et al., 2003a, b; Grabowski et al., 2009). Így 

együttélési mintázatuk vizsgálatára e vízfolyások kiválóan alkalmasak. Központi 

kérdésnek tűnik az őshonos fajok térbeli és időbeli élőhely felosztásának megismerése, 

mely hozzájárulhat a nagyobb fajgazdagsághoz, ezáltal az inváziós folyamatokkal 

szembeni nagyobb rezisztenciához. Vagyis fontos lehet feltárni az együttélési 

mechanizmusokat, forrásfelosztási mintázatot, melynek eredménye lehet a térbeli 

szegregáció. Az eloszlásbeli különbségeket okozhatják biotikus faktorok, mint a 

predációra és/vagy parazitizmusra való érzékenység (Bauer et al., 2000; MacNeil et al., 



2 
 

2003a, b, 2004; Bollache et al., 2006), élőhely preferencia (Dahl & Greenberg, 1996; 

MacNeil & Platvoet, 2005), továbbá az abiotikus tényezők közötti különbségek, mint az 

áramlási sebesség (Otto, 1998; Pöckl et al., 2003), oxigén koncentráció (Henry & 

Danielopol, 1999), hőmérséklet (Pöckl et al., 2003), pH (Meijering, 1991) és a 

vezetőképesség (Kestrup & Ricciardi, 2009). Továbbá fontos megérteni, hogy az 

antropogén zavarások hatására miként alakulhat át az adott vízfolyás bolharák 

közösségének mennyiségi és minőségi összetétele.  
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. A felemáslábú rákok taxonómiai és biogeográfiai jellemzése, szerepük a 

biológiai inváziók folyamatában 

 

A bolharákok (megközelítőleg 800 faj a kontinentális vizekben) széles körben 

elterjedtek a Holarktisz területén, legnagyobb diverzitásukat a Palearktisz felszíni 

vizeiben mutatják. A Gammaridae család (304 faj a kontinentális vizekben) és maga a 

Gammarus nemzetség (204 faj a kontinentális vizekben) elterjedése széles, Európában 

összpontosul ugyan, de Kínától egészen Észak-Amerikáig terjed (Väinölä et al., 2008). 

Egyik legjelentősebb biodiverzitási központja a Ponto-Kaszpi-medence, melynek 

endemikus faunája 97 fajt foglal magába, közülük 41 csak a Kaszpi-tengerben található 

meg (Grabowski, 2011). Természetes folyamatok révén csak néhány ponto-kaszpi 

elterjedési központú faj fordul elő a régión kívül, azonban az emberi tevékenységek 

hatásara egyre több faj mutat expanziót. Bolharák fajok földrészek közötti kicserélődése 

nem számottevő, de a kontinensen belüli inváziók bekövetkezhetnek a földrajzi barrierek 

felszakadásával, nagymértékben átalakítva az elözönlött területek őshonos faunáját 

(Väinölä et al., 2008). A biológiai invázió akkor lehet sikeres, ha az adott területen a 

természetes életközösségek bolygatottak, nem stabilak, ezért e fajok könnyebben 

megtelepedhetnek (Früh et al., 2012). A felgyorsult iparosodás következtében 

bekövetkezett élőhely pusztítás és szennyezés mellett, új vízi utak kialakítása révén, a 

korábban elszigetelt vízfolyások összekapcsolása tette lehetővé az idegenhonos fajok 

kolonizációját számos álló- és folyóvízrendszerben (Jazdzewski, 1980; Bij de Vaate et 

al., 2002). Mindezek együttesen vezettek oda, hogy az elmúlt száz évben rohamosan 

megnőtt a ponto-kaszpi térségből eredeztethető inváziós fajok száma az olyan nagy 

európai folyókban és folyamokban, mint a Duna, az Odera, a Rajna vagy a Visztula 

(Jazdzewski, 1980; Dick, 1996; Jazdzewski & Konopacka, 2000; Bij de Vaate et al., 

2002; Konopacka & Jazdzewski, 2002; Borza, 2009). Sikerüket leginkább a viszonylag 

rövid generációs idejüknek, gyors ivarérés és magas fekunditás (Bij de Vaate et al., 2002), 

valamint fokozott ellenállóképességüknek (pl. Grabowski et al., 2007) köszönhetik. 

Terjedésük igen gyors, akár évi 30-40 km-es sebességgel is történhet (Josens et al., 2005). 

Érdekes megfigyelés, hogy ahol bekövetkezett a kolonizáció, általában nem szorítják ki 

teljesen az őshonos fajokat, melyek alacsony abundanciával ugyan, de jelen maradnak 
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(Pinkster et al., 1977; Dick & Platvoet, 1996, 2000; van der Velde et al., 2000; Jazdzewski 

et al., 2004). E tapasztalatokkal ellentétben a Duna középső szakaszán (B. Muskó, 1994; 

Nesemann et al., 1995; Brtek, 2001; Paunovic et al., 2007; Borza, 2009) és a Balatonban 

(B. Muskó, 1992) már kizárólag csak inváziós bolharák fajokat találunk. 

 

Rövid áttekintés a hazánkat elért inváziós felemáslábú rákfajokról időrendben (Borza 

& Puky, 2012): 

- 1917: Chelicorophium sowinskyi (Martynov, 1924) – Szovinszkij-tegzesrák 

- 1926: Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) – pontuszi bolharák; D. 

bispinosus Martynov, 1925 – kéttüskés bolharák; Echinogammarus ischnus 

(Stebbing, 1899) – karcsú bolharák 

- 1933: C. curvispinum (G. O. Sars, 1895) – közönséges tegzesrák 

- 1975: D. villosus (Sowinsky, 1894) – kétpúpos bolharák 

- 1991: Obesogammarus obesus (G. O. Sars, 1894) – kövér bolharák (Csányi, 1994) 

- 2007: C. robustum (G. O. Sars, 1895) – nagy tegzesrák 

- 2009: E. trichiatus (Martynov, 1932) – borzas bolharák (Borza, 2009) 

Magyarországon előforduló őshonos fajok:  

- Gammarus fossarum Koch, in Panzer, 1835 – közönséges bolharák 

- G. roeselii Gervais, 1835 – tüskés bolharák 

- G. balcanicus Schäferna, 1922 – kárpáti bolharák 

- G. leopoliensis Jazdzewski & Konopacka, 1989 

- Synurella ambulans (F. Müller, 1846) – hókás bolharák 

- Orchestia cavimana Heller, 1865 – réti szöcskerák 

- Niphargus valachicus (Dobreanu & Manolache, 1933) 

- Niphargus hrabei Karaman, 1932 

 

Vagyis összesen 9 inváziós bolharák/tegzesrák fordul elő Magyarországon, míg 

felszíni vizekben előforduló őshonos fajok száma 8. A Gammarus nemzettség fajai közül 

kettő számít gyakorinak (G. fossarum, G. roeselii), míg a másik két faj előfordulását 

tekintve, különböző szempontból ugyan, de ritkábbnak mondható. A G. balcanicus míg 

az Északi-középhegység területén gyakori, egyes esetekben domináns faj, addig az ország 

többi hegyvidéki területeinek kisvízfolyásaiban nem fordul elő. A ritkaság a G. 
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leopoliensis-re különösen igaz, mivel példányait eddig mindössze egy 1959-es mintában 

találták meg, mely a Zemplén-hegységből származott (Papp & Kontschán, 2011). 

Amíg az inváziók következtében a bolharák közösségek szerkezetében bekövetkezett 

változások erősen kutatottnak tekinthetők (pl. Dick, 1996; Didham et al., 2005; 

Grabowski et al., 2006; Piscart et al., 2011), addig az őshonos taxonok közötti biotikus 

kapcsolatokról hiányos a tudásunk. Pedig a további inváziók hatásának megítélése 

szempontjából feltétlenül szükséges minél pontosabban feltárni az őshonos közösségek 

szerkezetét. 

 

2.2. Korábbi kutatómunkák mecseki vízterekben 

 

A mecseki kisvízfolyások makrogerinctelen faunája kevéssé ismert (Mauchart et al., 

2010), különösen igaz ez a Dunántúl egyik leghosszabb kisvízfolyására, a Völgységi-

patakra. A Völgységi-patak makrogerinctelen faunájáról, azon belül is a magasabbrendű 

rákfajok mennyiségi viszonyairól mindössze egyetlen munka született eddig (Horvai et 

al., 2009). 

Az első e területen végzett intenzívebb kutatómunka Gebhardt Antal nevéhez fűződik, 

akinek munkássága nagyban hozzájárult a terület faunájának feltáráshoz. Az első 

munkája 1933-ban jelent meg, melyben két fajt említ a területen: ezek a nyugati bolharák 

[Gammarus pulex (Linnaeus, 1758)] és a tüskés bolharák [Carinogammarus roeseli 

(Gammarus roeselii)] (Gebhardt, 1933). A régebbi anyagok revideálása során kiderült, 

hogy a legtöbb korai Gammarus pulex előfordulási adat a közönséges bolharák (G. 

fossarum) téves identifikációján alapult, mely meglátszik Gebhardt 1963-as 

közleményében is, ahol már nem említi a nyugati bolharákot a fauna részeként. Ekkor 

már egy sokkal részletesebb gyűjtőmunka eredményeiről számolt be, ami kiterjedt az 

abaligeti és mánfai barlang élővilágára is (Gebhardt, 1963). Itt említi a Mecsek-hegység 

fontos, endemikus élőlényeit a barlangi vak bolharákokat is (Niphargus leopoliensis 

molnari Mehely, 1927 – Abaligeti-barlang, N. foreli gebhardti Schellenberg, 1934 – 

Abaligeti-barlang; Kőlyuk, Mánfa), mely alfajok csak ezen barlangokból ismertek. 

Később Méhelÿ (1941) a N. foreli gebhardti taxont új morfológiai bélyegek bevonásával 

faj szintre emelte N. gebhardti néven. A felszíni vízfolyásokból három faj előfordulását 

mutatták ki: a kárpáti bolharákot (G. balcanicus) a közönséges bolharákot (G. fossarum) 

valamint a tüskés bolharákot (G. roeselii). A későbbi vizsgálatok során 
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megkérdőjeleződött a G. balcanicus előfordulása a Mecsek területén. Gebhardt 1967-es 

cikkében már így ír a fajról: „a kárpáti bolharák előfordulása még vitás”. Előfordulása 

nem valószínű, mivel Magyarország területéről eddig csupán az Északi-középhegységből 

írták le stabil populációit (Kontschán et al., 2002; Túri et al., 2003). 

Nincs tudomásunk arról, hogy az elkövetkező több mint 30 évben bármilyen 

kutatómunka is foglalkozott volna a terület bolharák faunájával egészen 2005-ig. Ekkor 

az ECOSURV program keretében, az EU VKI monitorozási program megalapozása során 

három mecseki patak 1-1 szakaszán végeztek makrogerinctelen mintavételt. A vizsgálat 

során két faj került elő: a közönséges bolharák (G. fossarum) és a tüskés bolharák (G. 

roeselii) (Juhász et al., 2006, Kiss et al., 2006). A következő komolyabb gyűjtőmunka a 

területen a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

szakembereinek nevéhez fűződik, akik a Völgységi- patakot vizsgálták 2008-ban (Horvai 

et al., 2009). Eredményük faunisztikai vetületben megegyezett a 2005-ös vizsgálatéval, 

vagyis csupán a terület két leggyakoribb fajának előfordulását tapasztalták, azonban 

megfigyelték a két faj vízfolyás mentén mutatott zonációját. Mely alapján a Völgységi-

patak hossz-szelvényében a G. fossarum már a krenális tájékon is előfordult ugyan, de 

inkább a rhitrális tájékra volt jellemző, míg G. roeselii ezzel szemben a rhitrális és a 

potamális tájékon is megjelent, de legjellemzőbbnek a kettő közötti átmeneti tájékon 

(Horvai et al., 2009) bizonyult. Vagyis a két faj elterjedési területének átfedése a rhitrális 

tájékon figyelhető meg. Szivák és munkatársai (2010) 40 mecseki vízfolyásból származó 

faunisztikai adatai is megerősítik, hogy a G. fossarum és a G. roeselii fordul elő a 

területen. 

További kutatások elősorban a terület Niphargus faunáját érintették, melyek sajnálatos 

eredménye, hogy a Niphargus molnari faj kipusztulását találták a típusélőhelyen (Mánfai-

kőlyuk) (Balázs & Angyal, 2013), mely alighanem a barlang korábbi, ipari célú 

hasznosításával magyarázható (Angyal, 2012). Újabban, a vizsgálati területen előforduló 

barlangi vak bolharákok taxonómiai revízióját végezték el melyek eredményeként 

megerősítették a korábban alfaj helyzetű taxonok faji szintre történő emelésének 

indokoltságát (Angyal & Balázs 2013). Továbbá bizonyították, hogy a két faj egyes 

barlangokban ugyan együttesen fordul elő (pl. Abaligeti-barlang), mégis teljesen 

független leszármazási vonalakban helyezkednek el, és egymástól függetlenül 

kolonizálták a mecseki barlangokat (Angyal et al., 2015). 

A több mint hetvenévnyi kutatómunkák ismeretében belátható, hogy a mecseki 

barlangi vak bolharák faunát két faj a Niphargus molnari és a N. foreli alkotja, míg 
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felszíni vízfolyásokban ugyancsak két faj előfordulása bizonyos melyek a közönséges 

bolharák (Gammarus fossarum) valamint a tüskés bolharák (Gammarus roeselii). 

2.3 A vizsgált területről korábban előkerült őshonos, felszíni fajok biogeográfiai és 

ökológiai jellemzése: 

 

Gammarus fossarum Koch, in Panzer, 1835 (1. ábra) 

Széles körben, főleg Közép-, Kelet- és Délnyugat-Európa hegyvidékein elterjedt faj. 

Elterjedési területe magába foglalja a Pireneusokat, az Alpokat, Közép-Európa hegy- és 

dombvidéki régióit, a Duna-völgyet, a Balkán-félszigetet és Kis-Ázsiát (Karaman & 

Pinkster, 1977a). Általában kis patakok és folyók felső szakaszainak lakója. Jól tűri a 

gyors áramlást és az alacsony hőmérsékletet. Ha a Gammarus pulex vagy a G. balcanicus 

jelen van, a Gammarus fossarum a patakok középső illetve alsó szakaszait foglalja el, 

ahol az áramlás sebessége alacsonyabb. A Gammarus roeselii egyedeivel gyakran együtt 

él, esetleg verseng (Pöckl, 1992; Pöckl & Humpesch, 1990). 

Magyarországi középhegységekben gyakori faj, bár az Északi-középhegységben 

ritkább, mivel a Gammarus balcanicus kiszorítja a patakok felsőbb szakaszairól, egyfajta 

sakktábla szerű mintázatot kialakítva (Túri et al., 2003). A G. fossarum és G. balcanicus 

között erős életmódbeli hasonlóság és kompetíció feltételezhető, míg a G. roeselii sok 

élőhelyen tartósan együtt tud élni a G. fossarum-mal. Ennek az irodalom szerint az egyik 

legvalószínűbb oka, hogy a két faj szaporodási ideje és így az abundancia-maximuma 

elkülönül, ezen kívül bizonyos mértékű térbeli elkülönülés is feltételezhető (Pöckl & 

Humpesch, 1990; Kontschán, 2002, 2003). 

Gammarus roeselii Gervais, 1835 (2. ábra) 

Elterjedési területe magába foglalja Kis-Ázsiát, a Peloponnészoszi-félszigetet, a 

Balkán-félsziget nyugati részét, valamint Közép- és Nyugat-Európa alföldjeit és 

alacsonyabb hegyvidékeit. Korábban a fajkeletkezési központjának Délkelet-Európát 

vagy Kis-Ázsiát tartották (Karaman & Pinkster, 1977b). Újabb kutatások ezzel szemben 

azt mutatják, hogy a Közép- és Nyugat-Európában található populációk a Pannon-

medence és az Észak-Balkán területeiről származnak, ezáltal a korábbi szemlélettel 

szemben egyértelműen őshonos fajnak tekinthetjük Magyarország területén (Grabowski 

et al., 2017). Nyugat-Európa területeire való behatolásuk úgy tűnik a közelmúltban 

történt. Emiatt a nyugat-európai szakirodalomban idegenhonos fajként szerepel, 

esetenként korai inváziósnak (van Riel et al., 2007), egzotikusnak (Kaldonski et al., 2008) 
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vagy meghonosodott inváziós fajnak (Piscart et al., 2009a) nevezve a taxont. A sikeres 

terjedés a szennyezett, magasabb sótartalmú folyókban általában a brakk vizekből érkező 

inváziós fajok jellemző tulajdonsága. A G. roeselii esetén ezt a sótoleranciát feltehetően 

egy a buzogányfejűek (Acanthocephala) törzsébe tartozó faj, a Polymorphus minutus 

(Zeder, 1800) okozza, melynek a G. roeselii a köztes gazdája (Piscart et al., 2007). Ebből 

a gazda-parazita kapcsolatból származó előny segítheti terjedését a nyugati 

vízfolyásokban. 

A faj Magyarországon a legtöbb kisvízfolyásban igen gyakori. A hazai 

középhegységek legtöbb patakjában illetve a kisebb tavakban is előfordul. A mérsékelt 

áramlású, nyáron is hűvösebb vizekben él együtt a G. fossarum-mal. Az alacsonyabb 

hegyvidékek és alföldek meleg, lassú áramlású folyóinak a G. roeselii gyakran tipikus és 

domináns bolharák faja. A fajra az elterjedési területein magas denzitás és biomassza 

elérése jellemző (Pöckl, 1992; Pöckl & Humpesch, 1990). Érdekes, a fajjal kapcsolatos 

jelenség a különböző alakváltozatok jelenléte, vagyis az uroszómán található tüskék 

száma és mérete is jelentős variabilitást mutat a faj egyedei között (Kontschán, 2000). 

Feltételezhetjük, hogy fenotipusos plaszticitás jelensége okozhatja, mely során a 

ragadozó halak jelenléte váltja ki a tüskék méretének növekedését, azonban e jelenség 

hátterének megismerése további vizsgálatokat igényel. 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Gammarus fossarum Koch, in Panzer 

1835 
Forrás: https://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/54916/gammarus-

fossarum/  

 

2. ábra. Gammarus roeselii Gervais 1835 
Forrás: https://www.flickr.com/photos/jfcart/11138647825 
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2.4. Biotikus interakciók szerepe a fajok együttélésében  

 

Az interspecifikus kompetíció állati- és növényi közösségek kialakításában betöltött 

meghatározó szerepe már évtizedek óta jól ismert (Begon et al., 1996). Ennek ellenére a 

legtöbb makrogerinctelenekre irányuló, ökológiai célzatú kutatás a közösségeik 

összetételét, vagy ezek működését vizsgálja metapopulációs vagy funkcionális 

megközelítésből (pl. Richards et al., 1997). Habár a populáció-szintű reakciók az egyedi 

válaszok összeségeként értelmezhetők, a kompetíció egyedi élettörténetre gyakorolt 

hatásai kevéssé ismertek (Ormerod, 1988). Jelenlegi ismereteink szerint az 

interspecifikus kompetíció hatással van az egyedek termékenységére, túlélési esélyeire 

vagy fejlődésére, miközben növekedésük csökken a kompetitív partnerek hatására, vagy 

a források fokozottabb kihasználtsága miatt (pl. Wissinger & McGrady, 1993). A fajok 

használhatják ugyanazt az élőhelyet, azonban kompetítor jelenléte vagy hiánya szerint el 

is különülhetnek térben, adott élőhelyen belül (Beisel et al., 2000) vagy időben is 

(Bergman & Greenberg, 1994). A térbeli szegregáció a fajok számára a hosszú időn át 

tartó stabil együttélést biztosíthatja, és gyakran takar múltbéli vagy épp jelenleg is élő 

kompetíciót. A denzitás-függő élőhely szelekciós elméletek egy faj egyedeinek ideális 

szabad eloszlásán alapulnak (Oksanen et al., 1992). Ha az egyedek ideális, szabad 

eloszlást követnek, akkor azokra az élőhelyekre terjeszkednek, ahol maximális fitneszt 

érhetnek el, így a térbeli megjelenésük, mikroeloszlásuk az élőhelyi minőség eltéréseit 

követik, és akár nem egyenletes eloszlást is mutathatnak. Brown és Wilson (1956) 

bizonyították az interspecifikus kompetíció kiemelkedő közösségszervező szerepét: 

megakadályozza azonos tulajdonságokkal (pl. testméret, élőhelypreferencia, 

táplálékspektrum) rendelkező fajok egy helyen történő előfordulását, vagy a fenotipikus 

jegyek megváltozását (jellegpolarizáció) is okozhatja. 

 

2.5. Fajspecifikus életmentet jellemzők szerepe az őshonos fajok 

koegzisztenciájában 

 

A kisvízfolyásokról általánosan elmondható, hogy bizonyos időszakokban táplálék 

limitáltak és mivel a közel rokon fajok nagymértékben hasonló niche-ben foglalnak 

helyet, ennek következtében erős kompetíciót várunk a fajok között (van Riel et al., 

2006). Amennyiben két közel rokon faj együttesen fordul elő, akkor a bármilyen forrás 
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felosztás csökkentheti a versengés mértékét, ami hozzájárulhat a koegzisztencia 

kialakulásához, ezáltal nagyobb fajgazdagsághoz vezethet. Legnyilvánvalóbb lehetőség 

a forrásfelosztásra a táplálék vagy élőhely preferencia váltása, illetve az életciklusok 

eltolódása (Korpinen & Westerbom, 2009). 

A G. fossarum és G. roeselii életmenet szerint az iteropár multivoltin csoportba 

tartoznak (élettartam 12-24 hónap). Az év reproduktív szakaszában, minden vedlés előtt 

a frissen kikelt ivadékok elhagyják a nőstény egyedek költőüregét (marsupium) a 

prekopuláció fázisában. A kifejlett G. fossarum és G. roeselii nőstények hat-nyolc 

alkalommal vedlenek, így életük során 6-8 a potenciálisan létrehozható nemzedékek 

száma (Pöckl, 1993). Továbbá, megállapították, hogy nemzedékenként, a nőstények 

testméretének növekedésével összhangban a peték száma is általában nő (pl.: Hynes, 

1954; Goedmakers, 1981; Sheader, 1983). Azonban interspecifikus különbségek vannak 

a reprodukciós nyugalmi állapot idejében és hosszában, szaporodási sikerben, a peték 

számában, méretében és túlélésében, a nemzedékek fejlődési idejében, növekedési 

ütemben, vedlések között eltelt időben, a szezonális fekunditásban valamint 

reprodukcióba allokált energiában egyaránt (Pöckl & Humpesch, 1990; Pöckl & 

Timischl, 1990; Pöckl, 1992, 1993). 

Korábbi ismereteink szerint a reprodukciós nyugalmi stádium a G. roeselii esetén 

lényegesen hosszabb, általában októbertől februárig tart (Pöckl, 1993). Gammarus 

fossarum esetében a szaporodási nyugalmi periódus rövidebb, októberre és novemberre 

tehető (Pöckl, 1993), vagy a reprodukció akár egész évben folyamatos lehet (Beracko et 

al., 2012). Testtömegüket (nedves testtömeg) vizsgálva azt láthatjuk, hogy mindkét ivar 

esetén a G. roeselii faj mintegy 30%-kal nagyobb, a hímek átlagosan 87, míg a nőstények 

58 mg-ot érhetnek el, miközben a kifejlett G. fossarum hímek 61, a nőstények 41 mg 

átlagos tömegűek. Az átlagos termékenység tekintetében tudjuk, hogy 12°C-nál 

magasabb hőmérsékleten a G. roeselii hamarabb válik ivaréretté, nagyobb testméret 

jellemzi, rövidebb idő alatt fejlődik ki az új nemzedék, valamint nagyobb szaporodási 

siker jellemzi, mint a G. fossarum egyedeit. A G. roeselii 85 nap alatt éri el az 

ivarérettséget 20°C-on, 11 nappal hamarabb, mint a G. fossarum, és ez az időtartam 

pontosan egy új nemzedék kifejlődéséhez szükséges idő (Pöckl & Humpesch, 1990; 

Pöckl & Timischl, 1990; Pöckl, 1992). Laboratóriumi kísérletek során, a maximum 

fekunditás a G. fossarum esetében 12,1°C-os, míg a G. roeselii estében 16,3°C-os 

hőmérséklet mellett volt. Vagyis a két faj eltérő hőmérsékleti optimummal rendelkezik: 

alacsonyabb hőmérsékleten (tavasszal és ősszel) a G. fossarum mutat nagyobb aktivitást, 
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míg nyáron a G. roeselii. Továbbá a G. roeselii egyedeket magasabb hőmérsékleti 

tartományban nagyobb fekunditás jellemzi, azonban nyugalmi periódusuk is hosszabb. 

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a G. roeselii gyorsabb életciklusát és tovább tartó 

inaktivitását kompenzálja a G. fossarum hosszabb reprodukciós szakasza és a lassabb 

egyedfejlődése. Mindez ahhoz vezethet, hogy a teljes évet tekintve a két faj reprodukciós 

és aktivitási szintje egyensúlyban van, mely hozzájárulhat a tartós együttélésükhöz. A 

reprodukciós nyugalmi szakasz időtartama az aktuális időjárási és hőmérsékleti 

körülmények függvényében eltéréseket mutathat az egyes években, magasságokban és 

vízrendszerekben (Pöckl, 1993). 

Összefoglalva, ameddig a hőmérsékletfüggő aktivitási és termékenységi 

különbségekről átfogó információ áll a rendelkezésünkre, addig az esetleges 

interspecifikus kompetíció okozta térbeli élőhelyi elkülönülésről rendkívül hiányos a 

tudásunk. 
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3. Célkitűzések 

 

Az irodalmi áttekintésből világosan következik, hogy rendkívül hiányos tudással 

rendelkezünk az őshonos bolharák fajok együttélési mintázatáról, vagyis a mikroélőhely 

szintű térbeli elkülönülésükről és az ezt meghatározó vagy befolyásoló környezetről, a 

biotikus és abiotikus tényezők szerepéről. Mindezek tükrében a doktori munka két fő 

célkitűzésre: (1) Egy természetközeli vízfolyás hossz-szelvénye mentén megvizsgálni a 

bolharák közösség szerveződését makro- (patakszakasz), mezo- (medence, gázló 

szerkezet) és mikroélőhely (különböző aljzat) szintű térléptékben. (2) Felmérni, hogy 

antropogén zavarások következtében megváltozó környezeti tényezők miként 

befolyásolják a fajok természetes előfordulását, valamint koegzisztencia viszonyait 

mecseki kivízfolyásokban. 

 

Részletes célkitűzéseim és hipotéziseim a következők: 

 

1) Új adatokat szolgáltatni a Mecsek-hegység bolharák faunájához. 

H1: A korábbi ismereteknek megfelelően a felszíni vizek bolhartákfaunáját két 

faj alkotja, a G. fossarum és a G. roeselii 

2) Feltárni makroélőhely szinten a Völgységi-patak egyes szakaszai közötti abundancia 

és eloszlásbeli különbségeket. 

H2: A vízfolyás hossz-szelvénye mentén egy a mikroélőhelyek borítottsági 

arányának változásához igazodó zonációját figyelhetjük meg a két fajnak. 

3) Felderíteni van-e különbség a mikroélőhelyek között az egyes fajok abundanciáit 

tekintve, ha előfordulásuk szimpatrikus vagy allopatrikus. 

H3: Egyedüli előfordulásuk esetén hasonló mikroélőhelyek közötti mennyiségi 

eloszlását várjuk a két fajnak 

H4: Együtt előfordulás esetén ennek nagymértékű megváltozását feltételezzük 

4) Feltárni a mikroélőhely közötti eloszlás évszakos mintázatát. 

H5: Szezonális különbség várható a fajok mikroélőhely szintű mennyiségi 

eloszlásában 

5) Koegzisztencia vizsgálatokkal elemezni a két faj aggregáltsági – szegregáltsági 

mintázatát mikroélőhely szinten. 
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H6: Mikroélőhely szinten szegregált előfordulását feltételezzük a fajoknak 

koegzisztens előfordulás esetén.  

6) Megvizsgálni, hogy a medence-gázló szerkezet befolyással van-e az egyes fajok 

mikroélőhely választására. 

H7: A medence-gázló szerkezet nagymértékben befolyásolja a fajok 

mikroélőhelyek közötti eloszlását. 

7) Megvizsgálni, hogy antropogén zavarások miként befolyásolják mecseki 

forrástájékok bolharák faunáját, azok mikroélőhely szintű eloszlását.  

H8: Antropogén zavarások nagymértékben befolyásolják a fajok mennyiségi 

előfordulási viszonyait. 

  



14 
 

4. Anyag és módszer 

 

4.1. A mintavételi helyek 

 

A munkánkat a Mecsek-hegység, a Baranyai-hegyhát és a Völgység 31 patakjának 49 

mintavételi helyén végeztük (1. táblázat). Ezek közül 33 helyen minőségi alapú, 

faunisztikai gyűjtés történt (3. ábra), 10 helyen, valamint a Völgységi-patak hossz-

szelvénye mentén hat ponton pedig az „Integrated Assessment System for the Ecological 

Quality of Streams and Rivers throughout Europe using the Benthic Macroinvertebrates 

(AQEM)” (AQEM Consortium, 2002) szabványnak megfelelő mennyiségi mintavételt 

végeztünk (1. táblázat, 4. ábra, függelék 1-19 ábra). 

 

1. táblázat: Mintavételi helyek a Mecsek- hegység vízfolyásain illetve a Völgységi-patak 

mentén, geo-koordinátákkal (WGS-84) és a 10×10 km UTM-háló kódokkal, mennyiségi 

mintavételi helyek kódjaival valamint a tengerszint feletti magasságokkal.  

Ssz. Helyszín 

Koordináták 

UTM 

AQEM 

mintavételi 

kód 

Tengerszint 

feletti 

magasság  
ÉSZ KH 

1 Baranya-csatorna (Mánfa) 46°09'36" 18°16'28" BS 81  379 m 

2 Bicsérdi-vízfolyás (Bakonya) 46°05'14'' 18°05'29'' BS 70 BICS01 221 m 

3 Bicsérdi-vízfolyás, 

Csengődimalom (Bakonya) 

46°04'46" 18°05'27" BS 70  196 m 

4 Bicsérdi-vízfolyásba ömlő 

patak (Kővágótöttös) 

46°06'17" 18°06'42" BS 70  384 m 

5 Bodai-vízfolyás (Boda) 46°05'12" 18°03'14" BS 70 BOD01 166 m 

6 Bükkösdi-víz (Hetvehely) 46°08'21" 18°03'29" BS 71  169 m 

7 Cserdi-vízfolyás, Bodai-őrház 

(Cserdi) 

46°04'54" 18°00'56" BS 60  161 m 

8 Cserkész-forrás, Nagy-Mély-

völgy (Mánfa) 

46°08'57" 18°12'38" BS 81  252 m 

9 Ellendi-patak (Martonfa) 46°07'46" 18°21'35" BS 91  185 m 

10 Hidasi-vadvíz (Hidas) 46°15'44" 18°29'15" CS 02  151 m 

11 Hidasi-völgy (Hosszúhetény) 46˚12'30'' 18˚21'05'' BS 92 HIDA01 390 m 

12 Hidasi-völgy (Komló) 46°11'46" 18°19'06" BS 91 HIDA02 308 m 

13 Hosszúhetényi-vízfolyás 

(Hosszúhetény) 

46°10'31" 18°20'55" BS 91  314 m 

14 Kánya-forrás, Nagy-Mély-

völgy (Pécs) 

46°08'5" 18°12'44" BS 81  354 m 
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Ssz. Helyszín 

Koordináták 

UTM 

AQEM 

mintavételi 

kód 

Tengerszint 

feletti 

magasság 
ÉSZ KH 

15 Körtvélyesi-forrás (Mánfa) 46°08'56" 18°14'43" BS 81  301 m 

16 Megyefai-árok (Bükkösd) 46°06'19" 18°02'05" BS 71  214 m 

17 Nagy-Mély-völgy (Mánfa) 46°08'49" 18°12'42" BS 81  270 m 

18 Nyáras-patak (Abaliget) 46°07'54" 18°06'29" BS 71  264 m 

19 Nyáras-völgyi-patak 

(Hetvehely) 

46°08'16" 18°03'4" BS 71  168 m 

20 Óbányai-völgy (Óbánya) 46°13'10" 18°23'55" BS 92  277 m 

21 Óbányai-völgyi-patak 

(Óbánya) 

46°13'14" 18°24'10" BS 92  318 m 

22 Ól-völgy (Szászvár) 46°15'49" 18°22'01" BS 92 OLV01 218m 

23 Ól-völgyi-patak, Szászvári 

kőbánya (Szászvár) 

46°15'26" 18°21'46" BS 92  255 m 

24 Orfűi-patak (Orfű) 46°08'18" 18°09'27" BS 81  194 m 

25 Petnyák-völgy, Páfrányos 

(Mánfa) 

46°08'29" 18°13'24" BS 81  301 m 

26 Petőczi-árok (Kővágótöttös) 46°06'60" 18°05'56" BS 71  270 m 

27 Petőczi-árok 2 (Bakonya) 46°07'17" 18°03'42" BS 71 PETO01 191 m 

28 Rák-patak (Ófalu) 46°13'40" 18°31'19" CS 02  178 m 

29 Réka-völgy (Pécsvárad) 46°11'49" 18°23'43" BS 91 REKA01 254 m 

30 Réka-völgy 1 (Mecseknádasd) 46°13'13" 18°25'54" CS 02  265 m 

31 Réka-völgy 2 (Mecseknádasd) 46°12'43" 18°25'30" CS 02  286 m 

32 Réka-völgy 3 (Mecseknádasd) 46˚13'17'' 18˚26'05'' CS 02  265 m 

33 Róka-hegyi patak 

(Lovászhetény) 

46°10'27" 18°28'01" CS 01  204 m 

34 Siongödör (Zengővárkony) 46°11'32" 18°26'53" CS 01  283 m 

35 Sín-gödör (Hosszúhetény) 46°12'37" 18°18'42" BS 92  308 m 

36 Váraljai-árok (Váralja) 46°15'34" 18°25'09" CS 02  189 m 

37 Varasdi-patak (Mecseknádasd) 46°12'08" 18°27'12" CS 01  268 m 

38 Vár-völgyi-patak, Iharos-kút 

(Magyaregregy) 

46°13'22" 18°20'07" BS 92 VARV01 327 m 

39 Vár-völgyi-patak, Máré-forrás 

(Magyaregregy) 

46°13'40" 18°19'19" BS 92 VARV02 259 m 

40 Vár-völgyi-patak, Pásztor-

forrás (Vékény) 

46°13'4" 18°21'27" BS 92  433 m 

41 Vár-völgyi-patak, Textiles-

forrás (Magyaregregy) 

46°13'50" 18°18'52" BS 92  256 m 

42 Vízfő-forrás (Orfű) 46°08'21" 18°09'37" BS 81 VIZF01 219 m 
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Ssz. Helyszín 

Koordináták 

UTM 

AQEM 

mintavételi 

kód 

Tengerszint 

feletti 

magasság 
ÉSZ KH 

43 Völgységi-patak (Bonyhád) 46°16'08" 18°31'09" CS02 VPBO 121 m 

44 Völgységi-patak (Kismányok) 46°16'53" 18°28'03" CS02 VPKM 131 m 

45 Völgységi-patak 

(Magyaregregy) 

46°14'26" 18°18'20" BS92 VPMA 217 m 

46 Völgységi-patak (Vékény) 46°16'16" 18°21'16" BS92 VPVÉ 171 m 

47 Völgységi-patak Tározó-alatt 46°12'10" 18°18'00" BS92 VPTA 282 m 

48 Völgységi-patak Tározó-felett 46°11'51" 18°18'15" BS91 VPTF 287 m 

49 Zengővárkonyi-patak 

(Zengővárkony) 

46°10'51" 18°25'42" CS 01  289 m 
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3. ábra. Faunisztikai gyűjtések helyszínei. Az egyes mintavételi kódokhoz tartozó 

vízfolyások nevei az 1. táblázatban találhatóak. 
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4. ábra. A mennyiségi mintavételi helyek (piros színnel a mecseki, zölddel a 

Völgységi-patak hossz-szelvénye mentén elhelyezkedő mennyiségi mintavételi pontok). 

Az egyes mintavételi kódokhoz tartozó vízfolyások nevei az 1. táblázatban találhatóak. 
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A mennyiségi mintavételek helyszínei a Mecsek-hegységben előforduló három 

különböző típusú alapkőzeten (mészkő, vörös homokkő, alkálidiabáz tufa) futó patakok 

között egyenlő számban lettek kijelölve az előzetes faunisztikai vizsgálatok alapján. A 

vizsgált patakok a Mecsek két nagyobb földrajzi régiójában találhatóak: 

 

A Keleti-Mecsekben található patakok: 

 Ól-völgyi patak (alkálidiabáz tufa) 

 Réka-völgyben futó patak (mészkő) 

 Vár-völgyi-patak (01: mészkő; 02: alkálidiabáz tufa) 

 Hidasi-völgy (01: alkálidiabáz tufa; 02: mészkő) 

Nyugat-Mecsekben található vízfolyások:  

 Bicsérdi-vízfolyás (vörös homokkő) 

 Bodai-vízfolyás (vörös homokkő) 

 Petőczi-árok (vörös homokkő) 

 Vízfő-forrás (mészkő) 

 

Ezáltal mennyiségi mintavételre nyolc mecseki patak egy első, és kilenc másodrendű 

szakaszát jelöltük ki. A vizsgált szakaszok közül volt természetközeli állapotú illetve 

antropogén zavarás alatt álló vízfolyás egyaránt (Petőczi-árok, Vízfő-forrás) (függelék 1-

10. ábra). 

A Völgységi-patak és vízgyűjtő területe Dél-Dunántúlon, Baranya és Tolna 

megyékben található. A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén, Zobákpuszta 

környékén ered. Jellege hegyvidékiről dombvidékire, majd síkságira változik, a Keleti-

Mecsek, a Baranyai-hegyhát, a Völgység, a Tolnai-hegyhát és a Szekszárdi dombság 

vizeit gyűjti össze. Vízhozama 0,004 és 2,64 m3/s között ingadozott 2009-ben, 

vízgyűjtőterülete 550 km2, teljes hossza 53km. Táji környezete a mecseki forrásvidéktől 

a Sió torkolati agrártájáig erős antropogén degradációval jellemezhető, a természetközeli 

területek aránya 62%-ról 7%-ra, az erdőborítás 55%-ról 2%-ra csökken (Ortmann-Ajkai 

et al., 2010). A patak felső szakaszát több kilométer hosszúságban fűz és égertársulások 

szegélyezik. Első jelentős oldalága a Hidasi-patak, mely nyáron a főágnál nagyobb 

vízhozamú. A patak 48,6 km szelvényében építették ki az 1960-as években a Mézesréti-

tározót (függelék 12-13. ábra) a mecseki szénbányák vízigényének fedezésére.  
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A felső elfolyású (epilimnion) tározó 170 méter hosszú, vízfelszíne 4500 m2, a gát 40 

méter széles és 2 méter magas. 

A kinyíló völgyben, Magyaregregy (függelék 15. ábra) előtt az erdőket felváltják a rétek 

és szántók, a fás vegetáció a patak partjára szorul vissza. A patak felső szakasza egészen 

Kárász községig a Keleti-Mecsek területén fekszik, területének 55%-át borítja erdő 

(Ortmann-Ajkai et al., 2010). A pataknak a forrástól Magyaregregyig tartó szakasza igen 

változatos medermorfológiát mutat. Magyaregregy és Kárász térségében a partot több 

helyen is megerősítették, illetve átalakították a kutatást megelőző években. Nagymányok 

és Kismányok (függelék 17. ábra) községek között korábban szabályozási munkákat 

végeztek, itt a medret hosszan kiegyenesítették, kikotorták, ami egyhangú 

hidromorfológiát eredményez. Hidasnál magába fogadja az Óbánya, Mecseknádasd felől 

jövő vizeket. Kakasdnál a Rák-patak fut a főágba. A Völgységi-patak Szekszárd előtt 

torkollik a Sió-csatornába (Horvai et al., 2009). 

 

4.2. A mintavételi időpontok 

 

 A faunisztikai gyűjtések 2008 őszétől folyamatosan történtek a területen. A 

mennyiségi mintavételeinkre 2009 tavaszán, nyarán és őszén került sor mindkét vizsgálati 

területen.  

  Mecseki-patakok Völgységi-patak 

Tavasz:  2009. május 6-20 2009. március 28 – április 14 

Nyár:  2009. július 21-25 2009. július 1-7 

Ősz:  2009. október 19-23 2009. szeptember 17-27 

 

4.3. A mintavételi módszer 

 

Faunisztikai mintavétel 

A mintavétel egyrészt 0,5 mm lyukbőségű kézihálóval, „kick and sweep” technikával 

(a módszer részletes leírása a következő fejezetben olvasható), másrészt a vízben lévő 

kövek, fatörzsek felületéről kézi egyeléssel történt. 
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Mennyiségi mintavétel 

A mintavételeket a Víz Keretirányelv során alkalmazott, nemzetközileg is elfogadott 

AQEM mintavételi protokoll szerint végeztük (AQEM CONSORTIUM, 2002). A mintavétel 

során 0,5 mm lyukbőségű, 25×25 cm keret-szélességű, 1,5 m hosszú nyéllel ellátott kézi 

hálóval dolgoztunk. A mintavétel első lépésében kijelöltünk egy száz méteres szakaszt 

mely reprezentatív a patak teljes, de legalább egy hosszabb szakaszára. A csatornák és 

egyéb műtárgyak jelenlétét célszerű kerülni. A következő lépésként elkészítettük a 

mikroélőhely borítottsági térképet (5. ábra), melyen felvettük az egyes mikroélőhelyek 

(2. táblázat) százalékos megoszlását a szakaszon. 

 

5. ábra. Mikroélőhely borítottsági térkép részlet a kijelölt alminta egységekkel 

[Völgységi-patak tározó feletti (VPTF) mintavételi helyről tavasszal, készítette: Reitzi 

Bernadett] 

 

2. táblázat. Az AQEM protokollban megadott és a vizsgálataink során előfordult 

mikroélőhely típusok, illetve a hasonló karakterű élőhelyek összevonása (DSZA: durva 

szemcsés aljzat, FSZA: finom szemcsés aljzat) 

Abiotikus mikroélőhelyek: 

DSZA 

Megalithal 40 cm-nél nagyobb kövek, ha az aljzat sziklás 

Macrolithal 
40 és 20 cm közé eső kövek, és változó arányban köves, 

kavicsos és homokos aljzat 

Mesolithal 
6-20 cm közé eső kövek a mederben, változó arányban 

kavicsos és homokos aljzat 

Microlithal 

 

2-6 cm közé eső kavicsok, változó arányban közepesen finom, 

finom kavicsos aljzat 
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FSZA 

Akal finom kavicsos aljzat (2 mm – 2cm) 

Psammal homok és iszap (2-4 mm) 

Argyllal iszap, agyag 

FPOM finom szemcsés szerves anyag felhalmozódás 

Biotikus mikroélőhelyek: 

BIOTIKUS 

Xylal nagyobb elhalt növényi (fa) részek, farönk 

CPOM 
durva szemcsés szerves anyag felhalmozódás, pl.: lehulló 

levelek 

Makrofiták Alámerült és lebegő makrofiták 

 

A Mecseki kisvízfolyásokból összesen 20, míg a Völgységi-patakon kijelölt 

mintavételi pontokon a kisebb mikroélőhely diverzitás miatt 16 almintát vettünk, amit 

elosztottunk a különböző aljzattípusok borítottsági arányának megfelelően, de csak a 

minimum 5%-ot meghaladó mikroélőhelyeket vettük figyelembe. Az egy mikroélőhely 

típushoz tartozó, előre meghatározott darabszámú almintákat random módon osztottuk szét a 

szakaszon fellelhető foltok között (5. ábra). Így a mecseki mintáink esetén összesen 1,25 

m2, míg a Völgységi-patakból származó mintáink esetén 1 m2 területről származó adat 

alapján következtettünk továbbiakban az adott vízfolyás teljes vizsgált szakaszára. A 

munkát mindig a száz méteres szakasz alján kezdtük, hogy a bolygatásból eredő zavart 

elkerüljük. A random módon kijelölt területen a lábbal megbolygatott üledékből („kick 

and sweep” módszerrel) történt a mintavételezés (6. ábra). A módszer alkalmazása során 

a mintavételt végző személy a vízáramlás irányába állva lábbal felbolygatja az aljzatot, 

majd az így lebegő helyzetbe került állatokat a víz sodrása a hálóba juttatja. A mintákat 

terepen válogattuk majd 70%-os etanolban tartósítottuk (7. ábra). 

 

  

 

 

6. ábra. „Kick & sweep” mintavétel 
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A bolharákok fajszintű identifikációját laboratóriumban, sztereomikroszkóp 

segítségével Kontschán és munkatársai (2001) és Cărăusu és munkatársai (1955) kulcsai 

és leírásai alapján végeztük. Az alminták feldolgozásából származó adatokat az 

elemzések során mindvégig külön kezeltük. 

 

4.4 Vízkémiai és medermorfológiai paraméterek felvétele 

 

A mecseki mintavételek során minden alkalommal terepen rögzítettük a szervetlen 

vízkémiai, az élőhelyet környező vegetációra és a vízfolyás medermorfológiájára 

vonatkozó változókat, illetve a laborba bevitt vízminták alapján további vízkémiai 

paraméterek is meghatározásra kerültek (függelék 1. táblázat). Ezáltal minden mintavételi 

helyen, minden mintavételezés alkalmával 48 lokális, abiotikus környezeti változót vettünk 

fel, melyek segítségével a patak medermorfológiáját (19), a víz fizikokémiai karakterét (15), 

a patakparti vegetáció szerkezetét (14) jellemeztük. A Magyarország Élőhelyeinek Térképi 

Adatbázisát (MÉTA) felhasználásával természetességi indexeket számoltuk a patakparti 

és domboldali vegetációra (Molnár et al., 2007, Molnár & Horváth, 2008). Továbbá a 

MÉTA adatbázis segítségével természetességi indexeket számoltunk a völgytalpi és 

domboldali vegetáció ökológiai állapotának jellemzésére is. 

 

 

7. ábra. Válogatás terepen 
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4.5. Statisztikai értékelés 

 

A mikroélőhely diverzitás (Shannon-H diverzitási indexet határoztuk meg az egyes 

szakaszokon mintavételezett mikroélőhely típusok arányából) közvetlen hatásának 

vizsgálatához a felemáslábú rákfajok mennyiségi eloszlására a Völgységi-patak hossz-

szelvénye mentén lineáris regresszió analízist végeztünk a Shannon-H mikroélőhely 

diverzitás (magyarázó változó) és az egyes fajok abundancia értéke (függő változó) 

között. A regressziós együtthatók kiszámításra kerültek olyan helyek esetében, ahol az 

adott faj jelen volt (a felső öt mintavételi helyen a G. fossarum, míg az alsó öt helyen a 

G. roeselii esetében). 

A mecseki vízfolyások esetén T-tesztekkel (kétmintás T-teszt) és varianciaanalízissel 

(ANOVA, Kruskal-Wallis teszt) hasonlítottuk össze a bolharákok mennyiségi viszonyait 

különböző feltételek mellett: vízfolyások között, alapkőzet és régió szerint. A 

továbbiakban, a mecseki minták esetén 2-2 patak adatait felhasználva vizsgáltuk a 

háttérváltozók közötti különbségeket, valamint a mikroélőhelyek közötti eloszlást. 

A választott vízfolyások, ahol csak a G. fossarum fordult elő az Ól-völgy (OLV01) és 

a Hidasi-völgy felső szakasza (HIDA01), míg ahol mindkét faj előfordul a Petőczi-árok 

(PETO01) és a Vízfő-forrás (VIZF01). A két eltérő faji összetételű patakpárok abiotikus 

környezetében lévő különbségeket főkomponens analízissel (PCA, centrált és 

standardizált) tártuk fel. Az egyes fajok mennyiségi eloszlásának illesztését az ordinációs 

térbe kvázi-Poisson eloszlás alapján, általánosított additív modellek (GAM) segítségével 

végeztük el, ahol a végleges modell kiválasztása az Akaike információs kritérium (AIC) 

értéke alapján történt. Az élőhelyek közötti abiotikus háttérváltozókban lévő különbségek 

további igazolásához kétmintás t-teszteket használtunk. 

A bolharák fajok mikroélőhelyek közötti eloszlásának vizsgálatához Kruskal-Wallis 

tesztet (Dunn’s post-hoc tesztekkel kiegészítve) használtunk, az azonos fajkészletű 

élőhelyeket csoportosítva, évszakos bontásban. A Völgységi-patakesetében ezek az 

élőhelyek a VPTF+VPTA, VPME+VPVÉ, VPKM+VPBO, míg a mecseki vízfolyások 

esetén HIDA01+OLV01 és PETO01+VIZF01. Hogy a tényleges egyedszám 

különbségeket kimutassuk, kétmintás összehasonlításokat végeztünk szekvenciális 

Bonferroni-korrigált Mann-Whitney U teszteket alkalmazva évszakos bontásban az egyes 

fajok abundancia adatait összehasonlítva allopatrikus és szimpatrikus előfordulásuk 

függvényében. A mikroélőhely preferencia vizsgálatok során a tizenegy élőhely típust 

összevontuk három nagyobb csoportba a hasonlóságuk alapján (8. ábra, 2. táblázat). 
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Az első csoport a köves, mely magában foglalja a mega-, macro-, meso és microlithal 

mikroélőhelyeket, a második csoportba kerültek a finom szemcsés ásványi és szerves 

aljzattípusok (akal psammal, argyllal, FPOM), míg a harmadik nagyobb kategóriába 

soroltuk a biotikus mikroélőhelyeket (Xylal, CPOM, makrofiták). Az FPOM 

mikroélőhely (finomszemcsés szerves anyag felhalmozódás) a finomszemcsés 

aljzatcsoportba történő besorolásának a magyarázata, hogy ez a típusú mikroélőhely 

áramlástanilag leginkább ehhez a csoporthoz köthető, vagyis minimális védelmet 

(„shelter”) nyújt az áramlással szemben, továbbá táplálékforrásként sem vehető 

figyelembe a bolharákok esetén. 

 

 

8. ábra. A három különböző mikroélőhely csoport (A: DSZA, B: FSZA, C és D: 

biotikus) 

 

A mezoélőhelyek (medence-gázló), mikroélőhely választásra kifejtett hatásának 

vizsgálatára általánosított lineáris modellt (GLM, negatív-binomiális eloszlással) hoztunk 

létre a Völgységi-patakban talált bolharákfajok összesített abundancia adataira (függő 

változó). A mikroélőhely (3 szinttel) és mezoélőhely típusát (2 szint) keresztezve 

építettük be a végső modellbe független változóként. Ezen kívül a kompetítor (0 vagy 1) 

jelenléte vagy hiánya is szerepelt a modellben, mint faktor. Az együtt előfordulásról 

abban az esetben beszélünk, ha egy mikroélőhelyen belül az egyik faj egyedszáma elérte 

a másik faj abundanciájának legalább 10% -át, azaz a fajok egymásra gyakorolt hatása, 

mint „koegzisztencia faktor” lett beépítve a végső modellbe. 

A mezoélőhelyek közötti eloszlások vizsgálatánál karakterfaj analízist (IndVal) 

alkalmaztunk Dufrêne és Legendre (1997) alapján ahol a függő változó a fajok 

egyedszám adatai voltak, és a csoportváltozó a mezoélőhely típusa (gázló / medence, 1 

és 2). 

A statisztikai elemzések R ver. 3.12 környezetben (R Development Core Team, 2014), 

a MASS (Venables & Ripley, 2002) és labdsv (Roberts, 2007) csomagok felhasználásával 

készültek. A többváltozós elemzést CANOCO for Windows Version 5.0 (ter Braak & 

Smilauer, 2012) programcsomag felhasználásával végeztük.  
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A koegzisztencia vizsgálatot elvégeztük, mind a Völgységi-patak középső szakaszán 

valamint a két mecseki patak esetén is, ahol együtt előfordulását találtuk a fajoknak. Az 

elemzést Schmera és munkatársai (2007) alapján készítettük, mely a következő 

összefüggésen alapszik: 

 

CIij = ∑  𝑥𝑎𝑖 ∗ 𝑥𝑎𝑗

𝑁

𝑎=1

 

  

ahol: CIij: koegzisztencia index, xai: az „i.” faj „a” helyen mért relatív abundancia 

értéke, xaj: az „j.” faj „a” helyen mért relatív abundancia értéke). Az Excel macro a 

működése során a bekért relatív abundancia értékeket 1000-szer random variálja állandó 

sorösszeg mellett. A fenti képlet alapján számítja ki a CIij koegzisztencia indexetek, így 

kapjuk meg az index egy véletlenszerű eloszlását. A vizsgálat során a program a kapott 

(valós) CIij értéket hasonlítja össze ezzel a random eloszlással (9. ábra). Az 

összehasonlítást egy kétoldalú Chi2 (χ2) próbával végezzük el. Ha a kapott (valós) érték 

az eloszlás alsó 2,5%-os tartományba esik, akkor negatív asszociációról beszélhetünk, ha 

a középső 95%-ban található akkor nem áll fent kapcsolat a két vizsgált faj között, ha a 

felső 2,5%-os tartományba esik, akkor pozitív asszociációt feltételez. 

 

9. ábra. Random eloszlás az alsó és felső szignifikancia szinttel  
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5. Eredmények 

 

5.1 Faunisztikai értékelés 

Munkánk során 134.969 bolharák fajszintű azonosítását végeztük el. Az eddigi 

szakirodalmi ismereteinkkel megegyezően, az első hipotézist alátámasztva, jelen kutatás 

alapján is csupán két faj, a Gammarus fossarum és a Gammarus roeselii előfordulása 

bizonyított a területen (10. ábra). Amíg közönséges bolharák a legtöbb mintavételi helyen 

tömegesen fordult elő, a gyűjtött egyedek 73,4%-át kitéve, a tüskés bolharákot csupán 

néhány patakból (Petőczi-árok, Vízfő-forrás, Hidasi-vadvíz, Váraljai-árok, Nyáras-

völgyi-patak) illetve a Völgységi-patak középső és alsó szakaszán találtuk nagyobb 

egyedszámban (össz-egyedszám 26,6%-a), valamint egyetlen példány került elő a 

Bicsérdi-vízfolyásból. Korábbi ismereteink alapján a potenciálisan előforduló harmadik 

őshonos taxon, a Gammarus balcanicus gyűjtéseink alkalmával nem került elő. Mivel 

vizsgálataink során számos forrásnál és néhány barlangkifolyónál is gyűjtöttünk, 

számítottunk Niphargus fajok megjelenésére is, azonban egyetlen példányukat sem 

fogtuk meg. A vizsgált vízfolyások tengerszint feletti magassága 121m és 433m között 

változott, így Copilaș-Ciocianu és munkatársai (2014) munkája alapján nem meglepő a 

két faj, olykor koegzisztens előfordulása. Az említett munka alapján viszont több helyen 

is feltételeztük az együttes előfordulást, mivel a két faj preferenciája átfed vizsgált 

vízfolyások tengerszint feletti magasságán. Ha megvizsgáljuk, hogy a fajok milyen 

tengerszint feletti magasságok mellett jelentek meg, különbségeket találunk. Hiszen a G. 

fossarum átlagosan 259,60m-es magasságban (min: 151m, max: 433m, SD: 66,26m) míg 

a G. roeselii: 178,25 m-es átlagos magasságban találtuk (min: 121m, max: 221m, SD: 

33,82m). 
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10. ábra. A Gammarus fajok előfordulása a mintavételi helyeken (piros: G. fossarum 

egyedüli előfordulása, zöld: G. fossarum és G. roeselii koegzisztens előfordulása, sárga: 

G. roeselii egyedül fordult elő) Az egyes mintavételi kódokhoz tartozó vízfolyások 

nevei az 1. táblázatban találhatóak.  
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5.2. Bolharák fajok együttélési és mikroélőhely preferencia vizsgálata 

természetközeli vízfolyás hossz-szelvénye mentén 

 

Ebben a fejezetben a Völgységi-patak, mint természetközeli vízfolyás hossz-szelvénye 

mentén vizsgáltuk a bolharák közösség szerveződését makro- (patakszakasz), mezo- 

(medence, gázló szerkezet) és mikroélőhely (üledéktípusok) szintű térléptékekben. 

 

5.2.1. A mikroélőhely diverzitás hatása a bolharákok patakszakasz szintű mennyiségi 

eloszlására a vízfolyás hossz-szelvénye mentén 

 

A második hipotézist igazolva, Gammarus fajok térbeli eloszlása alapján a vizsgált 

vízfolyás hossz-szelvénye mentén egyértelműen felosztható három tisztán elkülönülő 

szakaszra (11. ábra). A felső mintavételi helyeken (VPTF és VPTA) a G. fossarum 

dominanciáját figyelhetjük meg (3. táblázat). Ezen patakszakaszokon a köves típusú 

mikroélőhelyek (Macro-, Meso-, és Microlithal) dominálnak, a teljes borítottság közel 

70%-át elérve, minimális biotikus élőhellyel, melyet főleg a lehullott levelek alkotnak 

(CPOM), kevesebb mint 10%-os részesedést elérve a teljes vizsgált szakaszon. Azonban 

a hossz-szelvény mentén haladva látható a biotikus élőhelyek arányának növekedése a 

köves aljzatok visszaszorulása mellett. A középső szakaszon (VPME és VPVÉ) a két faj 

tömeges együtt előfordulását regisztráltuk, ezzel együtt Vékénynél találtuk a 

legmagasabb össz-egyedszámot, valamint a tömegességi arány megközelítette az 50-

50%-ot. Ezeken a helyeken megfigyelhetjük a rendelkezésre álló menedékek nagyobb 

arányát, vagyis egyaránt megtalálhatóak a nagyobb kövek valamint a makrofiták 

nyújtotta mikroélőhelyek is (12. ábra). Az alsóbb szakaszokon (VPKM, VPBO) a G. 

roeselii fordult elő nagy egyedszámban. A finomszemcsés aljzatok (akal, psammal, 

argyllal) csak a legutolsó mintavételi helyen (VPBO) mutattak jelentős borítottságot, azaz 

az alsóbb szakaszokra jellemző aljzattípust (12. ábra). Ebből fakadóan szignifikáns, erős 

és pozitív összefüggést találtunk a G. fossarum egyedszáma és a mikroélőhely diverzitás 

között (lineáris regresszió: R2 = 0,78, p = 0,047). Ezzel szemben a G. roeselii esetében ez 

az összefüggés nem volt szignifikáns (lineáris regresszió: R2 = 0,45 p = 0,213). 
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11. ábra. Gammarus fajok eloszlása a Völgységi-patak hossz-szelvényében 

 

3. táblázat. Begyűjtött egyedek mennyisége fajonkénti és élőhely szerinti bontásban. 

 Gammarus fossarum Gammarus roeselii Szum: 

VPTF 14782 0 14782 

VPTA 8423 87 8510 

VPME 10593 3971 14564 

VPVÉ 10065 7414 17479 

VPKM 118 14831 14949 

VPBO 0 4583 4583 

Szum: 43981 30886 74867 

 

Látható, hogy a G. roeselii kis egyedszámban ugyan, de megjelenik a Mézesréti-

víztározó alatti mintavételi helyen, míg szintén alacsony egyedszámát találtuk a G. 

fossarum-nak Kismányoknál, azonban az itt előkerült egyedek elenyésző részét képezik 

a teljes egyedszámnak (VPTA: G. roeselii: 1,02 %, VPKM: G. fossarum: 0,79 %). 
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12. ábra. A mikroélőhelyek borítottsága az egyes mintavételi helyeken (az egyes 

oszlopok felett a mikroélőhelyek Shannon-H diverzitási indexe) 

 

5.2.2. Mikroélőhely preferencia vizsgálatok eredménye, allopatrikus vagy szimpatrikus 

előfordulás függvényében 

 

Felső szakasz - G. fossarum dominancia 

A G. fossarum egyedüli előfordulása esetén nem találtunk határozott mikroélőhely 

preferenciát egyik mintavételi időpontban sem (Kruskal-Wallis teszt: tavasz: χ2 = 3,839, 

p = 0,147; nyár: χ2 = 4,389, p = 0,111; ősz: χ2 = 3,313, p = 0,191). Tavasszal és ősszel a 

faj több egyedét sikerült megfognunk a köves és biotikus élőhelyen, azonban ez a 

különbség nem szignifikáns (13. ábra). 
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13. ábra. G. fossarum mikroélőhelyek szerinti, szezonális mennyiségi eloszlása (□: 

interkvartilis tartomány, –: medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító pontok 

nélkül, ○: kiugró érték, *: extrém kiugró érték) 

 

Alsó szakasz: G. roeselii dominancia 

A G. fossarum-mal ellentétben a G. roeselii mindhárom mintavételi időpontban 

szignifikáns kötődést mutatott a köves és biotikus mikroélőhelyekhez (14. ábra, Függelék 

2. táblázat), míg a finomszemcsés élőhelyeken alacsonyabb egyedszámban fordult elő 

(Kruskal-Wallis teszt: tavasz: χ2 = 11,514, p = 0,003; nyár: χ2 = 22,136, p = 0,001; ősz: χ2 

= 19,414, p = 0,001). Vagyis a harmadik hipotézisnek megfelelően a két faj, hasonló 

mikroélőhelyek közötti mennyiségi eloszlással rendelkezik, egyedüli előfordulás esetén.  

 

14. ábra: G. roeselii mikroélőhelyek szerinti, szezonális mennyiségi eloszlása (□: 

interkvartilis tartomány, –: medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító pontok 

nélkül, ○: kiugró érték, *: extrém kiugró érték) 

 

Középső szakasz: A két faj stabil koegzisztenciális előfordulása 

Az együtt előfordulás esetén, a negyedik hipotézissel összhangban, megfigyelhető, 

hogy mindkét fajnál változást tapasztalunk a mikroélőhely választásban (15. ábra, 

Függelék 3. táblázat); G. fossarum esetén megjelenik (Kruskal-Wallis teszt: Gammarus 

fossarum: tavasz: χ2 = 11,666, p = 0,003; nyár: χ2 = 4,615, p = 0,019; ősz: χ2 = 11,262, p 
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= 0,004) az élőhely preferencia, míg a G. roeselii esetén pedig határozottan megváltozik 

(Kruskal-Wallis teszt: Gammarus roeselii: tavasz: χ2 = 12,108, p = 0,002; nyár: χ2 = 

4,761, p = 0,037; ősz: χ2 = 9,711, p = 0,008). Tisztán látható, hogy a közönséges bolharák 

mindhárom évszakban kötődik a köves élőhelyhez, míg a biotikus élőhelyeken is 

domináns marad. Ezzel szemben a tüskés bolharák tavasszal és ősszel szinte teljesen 

kiszorul a köves élőhelyekről. Meglepő, hogy a biotikus mellett főképpen a finom 

szemcsés mikroélőhelyeken jelenik meg, mely élőhelyre az egyedüli előfordulása esetén 

nem volt jellemző a nagy egyedszám.  

 

15. ábra: G. fossarum (fehér színnel jelölve) és G. roeselii (szürke színnel jelölve) 

mikroélőhelyek szerinti, szezonális mennyiségi eloszlása (□: interkvartilis tartomány, –: 

medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító pontok nélkül, ○: kiugró érték) 

  

lo
g

. 
ab

u
n

d
an

ci
a
 



34 
 

5.2.3. Interspecifikus kompetíció okozta mikroélőhely váltás 

 

A fajok egyedszámának közvetlen összehasonlítása során megerősítettük a korábbi 

eredményeinket, miszerint határozott mikroélőhely váltás következett be a fajok 

koegzisztens előfordulásának hatására. Mindkét faj esetén egyértelmű változást találtunk, 

a G. fossarum esetén tavasszal és nyáron, a finomszemcsés aljzaton találtunk változást, 

míg a G. roeselii esetén, a köves aljzaton mindhárom mintavételi időszakban szignifikáns 

változást találtunk az egyedszámokban (4. táblázat). Az ötödik hipotézist alátámasztják 

eredményeink, vagyis évszakok között jelentős különbségeket találtunk mindkét faj 

esetén a mikroélőhelyek közötti mennyiségi eloszlást vizsgálva. 

 

4. táblázat: Az egyes fajok abundancia értékeinek közvetlen összehasonlítása kompetítor 

jelenlétében illetve egyedüli előfordulás esetében, mely jelentős, fajszintű váltást mutatott 

az évszakonkénti mikroélőhelyek közötti eloszlás változásában (Szekvenciális 

Bonferroni-korrigált Mann-Whitney U teszt: U: próbastatisztika értéke, p: szignifikancia, 

N: az összehasonlított alminták száma). 

G. fossarum DSZA FSZA  Biotikus 

Tavasz 
U = 193,5, p = 0,081 

(N=46) 

U = 3,0, p = 0,028* 

(N=10) 

U = 4,0, p = 0,371 

(N=8) 

Nyár 
U = 206,0, p = 0,894 

(N=43) 

U = 2,0, p = 0,005* 

(N=14) 

U = 2,5, p = 0,285 

(N=7) 

Ősz 
U = 117,0, p = 0,163 

(N=35) 

U = 16,5, p = 0,123 

(N=17) 

U = 4,5, p = 0,069 

(N=12) 

G. roeselii DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz 
U = 153,5, p = 0,037* 

(N=36) 

U = 20,5, p = 0,563 

(N=19) 

U = 7,0, p = 0,171 

(N=9) 

Nyár 
U = 79,5, p = 0,002* 

(N=37) 

U = 24,0, p = 0,947 

(N=16) 

U = 9,0, p = 0,395 

(N=11)  

Ősz 
U = 41,0, p < 0,001* 

(N=32) 

U = 7,0, p = 0,051°  

(N=12) 

U = 31,0, p = 0,673 

(N=20) 

*: szignifikáns különbség, °: marginálisan szignifikáns különbség 
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5.2.4. Koegzisztencia vizsgálatok 

 

A koegzisztencia vizsgálatok eredménye alátámasztja az eddig bemutatott jelenséget, 

miszerint főként elkülönült előfordulását tapasztaltuk a fajoknak (a hatodik hipotézist 

ezzel igazolva). Azaz többnyire mikroélőhely szinten való elkülönülését találtuk a két 

fajnak, amennyiben előfordulásuk koegzisztens (5. táblázat). Az elkülönülés különösen 

markánsnak bizonyult az aprószemcsés (FSZA) mikroélőhelyen, ahol mindhárom 

évszakban negatív asszociációt találtunk. Korábbi eredményeinkkel összehangban ezen 

az élőhelyen jelent meg nagyobb egyedszámban a G. roeselii, miután kiszorult a köves 

(DSZA) élőhelyről. 

 

5. táblázat. Koegzisztencia vizsgálat eredményei (Jelmagyarázat: CIij: koegzisztencia 

index, P Comp: a kompetíció szignifikancia értéke, Alsó 2,5%: a random eloszlás alsó 

2,5%-os értéke, Felső 2,5%: a random eloszlás felső 2,5%-os értéke P Ass: az asszociáció 

szignifikancia értéke). 

Tavasz 

mikroélőhely CIij P Comp Alsó 2,5% Felső 2,5% P Ass asszociáció 

DSZA 0,056 0,791 0,046 0,058 0,209 
nincs 

kapcsolat 

FSZA 0,350 0 0,500 0,629 1 negatív 

Biotikus 0,198 0 0,276 0,288 1 negatív 

Nyár 

mikroélőhely CIij P Comp Alsó 2,5% Felső 2,5% P Ass asszociáció 

DSZA 0,040 0 0,062 0,067 1 negatív 

FSZA 0,178 0 0,415 0,422 1 negatív 

Biotikus 0,435 1 0,310 0,347 0 pozitív 

Ősz 

mikroélőhely CIij P Comp Alsó 2,5% Felső 2,5% P Ass asszociáció 

DSZA 0,062 0,31 0,060 0,065 0,69 
nincs 

kapcsolat 

FSZA 0,239 0 0,280 0,337 1 negatív 

Biotikus 0,069 0 0,174 0,200 1 negatív 
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5.2.5. Medence-gázló szerkezeten belül talált mikroélőhely preferencia 

 

A GLM eredménye megerősítette korábbi megfigyelésünket, hogy a kompetítor 

jelenléte szignifikánsan befolyásolja a fajok mikroélőhely szintű térbeli eloszlását (6. 

tábláztat). Ezen kívül egyértelműen bizonyította, hogy csak a mezoélőhely önmagában 

nem volt szignifikáns hatással a fajok eloszlására. Továbbá kiemelhetjük a 

mikroélőhelyek elhelyezkedésének jelentőségét az együttélés és egyedüli előfordulás 

esetében egyaránt, mivel a mezo- és a mikrohabitok interakciója szignifikáns hatást 

gyakorolt az eloszlásra (6. táblázat). Továbbá tapasztaltuk, hogy az egyes mezoélőhelyek 

jellemző mikroélőhely kombinációval rendelkeztek: a medencéket többnyire makrofiták 

valamint a finomszemcsés aljzatok jellemezték, a gázlókra pedig köves típusú 

mikroélőhelyek voltak jellemzőek (függelék, 4. táblázat). Ennek megfelelően azt találtuk, 

hogy G. fossarum a gázlók (IndVal érték: 0,769, p = 0,001), míg a G. roeselii a medencék 

(IndVal érték: 0,713, p = 0,003) indikátorfajának bizonyult, ezáltal igazolva a hetedik 

hipotézist, miszerint a mikroélőhelyek, mezoélőhelyeken belüli elhelyezkedése hatással 

van a fajok mennyiségi eloszlására. 

 

6. táblázat: A GLM eredménye megerősítette az egyes mikroélőhelyek 

mezoélőhelyekben való elhelyezkedésének fontosságát a fajok együttélése során (Df: 

szabadsági fokok száma; reziduális DF: reziduális szabadsági fokok száma; reziduális 

Dev.: reziduális deviancia; p: szignifikancia szint). 

Modell paraméter Df Deviancia 
reziduális 

Df 

reziduális 

Dev. 
p 

Tengelymetszet   536 1433,18  

Kompetítor jelenléte 3 717,36 533 715,82 < 0,001* 

Mezoélőhely 1 1,570 532 714,25 0,210 

Mikroélőhely 2 73,04 530 641,21 < 0,001*  

Kompetítor jelenléte x mezoélőhely 3 1,80 527 639,41 0,616 

Kompetítor jelenléte x mikroélőhely 6 37,44 521 601,97 < 0,001*  

Mezoélőhely x mikroélőhely 2 16,75 519 585,22 < 0,001*  

Kompetítor jelenléte x mezoélőhely x 

mikroélőhely 
6 25,26 513 559,97 < 0,001*  

*: szignifikáns különbség 

  



37 
 

5.3. Antropogén eredetű zavarások hatása a hegyvidéki vízfolyások bolharák 

fajainak mikroélőhely szintű eloszlására 

 

Ebben a fejezetben vizsgáltuk, hogy antropogén zavarások következtében megváltozó 

környezeti tényezők miként befolyásolják a bolharák fajok előfordulását, valamint 

koegzisztencia viszonyait mecseki kivízfolyásokban. 

 

5.3.1. Bolharákok mennyiségi eloszlása mecseki kisvízfolyásokban 

 

Az egyes patakszakaszokon gyűjtött bolharákok mennyiségi viszonyainak 

összevetésével szignifikáns különbség tapasztalható a mintavételi helyek között 

(Gammarus fossarum: ANOVA: F = 23,099, p < 0,001; Gammarus roeselii: Kruskal-

Wallis teszt: χ2 = 118,457, p < 0,001). Gammarus fossarum egyedekből a Hidasi-völgy 

két szakaszán, valamint a Vár-völgyi-patak alsó folyásánál (Máré-forrásnál) 

szignifikánsan többet fogtuk. Szignifikánsan kevesebb egyed fordult elő a Bicsérdi-

vízfolyásban (16. ábra). 

 

 

 

16. ábra: Az AQEM mintavételi helyeken begyűjtött bolharákok mennyiségi 

eloszlása (szürke színnel a G. roeselii-t, fehérrel a G. fossarum-ot jelöltem; (□: 

interkvartilis tartomány, –: medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító 

pontok nélkül, ○: kiugró érték, *: extrém kiugró érték)) 
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Gammarus roeselii három vízfolyásból került elő, azonban mivel a BICS01 helyen 

mindössze egyetlen példányát gyűjtöttük, ezért a mennyiségi viszonyait két patak esetén 

vizsgáltuk a továbbiakban (PETO01, VIZF01), melyek között az egyedszámok alapján 

nem találtunk szignifikáns eltérést (kétmintás t-teszt: F = 0,760, p = 0,389) (16. ábra). 

Régió szerinti eloszlás  

A két nagy mecseki régiót külön vizsgálva jelentős különbséget tapasztaltunk a keleti 

(OLV01, REKA01, VARV01 és 02, HIDA01 és 02) és nyugati területek (BICS01, 

BODA01, PETO10, VIZF01) között. Első és legfontosabb, hogy a két faj csak a Nyugat-

Mecsekben fordult elő együttesen. A Gammarus fossarum mindkét földrajzi régióban 

előfordult, viszont az egyedszámok között jelentős különbséget találtunk. A Keleti-

Mecsekben szignifikánsan több egyedet fogtunk, mint a Nyugat-Mecsekben (kétmintás 

t-teszt: G. fossarum: F = 11,781 p = 0,001) (17. ábra). 

 

17. ábra: A Gammarus fajok földrajzi régiók szerinti mennyiségi eloszlása (szürke 

színnel a G. roeselii-t, fehérrel a G. fossarum-ot jelöltem; (□: interkvartilis tartomány, –: 

medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító pontok nélkül, ○: kiugró érték, *: 

extrém kiugró érték) 

                     Keleti-Mecsek                                   Nyugat-Mecsek 
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Alapkőzet szerinti eloszlás 

 

Ha a területen található három különböző típusú alapkőzet szerint csoportosítjuk a 

vízfolyásokat, akkor is szignifikánsan eltérő egyedszámokat kapunk (18. ábra). A 

Gammarus fossarum esetén a három eltérő alapkőzet közül a vörös homokkövön fogtunk 

szignifikánsan kevesebb egyedet (ANOVA: G. fossarum: F = 30,565, p < 0,001) míg a 

másik két alapkőzet (mészkő, alkálidiabáz tufa) között a post-hoc tesztek alapján nem 

találtunk szignifikáns különbséget a mennyiségi viszonyokban. Gammarus roeselii 

esetén is jelentős különbséget találtunk az alapkőzetek között, mivel alkálidiabáz tufán 

egyáltalán nem találtunk meg a fajt (18. ábra). A másik két alapkőzet között azonban nem 

találtunk szignifikáns különbséget (kétmintás t-teszt: F = 0,760, p = 0,389). 

  

18. ábra: A bolharák fajok alapkőzet szerinti mennyiségi eloszlása szórással (szürke 

színnel a G. roeselii-t, fehérrel a G. fossarum-ot jelöltem) 

 

Összességében látható, hogy a G. roeselii mindössze két, általunk is vizsgált mecseki 

vízfolyásban jelent meg nagyobb egyedszámmal. Melynek okai az abiotikus 

paraméterekben lévő különbségek lehetnek. A továbbiakban 2-2 patak esetén vizsgáljuk 

a háttérváltozók közötti különbségeket, valamint a mikroélőhelyek közötti eloszlást. A 

választott vízfolyások ahol csak a G. fossarum fordul elő az OLV01 és HIDA01, míg ahol 

mindkét faj tömegesen előfordul a PETO01 és a VIZF01. 

 

              Vörös homokkő                   Mészkő                  Alkálidiabáz tufa 
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5.3.2. A két különböző fajkészletű patakpár abiotikus környezetének összehasonlítása 
 

 

A főkomponens analízis (PCA) során a 4 vizsgált élőhely, leginkább az első 

főkomponens tengely menti, tiszta elválását tapasztaltuk az abiotikus háttérváltozók 

alapján (19/A. ábra). Látható, hogy azokra a helyekre, ahol csak a G. fossarum fordult elő 

(HIDA01 és OLV01) jellemzőbb a nagyobb arányú domboldali erdős borítottság (változó 

kódja az ábrán: SIV5), illetve magasabb pH és meglepő módon magasabb kémiai 

oxigénigény (KOI) is egyaránt. Annak ellenére, hogy mindkét patakszakaszra csak a G. 

fossarum előfordulása jellemző, a fizikokémiai sajátosságaik jelentősen különböznek. 

Míg az OLV01 élőhely elválását elsősorban a durvább szemcseméretű aljzatok (MeL, 

MaL, MsL) nagyobb aránya okozza, addig a HIDA01 mintavételi helyre inkább a 

gyakoribb alámosások (Alám) és ennek következtében kialakuló jellemzőbb kavicsos 

aljzat (Ak) jellemzőbb. Mindemellett a HIDA01 mintavételi hely bizonyult a leginkább 

természetközelinek a MÉTA természetességi index alapján (VaV1). Azon 

patakszakaszokon, ahol a két faj együttesen fordult elő elsősorban az egyes degradáltsági 

mutatók, mind patakparti (VaV4), mind domboldali (SIV4) léptékben bizonyultak 

meghatározó tényezőknek. Továbbá antropogén zavarásra utal az e helyekre jellemző 

magasabb oldott nitrit (NO2) és nitrát (NO3) koncentráció is, valamint jelentősebb 

hozzáférhető tápanyag (Xy, Det) áll rendelkezésre ezen élőhelyeken. Az ordinációs térbe 

illesztett GAM modellek bizonyítják, hogy a fajok egyedszámának változása 

nagymértékben követi az élőhelyek közötti különbségeket (19/B-C. ábra). A 

diszturbancia és ezáltal a G. roeselii megjelenése következtében a G. fossarum csökkenő 

egyedszámát becsüli a modell a PETO01 és VIZF01 irányába. Továbbá látható, hogy ahol 

a G. fossarum a legkisebb egyedszámot éri el, ott a G. roeselii legnagyobb abundanciája 

jellemző (PETO01). 
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19. ábra: (A) Főkomponens analízis (PCA) eredménye, a környezeti háttérváltozók 

(jelmagyarázat a függelék 1. táblázatban) alapján tisztán elkülönülő vízfolyásokat 

mutat. (B) és (C) GAM modell eredménye a PCA első két tengely koordinátáinak és a 

G. roeselii (B) és G. fossarum (C) egyedszámának illeszkedése alapján. (A mintavételi 

helyek kódjaihoz tartozó vízfolyások nevei az 1. táblázatban találhatóak, Sp: tavaszi, 

Su: nyári, Au: őszi minták) 
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Összehasonlítva a különböző fajösszetételű vízfolyások két csoportjának abiotikus 

körülményeit (20. ábra); különböző medermorfológiai és a környezetük degradáltsági 

állapotára utaló mutatók, illetve bizonyos ionok koncentrációja között, továbbá a xylal 

mikroélőhely típus borítási arányában (t = -2,684, p = 0,028) találtunk szignifikáns 

különbséget. A medermorfológiai tényezők közül a két a legjelentősebb különbséget a 

két vízfolyás csoport vízmélységében találtuk (t = -3,556, p = 0,007). Szignifikáns 

különbséget találtunk a partmenti növényzet degradáltsági állapotában, valamint a 

patakparti vegetáció degradáltsági állapotában is. Azokon a területeken ahol megjelent a 

G. roeselii, magasabb értéket kaptunk a másodlagos (degradált) élőhely számra, mind 

domboldali (t = -3,437, p = 0,009), mind völgytalpi (t = -5,817, p = 0,001) léptéket 

vizsgálva. A Ca2+ ion koncentrációja (mg/l) is nagyobb volt (t = -4,530, p = 0,002) azokon 

a helyeken, ahol mindkét faj jelen volt. Végezetül, szignifikáns különbséget találtunk a 

partmenti cserje (t = -2,623, p = 0,031) és az erdő (t = 3.217, p = 0,012) borítottságban a 

két helycsoport között. A többi paraméter között nem találtunk szignifikáns különbséget. 

 

20. ábra: A két különböző faji összetételű patakpárok abiotikus viszonyainak 

összehasonlítása arra utal, hogy azokon a helyek ahol mindkét faj előfordult nagyobb 

fokú antropogén hatás érvényesülhet, mely az élőhely degradáltságára utalhat. (○: xylal 

mikroélőhely típus aránya a 100m-es patakszakaszon; □: vízmélység; ◊: Ca2+ ion 

koncentrációja (mg/l), ×: patakmenti (0-1m) cserje %-os borítottság; : domboldali 

másodlagos (degradált) élőhely száma; : völgytalpi másodlagos (degradált) élőhely 

száma;  : domboldali erdő borítottság). 
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A nyolcadik hipotézist igazolva, eredményeink azt mutatják hogy jelentősebb 

antropogén zavarások (pl. erőteljesen degradált környezet) esetén a G. roeselii 

megjelenhet patakok felsőbb szakaszain. 

 

5.3.3. A két faj mikroélőhely szintű térbeli elkülönülésének vizsgálata 

 

Azokon a helyeken, ahol a Gammarus fossarum egyedül fordul elő (HIDA01, 

OLV01), nem találtunk szignifikáns különbséget az egyes aljzattípusok között a faj 

mennyiségi eloszlásainak tekintetében (Kruskal-Wallis teszt: tavasz: χ2 = 0,432, p = 

0,806; nyár: χ2 = 3,545, p = 0,170; χ2 = 1,054, p = 0,590) (21. ábra). 

 

 

21. ábra: G. fossarum mikroélőhelyek szerinti, szezonális mennyiségi eloszlása (□: 

interkvartilis tartomány, –: medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító pontok 

nélkül, ○: kiugró érték, *: extrém kiugró érték) 

A két faj együtt előfordulása (PETO01, VIZF01) esetén szignifikáns különbséget 

találtunk a G. fossarum mikroélőhely preferenciájában, tavasszal és nyáron (Kruskal-

Wallis teszt: tavasz: χ2 = 10,744, p = 0,005; nyár: χ2 = 14,617, p = 0,001) (22. ábra, 

Függelék 5. táblázat). A G. fossarum egyedei továbbra is dominánsak maradtak a köves 

mikroélőhelyeken, azonban a finom szemcsés üledékkel borított élőhelyek esetén 

csökkenést figyelhetünk meg az egyedszámukban (vö. 21. és 22. ábra), azonban ez csupán 

nyáron volt szignifikáns mértékű (7. táblázat). Ősszel nem találtunk különbséget az egyes 

élőhelyekhez való kötődés alapján (Kruskal-Wallis teszt: ősz: χ2 = 1,618, p = 0,445) (22. 

ábra). 

Tavasszal a G. roeselii alacsony egyedszámban fordult elő, továbbá nem találtunk 

különbséget az egyes élőhelyek között az egyedszámok tekintetében (Kruskal-Wallis 

teszt: χ2 = 0,614, p = 0,736) (22. ábra). Nyáron és ősszel viszont szignifikáns különbség 

figyelhető meg a faj mennyiségi eloszlásában az egyes mikroélőhelyeket vizsgálva 
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(Kruskal-Wallis teszt: nyár: χ2 = 11,349, p = 0,003; ősz: χ2=14,080, p = 0,001) (22. ábra, 

Függelék 5. táblázat). Látható, hogy amíg a faj domináns maradt a biotikus élőhelyen, 

addig a durva szemcsés mikroélőhelyeken (DSZA) alacsony egyedszámban fordult elő. 

 

22. ábra: G. fossarum (fehér színnel jelölve) és G. roeselii (szürke színnel jelölve) 

mikroélőhelyek szerinti, szezonális mennyiségi eloszlása (□: interkvartilis tartomány, –: 

medián, ┬: minimum és maximum értékek a torzító pontok nélkül, ○: kiugró érték, *: 

extrém kiugró érték). 

5.3.4. Interspecifikus kompetíció okozta mikroélőhely váltás 

 

G. fossarum abundanciájának összehasonlítása G. roeselii-vel koegzisztens valamint 

egyedüli előfordulása esetén a legtöbb esetben nem mutatott szignifikáns különbséget (7. 

táblázat). Tavasszal találtunk kivételeket találtunk a DSZA és FSZA mikroélőhelyekben, 

illetve a biotikus mikroélőhelyen nyáron (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Gammarus fossarum egyedszám adatainak közvetlen összehasonlítása 

kompetítor jelenlétében illetve egyedüli előfordulás esetén, évszakonkénti és 

mikroélőhelyenkénti bontásban. (Szekvenciális Bonferroni-korrigált Mann-Whitney U 

teszt: U: próbastatisztika értéke, p: szignifikancia, N: az összehasonlított alminták 

száma). 

Évszak / m.élőhely DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz 
U = 289,50, p = 0.009* 

(N = 62) 

U = 7,50, p = 0.001* 

(N = 23) 

U= 21,00, p = 0.755 

(N = 14) 

Nyár 
U = 250,50, p = 0.065 

(N = 55) 

U = 72,00, p = 0.088 

(N = 32) 

U = 3,00, p = 0.011* 

(N = 13) 

Ősz 
U = 258,00, p = 0.948 

(N = 47) 

U = 58,50, p = 0.067 

(N = 30) 

U = 65,50, p = 0.976 

(N = 23) 

*: szignifikáns különbség 
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5.3.5. Koegzisztencia vizsgálatok 

A koegzisztencia vizsgálatok során szinte egész évben az összes élőhely típuson 

negatív asszociáció áll fenn a két faj között, mely kompetíciót sejtet. Egyetlen kivételt 

találtunk az általunk vizsgált területeken: ősszel a finomszemcsés (FSZA) élőhelyen 

pozitív asszociációt tapasztaltunk (8. táblázat). 

8. táblázat: A koegzisztencia vizsgálatok eredményei (Jelmagyarázat: CIij: 

koegzisztencia index, P Comp: a kompetíció szignifikancia értéke, Alsó 2,5%: a random 

eloszlás alsó 2,5%-os értéke, Felső 2,5%: a random eloszlás felső 2,5%-os értéke P Ass: 

az asszociáció P értéke). 

Tavasz 

mikroélőhely CIij P Comp Alsó 2,5% Felső 2,5% P Ass asszociáció 

DSZA 0,042 0,000 0,067 0,074 1,000 negatív 

FSZA 0,074 0,000 0,156 0,173 1,000 negatív 

Biotikus 0,120 0,000 0,167 0,176 1,000 negatív  

Nyár 

mikroélőhely CIij P Comp Alsó 2,5% Felső 2,5% P Ass asszociáció 

DSZA 0,028 0,000 0,046 0,049 1,000 negatív 

FSZA 0,109 0,000 0,211 0,223 1,000 negatív 

Biotikus 0,138 0,000 0,147 0,150 1,000 negatív 

Ősz 

mikroélőhely CIij P Comp Alsó 2,5% Felső 2,5% P Ass asszociáció 

DSZA 0,035 0,000 0,056 0,060 1,000 negatív 

FSZA 0,396 1,000 0,141 0,173 0,000 pozitív 

Biotikus 0,228 0,000 0,288 0,308 1,000 negatív 
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6. Eredmények megvitatása 

 

Vizsgálataink során egyrészt igazoltuk a nemzetközi irodalomból ismert 

jelenségeket, másrészt számos újabb információval gazdagítottuk a G. fossarum és G. 

roeselii autökológiájáról szóló ismereteinket az interspecifikus kompetíció indukálta 

élőhely felosztás területén, valamint az együttélés során kialakuló biotikus és az ezt 

befolyásoló abiotikus környezeti tényezők hatása terén. 

Vízfolyásonként gyakran több Amphipoda faj fordul elő, hosszanti zonációt mutatva 

(Foeckler & Schrimpff, 1985; Otto, 1998). A fajok eloszlása a Völgységi-patak mentén 

az irodalmi adatoknak megfelelő volt (H2) (Janetzky, 1994; Nesemann et al., 1995). A 

felsőbb szakaszok jellemző faja (G. fossarum) a forrásközeli szakaszon, míg az alsóbb 

szakaszokon tipikus G. roeselii az alsóbb régiókban volt domináns faj. Ezen általános 

szabálynak némiképpen ellentmond ugyan a G. roeselii alacsony egyedszámban való 

megjelenése a tározó-alatti mintavételi helyen (VPTA), de ez szintén nem okoz 

meglepetést. Camargo és munkatársai (2005) hegyvidéki folyókon létesített tározó 

hatásának vizsgálata során a tározó alatti szakaszokon a potamális viszonyok 

felerősödését figyelték meg, azaz amennyiben a vízfolyás állóvízen halad át, a tavakra 

jellemző nagyobb besugárzás, ezáltal a magasabb hőmérséklet miatt a kifolyásnál 

megjelenhet alsóbb szakaszokra jellemző faj. A Kismányoknál (VPKM) előkerült G. 

fossarum egyedek esetén azonban feltételeznünk kell, hogy a felsőbb szakaszokról 

lesodródó példányokat gyűjthettük. 

A közel rokon fajok közötti koegzisztencia gyakran jár együtt erős interspecifikus 

versennyel, ha hasonló élőhelyeket foglalnak el (Dick & Platvoet, 1996; Piscart et al., 

2009b; Platvoet et al., 2009). A növekvő élőhelyi komplexitás több mikroélőhely típust 

eredményez, több lehetséges menedékhellyel (MacNeil et al., 1997). Esetünkben is 

látható, hogy az élőhely komplexitása nagyban hozzájárulhat a fajok elterjedési és 

együttélési mintázatához, melyet igazoltunk is a G. fossarum esetében. A kismányoki 

mintavételi helyen (VPKM) a korábbi mederrendezési munkák (függelék, F17) 

eredményeképpen lényegesen szegényesebb összetételt találtunk, mindössze három 

mikroélőhely alkotta a vizsgált szakaszt (12. ábra), mely nem kedvezhet a két faj 

együttélésének, csupán lesodródott G. fossarum egyedeket foghattunk elenyésző 

mennyiségben. Azonban a G. roeselii-ből ezen a helyen gyűjtöttük a legtöbb példányt, 

mely a roppant alacsony mikroélőhely diverzitással együttesen okozták, hogy e faj esetén 

nem találtunk összefüggést az egyedszám és mikroélőhely diverzitás (~élőhely 
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komplexitás) között. Bonyhád mellett (VPBO) ismét nagyfokú komplexitás volt jellemző 

mikroélőhely szinten, azonban itt a vízfolyás már Szilágyi és munkatársai (2006) munkája 

alapján „dombvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegű, közepes-finom mederanyagú, 

közepes vízgyűjtőjű kis folyó” besorolású, melyre már egyértelműen a G. roeselii a 

jellemző bolharák faj (Horvai et al., 2009), ezáltal a G. fossarum megjelenésére nem 

számítottunk. 

Eredményeinkből egyértelműen látszik, hogy a két hasonló faj mikroélőhelyek közötti 

eloszlása egyedüli előfordulás esetén nagymértékben hasonló (H3) (13-14. ábra). Mely 

nem meglepő, mivel a Gammarus fajokat nem tartják mikroélőhely specialistának 

(MacNeil et al., 1997). Mindkét faj nagyobb egyedszámban fordul elő a köves (DSZA) 

valamint a biotikus mikroélőhelyeken, míg az apró szemcséjű élőhelyeken alacsony 

abundanciával voltak megtalálhatóak. Azonban számos Gammaridae fajnál megfigyelték 

a képességet, miszerint a mikroélőhely választásukat különböző környezeti tényezőkhöz 

igazítják, mint predációs nyomás, intra- és interspecifikus kompetíció és aljzat minőség 

(Devin et al., 2003; van Overdijk et al., 2003; Kobak & Źytkowicz, 2007; MacNeil et al., 

2008; Kobak et al., 2009; Platvoet et al., 2009; Czarnecka et al., 2010). Koegzisztencia 

esetében a mechanizmusok, melyeken keresztül a biotikus interakciók kifejtik hatásukat 

a következőkben nyilvánulhatnak meg: mikroélőhely szegregáció (Olyslager & Williams, 

1993; MacNeil et al., 1999; Jones et al., 2002), táplálék specializáció (Nakano & 

Furukawa-Tanaka, 1994), és a fajspecifikus ontogenetikus életmenet jellegek (Pinkster & 

Broodbakker, 1980; Kolding, 1981; Kolding & Fenchel, 1981). Az Amphipoda fajok 

együttélése során adott válaszok közül leggyakrabban vizsgált jelenség a térbeli 

elkülönülés, főként mikroélőhely szinten (pl. van Overdijk et al., 2003, McGrath et al., 

2007, Korpinen & Westerbom, 2009). Az idegenhonos Dikerogammarus villosus és a 

Nyugat-Európában meghonosodott státuszú, hazánkban őshonosnak tekinthető G. 

roeselii esetében nagyfokú eltérést tapasztaltak az aljzatválasztásban (Kley et al., 2009). 

Laborkísérletben, a hasonló élőhely preferenciájú G. pulex és G. roeselii közötti nem volt 

közvetlen kompetíció és nem változtatták meg mikroélőhely preferenciájukat egymás 

jelenlétében (van Riel et al., 2007). E két faj közötti térbeli és időbeli koegzisztenciát 

terepi kutatások is megerősítették, melyek során G. roeselii és G. pulex között gyenge 

interakciót figyeltek meg (Kaldonski et al., 2008). A G. roeselii egyedek a számukra 

kedvezőbb élőhelyeket kolonizálták, melyek a G. pulex egyedeinek kevésbé voltak 

megfelelőek, így kisebb egyedszámmal voltak jelen (Bauer et al., 2000; Bollache et al., 

2006; Lagrue et al., 2007; Kaldonski et al., 2008). Következtetésük szerint a G. roeselii 
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tartós együttélése valószínűsíthető lehet más őshonos fajokkal. Másrészt Túri et al. (2003) 

kompetitív kizárást figyelt meg két őshonos faj (G. fossarum, G. balcanicus) között kis 

hegyvidéki patakokban Észak-Magyarországon. Hasonlóképpen, az idegenhonos 

Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899) és a vizsgálat helyszínén őshonos Gammarus 

fasciatus Say, 1818 fajokkal végzett laborkísérletekben, az idegenhonos faj a preferált 

aljzatért zajló kompetíció során kiszorította az őshonos fajt (van Overdijk et al., 2003). 

Esetünkben a fajok együttes előfordulása esetén markáns változást találtunk a fajok 

mikroélőhelyek közötti eloszlásában (H4). Azonban fontosnak tartom kiemelni, hogy 

mivel mindössze egy éves adatsor állt rendelkezésünkre, eredményeink némiképp 

fenntartásokkal kezelendők. Igaz ez különös tekintettel a szezonális különbségekre (H5), 

mivel a vizsgált fajok tömegessége az évek során, igazodva a környezet 

változékonyságához, olykor jelentős különbségeket mutathat (Kontschán, 2002), így 

teljesen megbízható eredményeket csak egymást követő, többéves adatsor biztosíthatna. 

A koegzisztencia viszonyok (5. táblázat) feltárása megerősítette, hogy a megfelelően 

komplex élőhelyeken, elkülönült előfordulási mintázatot tapasztaltunk, azaz térbeli niche 

szegregációt (H6). 

A Völgységi-patak középső szakaszán, ahol a környezeti partaméterek 

(feltételezhetően a hőmérséklet, és aljzatborítottság) megfelelő élőhelyet biztosít mindkét 

faj számára, tartós koegzisztencia kialakulását találtuk. A mezo- és mikroélőhelyek között 

jellegzetes élőhelyfelosztását figyeltük meg a két fajnak. A felsőbb, gyors folyású köves 

aljzatú szakaszokon (VPTF, VPTA) egyedül előforduló G. fossarum ezen átmeneti 

szakaszon is a gázlókon gyakoribb DSZA mikroélőhelyen fordult elő nagyobb 

egyedszámmal. Ezzel szemben az alsó szakaszok jellemző faját, a G. roeselii-t a középső 

szakaszon a mélyebb medencékhez kötődő biotikus élőhelyeken találtuk nagyobb 

abundanciával. Ezáltal megerősítettük a korábbi feltételezéseket, hogy a G. fossarum a 

más fajjal történő együttélés során a gyorsabb áramlási sebességgel rendelkező 

mikroélőhelyeket foglalja el (Goedmakers, 1972). Vagyis elmondható, hogy mindkét faj 

azokon a mikroélőhelyeken fordult elő nagyobb denzitással, melyek leginkább 

hasonlítanak azon mezo/mikroélőhely kombinációhoz, melyek azokra a 

patakszakaszokra jellemzőek, melyeken egyedül fordulnak elő. Ezen élőhelyek, a 

magyaregregyi (VPME) és vékényi (VPVÉ) mintavételi helyeken mutattak kellően 

komplex felépítést (12. ábra), mely hozzájárulhat a két faj mikroélőhely szinten kialakuló 

elkülönüléséhez, ezáltal a tartós koegzisztencia kialakulásához. A mikroélőhelyek 

elhelyezkedése a medence-gázló rendszerben, valamint előbbiek diverzitása 
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megteremtheti a lehetőségét a fajok térbeli elkülönüléséhez (H7). Azonban számos 

biotikus tényező is hatással lehet a mikroélőhelyek közötti eloszlásra. E biotikus 

interakciók közül elsősorban az „intraguild” predáció valamint az interspecifikus 

kompetíció játszik fontos szerepet (Dick et al., 1990). Annak ellenére, hogy a bolharák 

fajokat általánosságban omnivor (mindenevő) fajoknak tartják (Kelly et al., 2002; Krisp 

& Maier, 2005), több inváziós faj (pl. Dikerogammarus villosus) esetén a predáció 

szerepe kiemelkedő fontosságú a biotikus kapcsolatokban (Kinzler et al., 2009). Ezzel 

szemben az őshonos fajok szájszervének (Mayer et al., 2012) valamint 

gyomortartalmának (Felten et al., 2008) vizsgálata alapján megállapították, hogy 

étrendjük elsősorban növényi törmelékre valamint egyéb növényi szövetekre 

korlátozódik, ahogy ezt Bacela-Spychalska & Van der Velde (2013) a G. fossarum faj 

esetén is bebizonyította. Krisp & Maier (2005) laboratóriumi kísérletük során 

megállapították, hogy a G. roeselii által kifejtett predációs nyomás sokkal kevésbé 

jelentős, mint azt az inváziós fajok esetén találták, továbbá még a Gammarus pulex esetén 

tapasztalttól is elmaradt. A korábbi megállapítások alapján az őshonos fajok esetén a 

táplálékért és menedékért folytatott interspecifikus kompetíció (interferencia) tűnik a 

koegzisztencia kialakításában lényegesebb folyamatnak szemben a predációval. Ennek 

ellenére nem zárhatjuk ki teljesen a predáció szerepét az őshonos bolharák közösségek 

szerveződésében és fennmaradásában (Dick et al., 1990). 

A niche felosztás együtt jár a források, ellenségek, mutualista kapcsolatok, élőhelyek, 

időbeli és térbeli foltok nagy számával, valamint a fajtársak különböző válaszaival 

közvetlen vagy közvetett mechanizmusokon keresztül (Chesson, 2000; Chase & Leibold, 

2003). Mindezek alapján a felemáslábú rákok élőhely választását, mint minden egyéb 

élőlény esetében, kölcsönható biotikus és abiotikus faktorok komplex sorozata 

befolyásolhatja (Dahl & Greenberg, 1996). A tényezők, melyek hatással lehetnek a 

Gammarus fajok eloszlására és egyedszámára, a következőképpen csoportosíthatók: (1) 

faktorok, melyek meghatározzák a fajok élőhely választását függetlenül más fajoktól, 

mint a fiziológiai tolerancia (Savage, 1996), (2) biotikus interakciók, mint a predáció és 

a kompetíció (Dick et al., 1994; Dick, 1996; MacNeil et al., 1999), életmenet 

különbségek, eltérő fekunditás (Pöckl, 1993). Tehát általában a biotikus és az abiotikus 

faktorok komplexe befolyásolja az Amphipoda populációk dinamikáját és ennek 

következtében az interspecifikus versenyt (MacNeil et al., 2001). Az adaptációk vagy 

egyes viselkedési jellegek előnyhöz juttathatják az egyik fajt a másik fajjal szemben, vagy 
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akár egyensúlyt eredményezhetnek, ezáltal biztosítva a fajok tartós koegzisztenciáját 

(MacNeil et al., 2001).  

Munkánk során nem vizsgáltuk a két faj közötti fekunditás illetve életmenet 

különbségeket, azonban e tényezők szerepét sem szabad lebecsülni a koegzisztencia 

kialakulásában (Pöckl, 1993). 

A vizsgált két faj között kialakult koegzisztencia a tér- és időbeli mozaikosság és 

komplexitás, valamint az intra- és interspecifikus interakciók sorozatának sérülékeny 

egyensúlyán alapulhat. Azonban az idők során változhatnak a környezeti paraméterek, 

például antropogén hatás következtében (Kinzler & Maier, 2003; van Riel et al., 2007; 

Piscart et al., 2009a), mely változásokat nagy valószínűséggel az együtt élő fajok 

mintázata követni fogja. Ezt a mintázatban bekövetkező változást a két mecseki vízfolyás 

példáján bizonyítottuk is. Érdekes eredmény, hogy az egyik élőhely, ahol megtalálható a 

G. roeselii, közvetlenül az orfűi Vízfő-forrás kifolyása után található. Ez ellentmond 

számos irodalmi adattal, melyek szerint a G. roeselii nem képes kolonizálni a forrásokat 

és forráskifolyókat (pl. Wijnhoven et al., 2003a,b; Piscart et al., 2009a). Azonban ha 

összehasonlítjuk az abiotikus háttérváltozókat, akkor elmondható, hogy azoknak az 

élőhelyeknek, ahol a két faj együttesen előfordult, sokkal inkább alsóbb szakasz jellege 

volt (19-20. ábra). Ez megnyilvánult a nagyobb patakparti és domboldali másodlagos 

(degradált) élőhely arányban is, vagyis az antropogén zavarás nagyobb mértékében (H8). 

Azonban feltételezhetjük, hogy a zavarás ellenére a hegyvidéki patakok kevésbé 

optimális élőhelyek a G. roeselii számára. Ennek következtében a tipikusan magasabb 

tengerszintfeletti magasságon előforduló G. fossarum (Copilas-Ciocianu et al., 2014) 

bizonyulhat erősebb kompetítornak, melyet alátámaszt, hogy legtöbb esetben nem 

okozott szignifikáns egyedszám változást a G. roeselii jelenléte (7. táblázat). Továbbá 

lehetséges magyarázat a megfigyelt eloszlási mintázatra, hogy a G. roeselii a kolonizáció 

kezdeti stádiumában van. Erre utal, hogy e faj, míg szinte teljesen kiszorult a köves 

élőhelyekről, viszonylag magas egyedszámban van jelen a biotikus mikroélőhelyekben 

(22. ábra). Összehasonlítva a Völgységi-patak hossz-szelvénye középső szakaszán talált, 

mikroélőhely szintű együttélési mintázatot, a degradált felső szakaszokon talált 

eloszlással, nagyfokú hasonlóságot találunk (vö. 15. és 22. ábra). Mindkét esetben a G. 

fossarum bizonyult a domináns fajnak a köves aljzaton, míg a biotikus mikroélőhelyeken 

mindkét faj nagy egyedszámmal volt megtalálható. Vagyis antropogén zavarás hatására, 

a vízfolyások rhitrális tájékának bolharák közösségére jellemző mikroélőhely szintű 

eloszlás figyelhető meg a krenális tájékon. 
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A kapott eredmények nagyban alátámasztanák, hogy miért jelenthetett meg első- és 

másodrendű hegyi patakokban az alsóbb szakaszok jellemző faja, mely kapcsán 

belátható, hogy humán zavarások következtében a faj tovább növelheti előfordulási 

területét és megjelenhet olyan forrástájékokon, melyek zavarás nélkül nem lennének 

alkalmas élőhelyek a számára.  
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7. Összefoglalás 

 

A Gammaridae fajok gyakori előfordulásúak sekély vízi élőhelyeken és a partmenti 

vízi közösségek fontos részét képezik. Nagy denzitást elérve, gyakran domináns vagy 

szubdomináns tagjait képezik a folyók és patakok litorális és partmenti gerinctelen 

együtteseinek. 

Célunk volt feltárni az előforduló két őshonos faj (G. fossarum és G. roeselii) tér-

időbeli mintázatát makro-, mezo- és mikroélőhely szinten, valamint megvizsgálni a fajok 

koegzisztencia viszonyait. A mintavételezésekre 2009 tavaszán (március-április), nyarán 

(július) és őszén (szeptember) került sor az AQEM mintavételi protokoll szerint, az 

idegenhonos elemeket még nem tartalmazó Völgységi-patak hossz-szelvényében, 

valamint mecseki kisvízfolyásokban. 

 

Munkánk során az alábbi új tudományos eredmények születtek: 

 

1. Vizsgálataink során 49 mintavételi helyen mértük fel a Mecsek-hegység 

vízfolyásainak bolharák faunáját, mely során átfogó adatokat nyertünk a fajok 

elterjedéséről. Bizonyítottuk, hogy a hegység domináns faja a Gammarus fossarum, 

G. roeselii csupán néhány helyen jelent meg. 

 

2. A Völgységi-patak hossz-szelvénye mentén egy a mikroélőhelyek borítottsági 

arányának változásához igazodó zonációját figyeltük meg a két fajnak. Felső 

szakaszon a G. fossarum volt az uralkodó faj, majd az átmeneti szakaszon a két faj 

stabil koegzisztenciáját követően az alsó szakaszon a G. roeselii faj dominanciáját 

figyeltük meg. 

 

3. Bizonyítottuk az egyes fajok mikroélőhelyek közötti eloszlásának különbözőségét 

egyedüli előfordulás illetve koegzisztencia esetén egyaránt. Míg a G. roeselii-nek 

határozott mikroélőhely preferenciája volt, addig a G. fossarum eloszlása egyenletes 

volt. Ez az eloszlásbeli különbség együttélésük során jelentősen megváltozik az 

interspecifikus kompetíció hatására. 
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4. A vízfolyás középső szakaszán az együttélésük során a fajok azokat a 

mezo/mikroélőhely kombinációkat részesítik előnyben, melyek az eredeti élőhelyükön 

található környezethez hasonlóak, vagyis a felső szakaszok jellemző faja a G. fossarum 

a gázlókban található köves élőhelyeken, míg az alsó szakaszok tipikus faja a G. 

roeselii a medencékben található biotikus élőhelyeken fordul elő nagyobb 

egyedszámban.  

 

5. Megfigyeltük, hogy jelentősebb antropogén zavarások (pl. erőteljesen degradált 

környezet) esetén a G. roeselii megjelenhet patakok felsőbb szakaszain hasonló 

koegzisztencia mintázatot kialakítva a G. fossarum-mal, mint amelyet a 

természetközeli vízfolyások középső szakaszain találtunk. Tehát feltételezhetjük, hogy 

emberi zavarások következtében a G. roeselii tovább növelheti az előfordulási 

területét, és olyan szakaszokat foglalhat el, amelyek alapvetően zavarás nélkül nem 

alkalmasak a faj számára. 
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8. Summary 

 

Gammaridae species are common in shallow aquatic habitats and are an important part 

of littoral freshwater communities. Reaching high density, they are often dominant or 

subdominant members of the macroinvertebrates of littoral zones of rivers and streams.  

Our aim was to explore the spatio-temporal pattern of the occurrence of two native 

species (G. fossarum and G. roeselii) in macro-, meso- and microhabitat level, and to 

study the coexistence conditions of the species. In addition, examine how the 

anthropogenic disturbances affect the quantitative and qualitative distribution of 

gammarid species in headwaters of Mecsek-mountains. Sampling was carried out in 

Spring 2009 (March-April), Summer (July) and Autumn (September) in accordance to 

the AQEM sampling protocol, in the longitudinal section of the Völgységi-stream and in 

small watercourses in Mecsek-mountains. These sites did not contain any alien species.  

 

During our work the following new scientific results have been achieved: 

 

1. In our study we contributed to the gammarid fauna of the Mecsek-mountains at 

49 sampling points to gain a comprehensive knowledge on the distribution of the 

species. We proved that the dominant species is the Gammarus fossarum, G. 

roeselii appeared at only a few sites. 

 

2. A longitudinal gradient was observed along the Völgységi-stream: the dominance 

of G. fossarum at upstream sections continuously transitioned into the dominance 

of G. roeselii through an intermediate section, where both species coexisted. 

 

3.  We proved the different quantitative distribution of the species among the 

microhabitats even the case of single occurrence and in case of coexistence. While 

G. roeselii had a definitive microhabitat preference, G. fossarum showed a 

uniform distribution in case of single occurrences. This distribution significantly 

changes in case of coexistence as a result of interspecific competition. 

 

4. Both species occur in meso- and microhabitat combination resembling their 

usually occupied habitat along the stream continuum. Gammarus fossarum, which 

usually occupies higher altitudinal distribution ranges, chose the lithal in riffles. 
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Gammarus roeselii, which usually inhabits the lower parts of a stream, preferred 

the biotic microhabitats located in deeper waters in pools in the middle section of 

Völgységi stream. 

 

5. We observed that in case of stronger anthropogenic impacts (e.g. highly degraded 

riparian vegetation) G. roeselii appeared at disturbed headwater sites with similar 

co-existence pattern which was found under natural circumstances in the middle 

section of the streams. We conclude that the degradation of near-pristine 

headwater sites could enable G. roeselii to further expand its area of occurrence 

and to occupy sections which basically, without disturbance, are not suitable for 

them. 
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Függelék 

 

Függelék 1. táblázat: Az elemzések során használt csoportosított patakszakaszokat 

jellemző környezeti háttérváltozókm minimum, átlagos és maximális (szórás) értéke négy 

csoportba sorolva, valamint a statisztikai elemzéseket megelőzően használt 

transzformációt feltüntetve. 
 

Változó / rövidítés Természetközeli élőhely 
Antropogén zavarás alatt 

álló élőhely 
Transzformáció 

Aljzatösszetétel    

% Megalithal 
MeL 0,00…0,14…0,79 

(0,32) 
0,00 arcsin(x/100)0,5 

% Macrolithal 
MaL 0,00…4,22…13,22 

(6,28) 

0,00…0,95…3,17 

(1,45) 
arcsin(x/100)0,5 

% Mesolithal  
MsL 31,78…46,69…60,05 

(9,49) 

4,76…28,41…63,33 

(24,88) 
arcsin(x/100)0,5 

% Microlithal  
MiL 0,79...10,39...18,73 

(7,42) 

4,76...15,18...28,44 

(8,45) 
arcsin(x/100)0,5 

% Akal 
Ak 0,79...8,81...17,62 

(6,49) 

0,00...10,78...24,60 

(10,11) 
arcsin(x/100)0,5 

% Psammal 
Ps 0,52...12,14...26,70 

(9,71) 

6,87…15,49…39,68 

(12,18) 
arcsin(x/100)0,5 

% Argyllal 
Ar 0,00…5,45…14,29 

(6,03) 

0,00…10,55…37,29 

(13,61) 
 

% Xylal 
Xy 1,05...3,71...9,09 

(2,88) 

3,81…6,81…16,13 

(4,72) 
arcsin(x/100)0,5 

% CPOM 
CP 0,00…6,53…20,08 

(8,83) 

0,00…9,88,,26,56 

(9,65) 
arcsin(x/100)0,5 

% FPOM 
FPD 0,00…0,00…0,00 

(0,00) 

0,00…1,85…10,89 

(4,44) 
arcsin(x/100)0,5 

Mikroélőhelyek 

száma 

MhabNumb 6,00…7,17…9,00 

(1,16) 

6,00…7,00…8,00 

(0,89) 
ln(x+1) 

Gázlók száma 

100 m-es 

szakaszon 

riffle 
3,00…5,50…7,00 

(1,51) 

5,00…7,33…9,00 

(1,63) 
ln(x+1) 

Medencék száma 

100 m-es 

szakaszon  

pool 
3,00…4,33…8,00 

(1,86) 

4,00…5,50…7,00 

(1,04) 
ln(x+1) 

Átlagos 

vízszélesség (m)  

width 0,94…1,34…1,72 

(0,26) 

1,8…2,09…2,29 

(0,19) 
ln(x+1) 

Átlagos 

vízmélység (m)  

depth 0,04…0,05…0,07 

(0,01) 

0,08…0,15…0,34 

(0,09) 
ln(x+1) 
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Kanyarulatok 

száma 100 m-es 

szakaszon 

Ka 
2,00…3,83…6,00 

(1,72) 

3,00…4,83…8,00 

(2,13) 
ln(x+1) 

Fatörzsek száma 

100 m-es 

szakaszon 

wood 
3,00…5,16…9,00 

(2,99) 

6,00…10,33…13,00 

(2,80) 
ln(x+1) 

% Detritusz 
det 6,70…24,47…54,00 

(18,39) 

19,05…35,12…52,38 

(13,99) 
arcsin(x/100)0,5 

% Alámosás 
Alám 4,55…20,04…42,86 

(17,34) 

4,76…19,21...35,71 

(15,54) 
arcsin(x/100)0,5 

Fizikokémiai paraméterek:   

pH 
pH 7,97…8,39…9,00 

(0,38) 

7,12…7,91…8,50 

(0,50) 
exp(x/100) 

Vízhőmérséklet 

(°C) 

T 6,40…13,01…19,40 

(5,15) 

10,10…12,65,,17,83 

(2,67) 
ln(x+1) 

Vezetőképesség 

(μS/cm) 

Cond 572,00…722,23…886,00 

(158,43) 

649,70…795,93…899,30 

(89,60) 
exp(x/100) 

Oldott oxigén 

(mg L-1) 

O2 5,10…6,91…8,10 

(1,17) 

5,20…6,50…8,20 

(1,34) 
ln(x+1) 

NH4
+ (mg L-1) 

NH4 0,02…0,49…1,00 

(0,43) 

0,04…0,41…1,20 

(0,53) 
ln(x+1) 

NO2
- (mg L-1) 

NO2 0,01…0,02…0,03 

(0,01) 

0,01…0,05…0,32 

(0,05) 
ln(x+1) 

NO3
2- (mg L-1) 

NO3 0,20…0,93…2,10 

(0,78) 

0,40…1,55…2,70 

(0,93) 
ln(x+1) 

PO4
3- (mg L-1) 

PO4 0,18…0,46…0,84 

(0,28) 

0,14…0,40…0,76 

(0,20) 
ln(x+1) 

SO4
2- (mg L-1) 

SO4 0,30…41,84…120,00 

(47,09) 

1,05…57,37…140,00 

(52,15) 
ln(x+1) 

Ca2+ (mg L-1) 
CA_log 50,04…83,57…110,43 

(20,96) 

115,46…134,59…165,18 

(21,01) 
ln(x+1) 

Mg2+ (mg L-1) 
MG_log 19,56…33,96…45,24 

(10,47) 

14,97…43,91…102,05 

(31,54) 
ln(x+1) 

Cl- 
Cl 1,01…4,97…10,19 

(3,99) 

7,76…9,97…12,12 

(1,69) 
ln(x+1) 

HCO3
- 

HCO3_log 238,90…365,93…415,80 

(66,30) 

360,90…442,92…525,60 

(69,63) 
ln(x+1) 

Kémiai 

oxigénigény 

KOI 3,04…3,70…4,75 

(0,59) 

0,77…1,96…3,12 

(1,03) 
ln(x+1) 

m-lúgosság 

(mmol L-1) 

Mlug 5,50…6,25…6,80 

(0,52) 

5,89…7,33…8,60 

(1,08) 
ln(x+1) 
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Patakkal érintkező vegetáció szerkezete 

% Fa (0-1m) 
RIV1 8,75…19,60…29,76 

(7,97) 

14,67…20,01…26,12 

(3,71) 
arcsin(x/100)0,5 

% Cserje (0-1m) 
RIV2 1,19…3,86…6,81 

(2,03) 

6,33…17,04…24,93 

(7,29) 
arcsin(x/100)0,5 

% Lágyszárú (0-

1m) 

RIV4 46,43…54,99…65,09 

(8,62) 

48,47…60,89…69,43 

(7,70) 
arcsin(x/100)0,5 

Növényzeti 

borítottság (%) 

RiCo 85,65…88,51…91,39 

(2,63) 

95,06…96,06…96,94 

(0,66) 
arcsin(x/100)0,5 

Völgytalpi vegetáció    

MÉTA 

természetességi 

index 

VaV1 
3,67…3,80…3,93 

(0,14) 

3,72…3,74…3,75 

(0,01) 
ln(x+1) 

Élőhelyek száma 
VaV2 2,00…2,50…3,00 

(0,54) 
4,00 ln(x+1) 

% Természetes 

élőhelyek 

VaV3 
100,00 50,00 arcsin(x/100)0,5 

% Másodlagos 

élőhelyek  

VaV4 
0,00 50,00 arcsin(x/100)0,5 

% Fás borítás 
VaV5 90,00…95,00…100,00 

(5,44) 
100,00 arcsin(x/100)0,5 

Domboldali vegetáció    

MÉTA 

természetességi 

index 

SIV1 3,75…3,97…4,20 

(0,24) 
4,00 ln(x+1) 

Élőhelyek száma 
SIV2 

2,00 
3,00…3,50…4,00 

(0,55) 
ln(x+1) 

% Természetes 

élőhelyek 

SIV3 50,00…75,00…100,00 

(27,38) 

33,00…54,16…0,75 

(22,82) 
arcsin(x/100)0,5 

% Másodlagos 

élőhelyek  

SIV4 0,00…25,00…50,00 

(27,38) 

25,00…45,83…66,00 

(22,82) 
arcsin(x/100)0,5 

% Fás borítás 
SIV5 90,00…95,00...100,00 

(5,44) 

60,00…75,00…90,00 

(16,43) 
arcsin(x/100)0,5 
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Függelék 2. táblázat: A Völgységi-patak mikrohabitat preferencia vizsgálataihoz, a G. 

roeselii egyedüli előfordulása esetén használt tesztekhez (Kruskall-Wallis teszt) tartozó 

Dunn’s post-hoc tesztek eredményei. 

G. roeselii   DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz DSZA  z=3,017; p=0,002* z=1,288; p=0,198 

 FSZA   z=3,686; p<0,001* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Nyár DSZA  z=2,079; p=0,037* z=2,300; p=0,021* 

 FSZA   z=3,718; p<0,001* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Ősz DSZA  z=3,017; p=0,003* z=0,433; p=0,665 

 FSZA   z=2,439; p=0,015* 

*: szignifikáns különbség 

 

Függelék 3. táblázat: A Völgységi-patak mikrohabitat preferencia vizsgálataihoz, 

koegzisztens előfordulás esetén használt tesztekhez (Kruskall-Wallis teszt) tartozó 

Dunn’s post-hoc tesztek eredményei.  

G. fossarum  DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz DSZA  z=2,940; p=0,003* z=1,154; p=0,248 

 FSZA   z=3,158; p=0,002* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Nyár DSZA  z=3,185; p=0,001* z=0,799; p=0,424 

 FSZA   z=1,721; p=0,085 

  DSZA FSZA Biotikus 

Ősz DSZA  z=3,112; p=0,002* z=0,697; p=0,485 

 FSZA   z=1,886; p=0,059 

G. roeselii  DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz DSZA  z=0,311; p=0,755 z=3,124; p=0,002* 

 FSZA   z=2,170; p=0,003* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Nyár DSZA  z=0,953; p=0,341 z=2,475; p=0,001* 

 FSZA   z=1,288; p=0,178 

  DSZA FSZA Biotikus 

Ősz DSZA  z=2,230; p=0,003* z=2,164; p=0,003* 

 FSZA   z=0,057; p=0,954 

*: szignifikáns különbség 
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Függelék 4. táblázat: A Völgységi-patak esetén vett alminták mezohabitat és mikrohabitat 

szerinti megoszlása 

Mintavételi 

hely 

Alminta 

sorszáma 

Tavasz Nyár Ösz 

  Mezohabitat Mikrohabitat Mezohabitat Mikrohabitat Mezohabitat Mikrohabitat 

UPR: 1 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 2 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Medence Mesolithal 

 3 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 4 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Medence Akal 

 5 Gázló Mesolithal Gázló Psammal Gázló Mesolithal 

 6 Gázló Macrolithal Gázló Mesolithal Medence CPOM 

 7 Gázló Mesolithal Medence Psammal Medence Akal 

 8 Gázló Psammal Gázló Macrolithal Gázló Macrolithal 

 9 Medence CPOM Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 10 Gázló Microlithal Medence Akal Medence Akal 

 11 Gázló Psammal Gázló Mesolithal Gázló Microlithal 

 12 Gázló CPOM Medence Akal Medence Akal 

 13 Medence CPOM Gázló Argyllal Gázló Mesolithal 

 14 Medence Microlithal Gázló Mesolithal Medence Akal 

 15 Gázló Mesolithal Gázló CPOM Gázló Mesolithal 

 16 Gázló Mesolithal Medence Psammal Gázló CPOM 

DOR: 1 Medence CPOM Medence Argyllal Medence Psammal 

 2 Medence Macrolithal Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 3 Medence Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Microlithal 

 4 Gázló Mesolithal Gázló Microlithal Gázló Microlithal 

 5 Medence Psammal Gázló Microlithal Gázló Argyllal 

 6 Medence Psammal Gázló Mesolithal Gázló Argyllal 

 7 Medence Psammal Gázló Microlithal Gázló CPOM 

 8 Gázló Mesolithal Gázló CPOM Gázló Mesolithal 

 9 Gázló Mesolithal Gázló CPOM Gázló Argyllal 

 10 Gázló Mesolithal Medence Macrolithal Gázló Mesolithal 

 11 Gázló Mesolithal Medence Mesolithal Medence Argyllal 

 12 Gázló Mesolithal Medence Mesolithal. Medence Argyllal 

 13 Gázló Microlithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 14 Gázló Microlithal Medence Mesolithal Medence Mesolithal 

 15 Gázló Microlithal Medence Mesolithal Gázló Mesolithal 

 16 Gázló Mesolithal Medence Mesolithal Gázló CPOM 

MAG: 1 Medence Microlithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 2 Medence Psammal Gázló Mesolithal Medence CPOM 

 3 Medence Xylal Gázló Microlithal Medence CPOM 

 4 Gázló Microlithal Gázló Akal Gázló Microlithal 

 5 Gázló Mesolithal Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 6 Gázló Mesolithal Medence Xylal Medence Akal 

 7 Gázló Mesolithal Medence Mesolithal Medence Akal 

 8 Medence Psammal Gázló Mesolithal Medence Microlithal 

 9 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Medence Psammal 

 10 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Medence Argyllal 

 11 Gázló Mesolithal Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 12 Medence Xylal Gázló Argyllal Gázló Mesolithal 

 13 Gázló Mesolithal Medence Mesolithal Gázló Mesolithal 

 14 Gázló Mesolithal Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 15 Medence Mesolithal Medence Argyllal Gázló Microlithal 

 16 Medence Microlithal Medence Akal Medence Psammal 
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Mintavételi 

hely 

Alminta 

sorszáma 

Tavasz Nyár Ősz 

  Mezohabitat Mikrohabitat Mezohabitat Mikrohabitat Mezohabitat Mikrohabitat 

VÉK: 1 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Microlithal 

 2 Medence Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Microlithal 

 3 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 4 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Makrofita 

 5 Medence Microlithal Medence Microlithal Gázló Mesolithal 

 6 Gázló Microlithal Medence Microlithal Gázló Mesolithal 

 7 Gázló Microlithal Medence Makrofita Gázló Microlithal 

 8 Gázló Microlithal Medence Psammal Medence Xylal 

 9 Medence Xylal Gázló Microlithal Medence Psammal 

 10 Gázló Microlithal Medence Makrofita Gázló Microlithal 

 11 Gázló Microlithal Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 12 Gázló Mesolithal Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 13 Medence Psammal Gázló Microlithal Medence Makrofita 

 14 Medence Akal Medence Psammal Medence Makrofita 

 15 Medence Makrofita Medence Makrofita Medence Psammal 

 16 Medence Psammal Medence Psammal Medence CPOM 

KIS: 1 Gázló Mesolithal Medence Makrofita Gázló Mesolithal 

 2 Gázló Mesolithal Medence Makrofita Gázló Mesolithal 

 3 Gázló Mesolithal Medence Makrofita Medence Makrofita 

 4 Gázló Mesolithal Medence Makrofita Gázló Makrofita 

 5 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 6 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 7 Medence Makrofita Gázló Mesolithal Medence Makrofita 

 8 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 9 Medence Makrofita Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 10 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Medence Makrofita 

 11 Medence Psammal Medence Psammal Medence Makrofita 

 12 Medence Psammal Gázló Mesolithal Medence Makrofita 

 13 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 14 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal 

 15 Gázló Mesolithal Gázló Mesolithal Medence Makrofita 

 16 Gázló Mesolithal Medence Makrofita Medence Makrofita 

BON: 1 Medence Akal Medence Xylal Medence Psammal 

 2 Medence Akal Medence FPOM Medence FPOM 

 3 Medence Psammal Medence Akal Medence Akal 

 4 Medence Akal Medence Psammal Medence Makrofita 

 5 Medence Akal Medence Argyllal Medence CPOM 

 6 Gázló Argyllal Medence Argyllal Gázló Argyllal 

 7 Gázló Microlithal Medence Akal Medence Xylal 

 8 Medence Xylal Medence Makrofita Medence CPOM 

 9 Medence Xylal Gázló Argyllal Gázló Mesolithal 

 10 Medence FPOM Gázló Microlithal Gázló Mesolithal 

 11 Gázló Akal Gázló Mesolithal Gázló Argyllal 

 12 Gázló Akal Gázló Argyllal Gázló Mesolithal 

 13 Gázló Akal Gázló Mesolithal Gázló Microlithal 

 14 Medence Makrofita Gázló Mesolithal Gázló Microlithal 

 15 Gázló Argyllal Gázló Microlithal Gázló Microlithal 

 16 Gázló Argyllal Gázló Microlithal Gázló Argyllal 
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Függelék 5. táblázat: A mecseki patakok mikrohabitat preferencia vizsgálataihoz, 

koegzisztens előfordulás esetén használt tesztekhez (Kruskall-Wallis teszt) tartozó 

Dunn’s post-hoc tesztek eredményei. Csak a szignifikáns Kruskall-Wallis teszt 

eredményekhez. 

G. fossarum  DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz DSZA  z=1,948; p=0,051 z=1,790; p=0,073 

 FSZA   z=3,047; p=0,002* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Nyár DSZA  z=2,830; p=0,004* z=1.574; p=0,115 

 FSZA   z=3,674; p<0,001* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Ősz DSZA  - - 

 FSZA   - 

G. roeselii  DSZA FSZA Biotikus 

Tavasz DSZA  - - 

 FSZA   - 

  DSZA FSZA Biotikus 

Nyár DSZA   z=1,376; p=0,169 z=3,851; p<0,001* 

 FSZA   z=2,341; p=0,02* 

  DSZA FSZA Biotikus 

Ősz DSZA  z=0,066; p=0,947 z=3,449; p<0,001* 

 FSZA   z=3,062; p=0,002* 

*: szignifikáns különbség 
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F1. ábra. Bicsérdi-vízfolyás (Bakonya, BICS01) 

 
F2. ábra. Bodai-vízfolyás (Boda, BODA01) 
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F3. ábra. Hidasi-völgy felső szakasza (Hosszúhetény, HIDA01) 

 

 

F4. ábra. Hidasi-völgy alsó folyása (Komló, HIDA02) 
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F5. ábra. Ól-völgy (Szászvár, OLV01) 

 

 

 

F6. ábra. Petőczi-árok (Bakonya, PETO01) 
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F7. ábra. Réka-völgy (Pécsvárad, REKA01) 

 

 

 

F8. ábra. Vár-völgyi-patak, Iharos-kút (Magyaregregy, VARV01) 
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F9. ábra. Vár-völgyi-patak, Máré-forrás (Magyaregregy, VARV02) 

 

F10. ábra. Vízfő-forrás (Orfű, VIZF01) 
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F11. ábra. Völgységi-patak (Mézesréti tározó felett, VPTF) 

 

 

 

F12. ábra. Mézesréti tározó (fényképezte: Reizti Bernadett) 
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F13. ábra. Mézesréti tározó (fényképezte: Reizti Bernadett) 

 

 

 

F14. ábra. Völgységi-patak (Mézesréti tározó alatt, VPTA) 
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F15. ábra. Völgységi-patak (Magyaregregy, VPME) 

 

 

 

 

 

F16. ábra. Völgységi-patak (Vékény, VPVÉ) 
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F17. ábra. Szabályozási munkák Nagymányok és Kismányok között 

 

 

 

F18. ábra. Völgységi-patak (Kismányok, VPKM) 
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F19. ábra. Völgységi-patak (Bonyhád, VPBO) 
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Although the influence of invasive species on the distribution of native species is well-studied,

our knowledge on the processes driving the co-occurrence of native gammarid species is

limited. We studied the co-occurrence of two common European gammarids, Gammarus

fossarum and Gammarus roeselii, along a stream continuum inMecsekMountains, SWHungary.

We hypothesized that (1) the large scale distribution is influenced by microhabitat diversity;

(2) the distribution of each species is equal among the availablemicrohabitats in the absence of a

competitor; (3) microhabitat preference is evident in the case of coexistence; and (4) the

mesohabitat structure influences the microhabitat preference. A longitudinal gradient was

observed along the stream: The dominance of G. fossarum at upstream sections continuously

transitioned into the dominance of G. roeselii through an intermediate section, where both

species coexisted. This distribution cannot be completely explained by the microhabitat

diversity. In cases of single species occurrences, no microhabitat preference was found in

G. fossarum, whereas G. roeselii preferred lithal and biotic microhabitats. The presence of a

competitor significantly modified the microdistribution: G. roeselii retreated from lithal

microhabitats and G. fossarum almost disappeared from gravel. Moreover, the location of

microhabitats within mesohabitats significantly affected the distribution of gammarids. Both

species occurred in meso- and microhabitat combination resembling their habitat usually

occupied along the stream continuum:G. fossarumwas an indicator species for the fast-flowing

shallow riffleswith the dominance of lithal microhabitat, whereasG. roeseliiwas abundant in the

slow-flowing deeper pools usually characterized by vegetation or organic matter. Our results

suggest that, beyond the large scale longitudinal distributional pattern and species-specific life-

cycles, the meso- and microhabitat characteristics of a stream can drive stable and long-term

coexistence among G. fossarum and G. roeselii.

K E YWORD S

co-occurrence, Gammarus fossarum, Gammarus roeselii, habitat segregation, microhabitat

preference

1 | INTRODUCTION

Habitat segregation is considered an important process in forming

and maintaining biodiversity (Leibold & McPeek, 2006). Such niche

segregation involves multiple influencing factors, including available

resources, abundances and densities of competitors and mutualists,

habitat variability and structure, and consequently the temporal and

spatial patterns of species (Chase & Leibold, 2003; Chesson, 2000).

Antagonistic interactions among species belonging to the same

functional guilds are generally based on predation and competition

(Berezina, 2009; Dick & Platvoet, 1996). Utilizing the same

resources, such as food or habitat, may increase the probability of

competition among similar species (Schoener, 1983). Species

sharing similar niches often show divergence in one or several
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traits (Korpinen & Westerbom, 2009). Interspecific competition can

influence habitat utilization patterns, for example, gammarid

amphipods may increase their swimming activity and spend more

time searching for shelter in the presence of a competitor (Riel,

Healy, van der Velde, & Bij de Vaate, 2007).

Changes in native amphipod assemblages due to the colonization

of invasive species are well-known (e.g., Dick, 1996; Grabowski,

Konopacka, Jażdżewski, & Janowska, 2006; Piscart, Roussel, Dick,

Grosbois, & Marmonier, 2011). On the other hand, we found that the

biotic interactions and habitat separation among native species were

poorly known (Mauchart, Bereczki, Ortmann-Ajkai, Csabai, & Szivák,

2014). For this purpose, we studied the co-occurrence of two common

and widespread European gammarids, Gammarus fossarum and

Gammarus roeselii.

G. fossarum Koch, 1835, is a widely distributed freshwater species

in Europe (e.g., Karaman & Pinkster, 1977) and is considered as the

most abundant native amphipod in freshwater streams of Central

European mountainous areas (Pöckl, Webb, & Sutcliffe, 2003).

G. roeselii Gervais, 1835, was probably introduced from the Balkans

in the Holocene (Jazdzewski & Roux, 1988; Karaman & Pinkster, 1977)

and is considered as an early-invading species in Western Europe

(Piscart, Bergerot, Laffaillec, & Marmonier, 2009). It is treated as a

native species in Eastern and Central European rivers, where it usually

occupies the lower parts of streams and rivers (Janetzky, 1994;

Jazdzewski & Roux, 1988).

Differences between G. fossarum and G. roeselii in life cycle and

fecundity are well-known (e.g., Pöckl, 1992, 1993). For example,

length of reproductive inactivity and average fecundity are dependent

on temperature: G. roeselii has a higher growth rate and a faster life

cycle with higher temperature optima (Pöckl, 1992, 1993; Pöckl &

Humpesch, 1990). However, G. roeselii experiences a longer pause in

reproduction at lower temperatures (October–February), whereas G.

fossarum exhibits a shorter period of inactivity (October–November)

or reproduction can continue throughout the year (Beracko, Sýkorová,

& Štangler, 2012). Thus, the faster life cycle and longer period of

reproductive inactivity of G. roeselii connected with the slower

development and shorter inactive state of G. fossarum provides

balance between the species (Pöckl, 1992), which can be an important

factor for the stable coexistence of these two species.

Another important but poorly known factor affecting the

sympatric distribution of these species may be spatial separation at

meso- and microhabitat scale. Generally, amphipods prefer habitats

characterized by higher structural complexity, which provide more

opportunities to shelter (Hacker & Steneck, 1990; Kley et al., 2009).

Furthermore, environmental factors have non-negligible effects on the

distribution pattern of gammarids (Früh, Stoll, & Haase, 2012). The

main factors include temperature (Pöckl & Humpesch, 1990), pH

(Meijering, 1991), conductivity (Kestrup & Ricciardi, 2009), and

dissolved oxygen concentrations (Henry & Danielopol, 1999). To

sum up, coexistence can occur at sites where physico-chemical

attributes are suitable for both species and where the microhabitat

structure is complex enough to provide sufficient shelter for each

species. However, whereas the microhabitat preference is frequently

studied, the influence of the mesohabitat structure on the distribution

amongmicrohabitats is almost unknown, apart from only a few articles

mentioning the differences in abundance between pools and riffles

(e.g., Dahl & Greenberg, 1996).

We previously reported a case in which the two gammarids

coexisted under unusual circumstances (Mauchart et al., 2014): due to

anthropogenic impacts, the lowland species G. roeselii also occurred in

headwater sites. In the present study, we examined changes in meso-

and microhabitat preferences in areas of coexistence along a less

disturbed stream.

We hypothesized that (1) microhabitat diversity has a significant

effect on the large scale distribution along the stream continuum; (2) as

closely related species, the distribution of each species is equal among

the available microhabitats in the absence of competitor; (3) due to the

interspecific competition the microhabitat preference and, as a

consequence, the distribution among microhabitats will change in

the case of coexistence; and (4) the mesohabitat structure has

influence on the microhabitat preference.

2 | MATERIALS AND METHODS

2.1 | Sampling sites and data collection

The Völgységi-stream is one of the most important watercourses of

the Eastern-Mecsek Mountains (South-West Hungary), collecting

water ofmany smaller streams, and runs in aNE directionwith a length

of 53 km. Its catchment area is 550 km2 and stream discharge

fluctuated between 0.004 and 2.64m3/s in 2009. Macroinvertebrate

samples were taken at six sites along the stream (Figure 1). The

immediate environment/catchment land use of the stream is

continuously changing from the source to the sink (Ortmann-Ajkai,

Czirok, & Horvai, 2010). The uppermost section (sites UPR, DOR,

Figure 1) is located at the source, upstream and downstream of a small

reservoir (surface area: 4,500m2), and is characterized by 62% natural

riparian habitat and 55% forest coverage (mainly oak-hornbeam and

beech). In the middle section (sites MAG, VÉK, Figure 1), the

proportion of natural riparian habitat and forest coverage have been

reduced to 36 and 29%, respectively. In the lower section of the

stream, the upstream site (KIS, Figure 1) is a straightened channel with

a limited habitat heterogeneity due to extensive streambed manage-

ment (see results). However, the bed at the most downstream site

(BON, Figure 1) is more natural and has greater habitat heterogeneity.

Riparian and forest habitat coverages are only 7% and 2% in this

section (Ortmann-Ajkai et al., 2010).

Each site was sampled three times in 2009: in spring (28 March to

5 April), summer (1–4 July), and autumn (17–27 September). Benthic

invertebrate assemblages were quantitatively sampled according to

the Integrated Assessment System for the Ecological Quality of

Streams and Rivers throughout Europe using the Benthic Macro-

invertebrates (AQEM) protocol (AQEMConsortium, 2002), which uses

a multihabitat scheme designed for sampling major microhabitats in

proportion to their presencewithin 100m long reaches (i.e., sites). Our

sampling process differed from the original AQEM method in the

number of sampling units (16 instead of 20) and in that we treated the
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units separately in the statistical analyses. All the sites have been

selected to be representative for a longer section of the stream.

Sampling units were distributed according to the proportion of all

microhabitats (Table 1) accounting for ≥5% of the streambed. Sixteen

samples were taken from a 0.25 × 0.25m2 area by kick and sweep

sampling methods using a standard pond net (0.5 mmmesh size), thus,

a total of 1 m2 was sampled at each site. In macrolithal microhabitats,

samples were taken from the surface of the rocks and from the fine

sediment between them. Further methodological details can be found

in the AQEM Consortium (2002). For each sampled microhabitat, we

recorded the related mesohabitat attribute as either from riffle or pool

(Table S1). All the collected gammarid individuals were identified

based on the keys and descriptions of Cărăuşu, Dobreanu, and

Manolache (1955) and Kontschán, Muskó, and Murányi (2002).

2.2 | Statistical analysis

For the statistical analyses of hypotheses 2–4, we reduced the

available microhabitat types into three wider habitat groups (Table 1).

The lithal microhabitat group contains the larger sized mineral habitat

types with similar physical flow regime. The gravel microhabitat group

contains the finer particulate microhabitats, which are providing less

possibility for sheltering. Finally, the biotic microhabitat group seems

more divergent (Table 1), but it can be treated as functionally similar

because themain source of nutrients is mainly allochthonous leaf litter

at headwater sites and autochthonous macrophytes at lower sites

(Vannote, Minshall, Cummins, Sedell, & Cushing, 1980).

To test the direct effect of microhabitat diversity (the Shannon-H

diversity indices from proportions of all microhabitat types sampled in

each section) on the large scale distribution of the species (hypothesis

1), a linear regression was conducted between Shannon-H microhabi-

tat diversity (explanatory variable) and the abundance of each

individual species (dependent variable). Regression coefficients were

calculated for sites where the species was present (five sites upstream

in case of G. fossarum and five sites downstream in case of G. roeselii).

Microhabitat preferences were examined within each season (at

sites where the species were separated from each other) (hypothesis

2) testing the distribution of untransformed count data of the species

(dependent variable) among the three wider microhabitat group

(explanatory variable). For this analysis Kruskal–Wallis tests were

used. Prior to the visualization, all abundance data were log10(x + 1)

FIGURE 1 Map of the study area. 1. Upstream to the reservoir (UPR) 46°11′51.25″N 18°18′15.02″E (288m a.s.l.) 2. Downstream to the
reservoir (DOR) 46°12′10.30″N 18°18′00.08″E (282m a.s.l.) 3. Magyaregregy (MAG) 46°14′26.97″N 18°18′20.85″E (215m a.s.l.) 4. Vékény
(VÉK) 46°16′16.70″N 18°21′16.57″E (170m a.s.l.) 5. Kismányok (KIS) 46°16′53.64″N 18°28′03.80″E (129m a.s.l.) 6. Bonyhád (BON) 46°16′
08.96″N 18°31′09.76″E (120m a.s.l.)

TABLE 1 List of microhabitats from the AQEM protocol (following
Hering, Moog, Sandin, & Verdonschot, 2004) and the cumulative
microhabitat groups used in this study

Groups Type Definition

Gravel Argyllal Silt, loam, clay (inorganic); <6 μm

Psammal Sand; diameter 6 µm–2mm

Akal Fine to medium-sized gravel; diameter
2mm–2 cm

FPOM Deposits of fine particulate organic
matter

Lithal Microlithal Coarse gravel with medium to fine
gravel; diameter 2–6 cm

Mesolithal Cobbles with a variable percentage of
gravel and sand; diameter 6–20 cm

Macrolithal Coarse cobbles, gravel and sand;
diameter 20–40 cm

Biotic Macrophytes Macrophytes; including moss and
Characeae

Xylal Tree trunks, dead wood, branches, roots

CPOM Deposits of coarse particulate organic
matter
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transformed to reduce the number of outliers, overall to provide

clearer figures.

To observe the distribution of species abundances among the

three microhabitat groups in the case of coexistence in the middle

sections of the stream (hypothesis 3), the same tests were

conducted as in hypothesis 2. Moreover, for pairwise comparisons,

Sequential Bonferroni corrected Mann–Whitney U tests were used

within each season to test the differences between abundance data

of the species (dependent variable) depending on sympatric or

allopatric distribution.

To test for the influence of mesohabitat attributes (riffle/pool) on

the microhabitat preference (hypothesis 4), a Generalized Linear

Model (GLM) with negative binomial distribution (due to over-

dispersed data) was used with the pooled, untransformed count

data (dependent variable). The smaller scaled microhabitat (microhab-

itat group type with three levels: 1, 2, 3) were crossed with

mesohabitat type (riffle/pool, levels 1 and 2, respectively) as

independent variable. Moreover, the presence or absence of the

competitor (0 or 1) also was included in the model as a factor. It was

defined as coexistence if the abundance of one species reached at

least the 10% of the abundance of the other species. To test the

distribution between mesohabitats in the sites of coexistence,

indicator species analysis (indval) was carried out based on the

description of Dufrêne and Legendre (1997) where the dependent

variable was the abundance data of species and the grouping variable

was the mesohabitat type (riffle/pool, 1 and 2, respectively). The

analyses were implemented in R ver. 3.12 software environment (R

Development Core Team, 2014) using the MASS (Venables & Ripley,

2002) and labdsv (Roberts, 2007) packages.

3 | RESULTS

3.1 | The effect of microhabitat diversity on the
longitudinal pattern

A longitudinal gradient with threemajor stream sections was observed

along the stream, based on both the relative abundances of the species

and the composition of the microhabitats. Absolute upstream

dominance of G. fossarum continuously turned into the absolute

dominance of G. roeselii through an intermediate coexistent section

(Figure 2). In the uppermost section (UPR, DOR), the streambed was

mostly characterized by macro-, meso-, and microlithal microhabitats,

which covered approximately 70% of the streambed. The biotic

microhabitat group consisted only of leaf litter (CPOM), with less than

10% coverage (Figure 3). In the middle section (MAG, VÉK) where we

found the stable coexistence (Figure 2) of gammarids in all seasons

(Figure 4), a highly various mixture of microhabitats was recorded. At

VÉK, we found high numbers of available shelters, that is, large

proportions of stony microhabitats and macrophytes (Figure 3), and

the proportion of the two species was almost equally split.

Furthermore, this site was characterized by the largest overall number

of gammarid individuals (the gray line in Figure 2). In the lower section

(KIS), only threemicrohabitats were found (Figure 3), or the streambed

was covered mostly with fine particulate microhabitats, that is, mud,

sand, and gravel (BON).

We found a significant and strong positive correlation between

the abundance of G. fossarum and the microhabitat diversity (Linear

regression: R2 = 0.78, p = 0.047). In contrast, no significant relationwas

observed in the case of G. roeselii (Linear regression: R2 = 0.45,

p = 0.213).

3.2 | Distribution among microhabitats without
competitor

The seasonal microhabitat preference and its change also showed

species-specific responses, depending on the species composition.

The quantitative microdistribution was similar among the three main

microhabitat types at sites UPR and DOR, where G. fossarum was the

dominant species (Kruskal–Wallis tests, spring: χ2 = 3.839, df = 2,

p = 0.147; summer: χ2 = 4.389, df = 2, p = 0.111; autumn: χ2 = 3.313,

df = 2, p = 0.191). A weak (and not significant) preference was

observed in spring and autumn, when more specimens were collected

from the lithal and biotic microhabitats (Figure 4a,c).

At sites where G. roeselii was dominant (KIS, BON), we found

significant differences in the abundance of the species among

microhabitats in each season (K–W tests, spring: χ2 = 16.35, df = 2,

p < 0.001; summer: χ2 = 13.77, df = 2, p < 0.001; autumn: χ2 = 8.799,

FIGURE 2 Quantitative distribution pattern of the two studied
species along the stream (n = 74,867). The samples from different
seasons were pooled to show cumulative abundances

FIGURE 3 Changes in microhabitat composition through the
longitudinal section of Völgységi-stream. Microhabitat diversity at
sites given as Shannon-H diversity values above the bars
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df = 2, p = 0.012). G. roeseliiwas usually frequent in the lithal and biotic

type microhabitats in every season (Figure 4d–f).

3.3 | The effect of competition on the microhabitat
preference

If both specieswere presentwith high abundance (MAGandVÉK sites,

Figure 4g–i), the microhabitat preference was detectable for

G. fossarum (K–W tests, spring: χ2 = 11.666, df = 2, p = 0.003; summer:

χ2 = 4.615, df = 2, p = 0.019; autumn: χ2 = 11.262, df = 2, p = 0.004).

This species was most frequent in the lithal microhabitat group, but

also was frequent in the biotic microhabitat group, whereas

significantly less individuals were collected from the gravel type

microhabitats in spring and autumn (Table 2 and Figure 4g–i) in the

case of coexistence. Similarly, themicrohabitat preference ofG. roeselii

changed significantly in the case of coexistence (K–W tests, spring:

χ2 = 12.108, df = 2, p = 0.002; summer: χ2 = 4.761, df = 2, p = 0.037;

autumn: χ2 = 9.711, df = 2, p = 0.008). Significantly less individuals of

this species were collected from the lithal microhabitat group, but

remained abundant in the biotic microhabitat types (Table 2 and

Figure 4g–i). Furthermore, G. roeselii was collected in slightly higher

abundance in the gravel microhabitat group (which was not

characterized by a high number of individuals of this species in the

case of single occurrence), but that difference was not significant

(Table 2 and Figure 4g–i).

3.4 | Influence of mesohabitat on microhabitat
preference

The GLM confirmed our previous observation that the presence of a

competitor significantly modified the quantitative spatial micro-

distribution of the species (Table 3). Moreover, it has also clearly

highlighted that only the mesohabitat had no significant effect on the

species abundance, but the importance of the microhabitat location

has been confirmed as the interaction of meso- and microhabitats had

significant effects on the distribution in cases of both coexistence and

single occurrences (Table 3). We also found that the mesohabitats

usually had their typical microhabitat combination: Pools were

FIGURE 4 The microhabitat preference of the gammarid species depends on the coexistence, shown separately for each season. Solid boxes
are the log10(x + 1) transformed abundance of G. fossarum; empty boxes are that of G. roeselii. The panels “a–c” represent the absence of
microhabitat preference of G. fossarum in the case of single occurrence. In panels “d–f,” the preference of G. roeselii is displayed. In panels
“g–i,” the major changes in microhabitat preference assumes the influence of biotic interactions on the distribution pattern (□, interquartile
range; −, median; ⊤, minimum and maximum values without outliers and extremes; ○, outlier; *, extreme)
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characterized as mostly macrophytes and sludge, and the riffles were

lithal type microhabitats (Table S1). Accordingly, we found that

G. fossarum was the indicator species for the riffles (IndVal

score = 0.769, p = 0.001), whereas G. roeselii was the indicator species

for the pools (IndVal score: 0.713, p = 0.003).

4 | DISCUSSION

4.1 | The effect of microhabitat diversity on the
longitudinal pattern

Similarly to Janetzky (1994) and Nesemann, Pöckl, &Wittmann (1995)

we also observed the general large scale spatial distribution pattern of

the two gammarid species, that is, the upper stream sections

dominated by G. fossarum, while the lower sections were dominated

byG. roeselii, with a stable coexistence of the two species in themiddle

section. Complementing these studies, we discovered and described a

mechanism which allows for the long-term stable co-occurrence of

two similar gammarid species. The coexistence can be assumedmostly

among native species, whereas invasive species usually displace the

native ones (e.g., Dick, Elwood, & Irvine, 1990; Piscart, Maazouzi, &

Marmonier, 2008). The status of G. roeselii is complicated in this term,

as it is considered as a native species in Eastern and Central Europe

(Karaman & Pinkster, 1977), whereas in Western Europe, it is treated

as an early invader (van Riel et al., 2007), exotic species (Kaldonski,

Lagrue, Motreuil, Rigaud, & Bollache, 2008), but mostly as a

naturalized invader (Piscart et al., 2009). Despite that this species

has been well established for a long time and it is in balance with its

environment and other native species (Josens et al., 2005),

G. roeselii might show a higher dispersal capability than other native

gammarid species of Eastern and Central Europe, for example, it newly

arrived to Lombardy, Italy (Paganelli, Gazzola, Marchini, & Sconfietti,

2015). The fact that G. roeselii shows higher drift capability can be a

factor in its successful colonization and spreading in Western Europe

(Lagrue et al., 2011). As it became a naturalized species, a different

microhabitat preference is presumable, and it may allow finding of

microhabitats that are less occupied, therefore, the coexistence with

other species might be affected as well.

The coexistence between G. fossarum and G. roeselii also can

develop under unusual circumstances (Mauchart et al., 2014). Namely,

G. roeselii can inhabit headwater sites if the natural habitat became

degraded and resembles downstream sections due to the land use and

other anthropogenic influence. When this situation occurred,

G. roeselii mainly appeared in the biotic microhabitats and were

restricted from the lithal oneswhen coexisting. That also highlights the

importance of the microhabitat diversity, for example, a “more

complex habitat” could increase the co-occurrence of competitive

species (van Riel, van der Velde, & Bij De Vaate, 2009). Our first

hypothesis was partly confirmed, as the microhabitat diversity played

TABLE 2 The results of the direct comparisons of the species abundances with and without the presence of the competitor are showing the
different microhabitat change in all seasons

Lithal Gravel Biotic

G. fossarum

Spring U = 193.5, p = 0.081 (N = 46) U = 3.0, p = 0.028 (N = 10) U = 4.0, p = 0.371 (N = 8)

Summer U = 206.0, p = 0.894 (N = 43) U = 2.0, p = 0.005 (N = 14) U = 2.5, p = 0.285 (N = 7)

Autumn U = 117.0, p = 0.163 (N = 35) U = 16.5, p = 0.123 (N = 17) U = 4.5, p = 0.069 (N = 12)

G. roeselii

Spring U = 153.5, p = 0.037 (N = 36) U = 20.5, p = 0.563 (N = 19) U = 7.0, p = 0.171 (N = 9)

Summer U = 79.5, p = 0.002 (N = 37) U = 24.0, p = 0.947 (N = 16) U = 9.0, p = 0.395 (N = 11)

Autumn U = 41.0, p < 0,001 (N = 32) U = 7.0, p = 0.051 (N = 12) U = 31.0, p = 0.673 (N = 20)

Sequential Bonferroni corrected Mann–Whitney U tests; U, U score; p, significance level; N, number of samples compared.

TABLE 3 The result of GLM confirmed the importance of microhabitat location in the case of coexistence

Parameters Df Deviance Resid. Df Resid. Dev p

Intercept 536 1,433.18

Presence of the competitor 3 717.36 533 715.82 <0.001

Mesohabitat 1 1.570 532 714.25 0.210

Microhabitat 2 73.04 530 641.21 <0.001

Presence of the competitor × mesohabitat 3 1.80 527 639.41 0.616

Presence of the competitor × microhabitat 6 37.44 521 601.97 <0.001

Mesohabitat × microhabitat 2 16.75 519 585.22 <0.001

Presence of the competitor × mesohabitat × microhabitat 6 25.26 513 559.97 <0.001

Df, degrees of freedom; Resid Df, residuals of degrees of freedom; Resid. Dev, residuals of deviances; p, significance level.
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an important role in the distribution of the species. However, the

abundance of G. roeselii and the diversity of microhabitats were not

correlated, which might reflect to that (1) at KIS, where the highest

number of individuals were collected, only three microhabitats were

found due to the riverbedmanagementworks and (2) in the lowermost

section (BON), fine sediment (mud, sand, and gravel) was dominant.

Thus, despite the high diversity of microhabitats, this section provides

only few shelters, which leads to a decrease in the number ofG. roeselii

(Figure 2).

4.2 | Microhabitat preference with and without
competitor

According to our second hypothesis as these species are closely similar

(Mauchart et al., 2014), G. fossarum and G. roeselii preferred similar

microhabitats without the competitor (Figure 4a–f). Both species

preferred the gravel microhabitat the least, but this difference was

only significant for G. roeselii. Similarly, van Riel et al. (2007) found no

differences in microhabitat preference of G. roeselii and Gammarus

pulex (Linnaeus, 1758) in an artificial environment, however, no biotic

microhabitat was used in their experiment. Thus, these closely related

species exhibit no remarkable difference in their microhabitat

preference when they occur alone.

Our results support the third hypothesis as the distribution among

microhabitats of both species changed in the presence of the

competitor. van Riel et al. (2007) found that G. pulex and G. roeselii

did not change their microhabitat preferences among abiotic micro-

habitats (e.g., stones, gravel, sand) when co-occurring. These weak

interactions among the species were supported by a field survey,

where G. roeselii colonized the biotic microhabitats (aquatic vegeta-

tion) that were less acceptable to G. pulex which usually was found

between stones and gravel (Kaldonski et al., 2008). Contrary to these

results, we found clear changes in the microhabitat preference if both

species were present: G. roeselii retreated from lithal microhabitat and

G. fossarum almost completely disappeared from gravel, whereas both

species stayed abundant in biotic microhabitats. However, we may

acknowledge that due to the limited number of samples, some

comparisons are based on only seven samples (see Table 2) and further

data might be needed to confirm these results. The contrast between

our results and the literature is more remarkable if we take into

consideration that G. fossarum has similar ecological requirements to

those of G. pulex (Pöckl et al., 2003). Thus, we provide one of the first

reports on the effect of coexistence on the meso- and microhabitat

preference of native gammarid species in least-disturbed conditions.

Additionally, our findings highlight that similar native species may also

respond differently to the presence of a possible competitor, like it was

previously found between native and invasive species (Piscart et al.,

2011).

Overall, if environmental conditions allow, G. roeselii could

permanently coexist with other species. It can even colonize relatively

empty microhabitats (Kaldonski et al., 2008), or, as we showed, the

appearance of the segregation amongmicrohabitats can lead to stable,

long-term co-occurrence, even if species are showing similar substrate

preference.

4.3 | Influence of mesohabitat on microhabitat
preference

According to our fourth hypothesis, the influence of the location of

each microhabitat within mesohabitats also proved to be a significant

factor: G. fossarumwas an indicator species for the shallow riffles with

fast flow where the typical microhabitat type was the lithal, while

G. roeseliiwas abundant in the deeper pools with slow flow and usually

characterized by vegetation or organicmatter (Table S1). Namely, both

species occur in meso- and microhabitat combination resembling their

usually occupied habitat along the stream continuum. G. fossarum,

which usually occupies higher altitudinal distribution ranges (Copilaş-

Ciocianu, Grabowski, Pârvulescu, & Petrusek, 2014), chose the lithal in

riffles. G. roeselii, which usually inhabits the lower parts of a stream

(Nesemann et al., 1995), preferred the biotic microhabitats located in

deeper waters in pools in the middle section of Völgységi stream. Thus

we confirmed previous observations that G. fossarum occupied

microhabitats with faster running flow in the case of coexistence

with other native species (Goedmakers, 1972 and refs therein).

The position and the diversity of microhabitats provided the

possibility for spatial segregation of the species, and various biotic

factors can influence the distribution of the species among micro-

habitats, too. The role of intraguild predation among gammarids was

mainly described for invasive species (Kinzler, Kley, Mayer, Waloszek,

& Mainer, 2009). Gammarids are generally considered as omnivorous

species (Kelly, Dick, & Montgomery, 2002; Krisp & Maier, 2005).

However, based on mouthpart morphology (Mayer, Maas, &

Waloszek, 2012) and gut content analysis (Felten, Tixier, Guérold,

De Crespin De Billy, & Dangles, 2008), the diet of native species is

rather confined to leaf litter and other plant tissue, as was found in the

case of G. fossarum (Bacela-Spychalska & Van der Velde, 2013). Krisp

and Maier (2005) proved in the case of G. roeselii that the predatory

behavior of this species is much less significant than that of invasive

species or evenG. pulex. According to the previous statements, among

native species the importance of competition (interference) for

nutrients and shelter seems to be a more important process than

predation in coexistence. However, the role of intraguild predation

cannot be completely excluded from forming and maintaining native

gammarid communities (Dick et al., 1990). A conceivable driver of this

segregated distribution of the two species might be the effect of

kairomones (Baumgärtner, Jungbluth, Koch, & von Elert, 2002). The

kairomones can be important in microhabitat segregation as each

gammarid species avoided foreign species. These chemicals could be

useful for a species to recognize whether a shelter is empty, occupied

by another one or inhabited by a conspecific (Hesselschwerdt,

Tscharner, Necker, & Wantzen, 2009).

Our results suggest that these species co-occur when they find

acceptable environmental conditions for the observed meso- and

microhabitat segregation. However, we studied this phenomenon

along the longitudinal section of only one stream, thus our work must

be considered as a preliminary study. Notwithstanding, the well-

documented large scale longitudinal pattern, species-specific life-

cycles and optimal environmental conditions, together with our robust

and clear results indicate that characteristics of meso- and

44 | MAUCHART ET AL.



microhabitats of a stream can result in a stable and long-term

coexistence among G. fossarum and G. roeselii.
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ABSTRACT

Closely similar species may occupy similar niches, but usually divergence can be found in one
or more traits when they inhabit the same habitat. In this study, we examined how two co-occurring
gammarids — the native Gammarus fossarum and the naturalized G. roeselii — are distributed
among microhabitats, depending on their sympatric or allopatric distribution. We hypothesized that
the larger body-sized species (G. roeselii), exploiting their advantages in competition, restrict smaller
species to microhabitats with smaller particle sizes. Four headwaters were sampled in the Mecsek
Mountains (SW Hungary) in May, July and October 2009, and 37 local scale environmental variables
at each site were measured. Although G. fossarum is smaller in size, significantly more individuals
were collected from the more favourable lithal and biotic microhabitats, whereas a strong negative
association was observed between the two species. Gammarus roeselii occurred at sites characterized
by degraded riparian vegetation, which indicates stronger anthropogenic impacts, but still has a
disadvantage in competition in mountainous streams under anthropogenic influence.

Key words. — Gammarus fossarum, Gammarus roeselii, habitat segregation, co-existence,
environmental variables

RÉSUMÉ

Des espèces proches semblables peuvent occuper des niches semblables, mais on observe
souvent qu’elles divergent par un ou plusieurs traits quand elles peuplent le même habitat. Dans
cette étude, nous avons examiné comment deux gammmaridés co-existants — le natif Gammarus
fossarum et le naturalisé G. roeselii sont distribués le long des microhabitats, en fonction de
leur distribution sympatrique ou allopatrique. Notre hypothèse est que les espèces de plus grande
taille (G. roeselii), exploitant leurs avantages dans la compétition, limitent les espèces plus petites
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aux microhabitats avec des tailles de particules plus réduites. Quatre zones d’amont ont été
échantillonées dans les Montagnes Mecsek (SO Hongrie) en Mai, Juillet et Octobre 2009, et 37
variables environnementales à l’échelle locale ont été mesurées à chaque site. Bien que G. fossarum
soit plus petit, significativement plus d’individus ont été collectés à partir des habitats lithiques
et biotiques favorables, alors qu’une association fortement négative a été observée entre les deux
espèces. Gammarus roeselii se trouve dans des sites charactérisés par une végétation de ripisylve
dégradée, ce qui indique des impacts anthropologiques plus prononcés, mais il a malgré tout un
désavantage dans la compétition dans les ruisseaux montagneux sous influence anthropique.

INTRODUCTION

In the last one hundred years, through the accelerated industrialization, the
state and conditions of watercourses have worsened a lot, which opened the gate
for the spread of invasive species (Van der Velde et al., 2000), which may have
been contributed to the extinction of native species from the middle section of
the river Danube (Bódis et al., 2012). This process could be responsible for
the increase of the numbers of invasive species in large European rivers, like
Oder, Rhine or Vistula (Jażdżewski, 1980; Jażdżewski & Konopacka, 2000; Bij
de Vaate et al., 2002; Konopacka & Jażdżewski, 2002; Borza, 2009). Native
gammarid communities are exposed to the impacts of invasive species (MacNeil
& Platvoet, 2005). That process is remarkable, because gammarids are common
and play an important functional role in fresh and brackish water systems across
Europe (Jażdżewski, 1980). They could be considered as key species in aquatic
assemblages, especially in food web interactions (Piscart et al., 2011a). These
species owe their success to their relatively short generation time, fast sexual
maturation and high reproductive ability (Bij de Vaate et al., 2002; Grabowski
et al., 2007). Invasive gammarids have displaced native species from numerous
large rivers, to inhabit smaller mountainous streams, where the absence of invasive
species presumably is related to the special physico-chemical condition of habitats
(e.g., high water velocity, low level of salinity) (Wijnhoven et al., 2003; Piscart
et al., 2009). Changes in amphipod assemblages after the colonization by invasive
species have been well known (e.g., Dick, 1996; Jażdżewski et al., 2005; Josens
et al., 2005; Grabowski et al., 2006; Piscart et al., 2011b; Mayer et al., 2012), but
interactions among native species community are poorly known.

Among gammarids, several closely similar species share highly similar ecolog-
ical niches (Van Riel et al., 2009). Thus, strong interactions could occur between
them (Van Riel et al., 2007). On the other hand, it is well known that changes
in resource allocation could help to avoid interference or competitive exclusion
(Schoener, 1983). Among gammarids, shifts in life-cycles and microhabitat pref-
erence could limit the niche overlap and competition between species (Korpinen
& Westerbom, 2009). Such shifts could create horizontal (Czarnecka et al., 2010)
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and, if the depth allows, vertical separations (Kley & Maier, 2005). An interest-
ing phenomenon of horizontal separations is that the native gammarids are usu-
ally restricted to biotic habitats (roots and leaf litter) after the colonization of an
invasive species (Dick, 1996; Piscart et al., 2007; Van Riel et al., 2007). Never-
theless, precisely describing the structure of native communities is important for
estimating the effects of further invasions. To survey changes in habitat segrega-
tion among gammarids, we chose two sympatric species with similarity in several
ecological traits; the native Gammarus fossarum Koch, in Panzer 1836, and the
non-indigenous, but naturalized Gammarus roeselii Gervais, 1835. Gammarus fos-
sarum is generally considered as a widely distributed freshwater species in Europe
(e.g., Karaman & Pinkster, 1977) and also the most abundant native amphipod in
freshwater streams of mountainous areas in Central Europe (Pöckl et al., 2003).
Gammarus roeselii was introduced from the Balkans (Karaman & Pinkster, 1977;
Jażdżewski & Roux, 1988) as an early invader, and today is considered as a nat-
uralized species (Piscart et al., 2009) in the Eastern- and Central-European rivers,
where it usually occupies the lower parts of watercourses (Jażdżewski & Roux,
1988; Janetzky, 1994). The appearance of this species in mountain streams is rela-
tively unusual (Nesemann et al., 1995).

The aims of this study were to examine (1) how two closely similar gammarid
species (G. fossarum and G. roeselii) are distributed among microhabitats, depend-
ing on their sympatric or allopatric distribution, and (2) the variability in their bi-
otic interactions if they are sympatric. Our aim was to assess the primary factors
(at temporal and different spatial scales) influencing the structure of the distribu-
tion patterns of G. fossarum and G. roeselii. We hypothesized that, as the result of
interspecific competition, the two species show spatial segregation at the level of
microhabitat if they co-occur. We also sought the abiotic environmental variables
that could determine the occurrence of G. fossarum and G. roeselii, as we com-
pared the abiotic characteristics of the occupied habitats of the species. We also
examined the biotic interactions between the two species within different micro-
habitats and seasons.

MATERIAL AND METHODS

Sampling sites and data collection

The study area is located in the Mecsek Mountains in south-western Hungary.
The 350 km2 area is considerably isolated from other mountainous regions and
bordered by low plains and hilly ranges. Macroinvertebrate samples were taken
at four sites (fig. 1) from second-order headwaters running in deep, cool and
shady valleys. In two of the four streams, the only occurring species is Gammarus
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Fig. 1. Map of the study area. Filled circles (") mark sites where Gammarus fossarum Koch, in
Panzer 1836 and Gammarus roeselii Gervais, 1835 co-exist and open circles (!) mark sites where
G. fossarum is the only occurring gammarid. Petőczi-árok: Petőczi stream (Bakonya; 46°07′17′′N
18°03′42′′E; 187 m a.s.l.); Vízfő: Vízfő spring (Orfű; 46°08′21′′N 18°09′37′′E; 219 m a.s.l.); Hidasi-
völgy: Hidas stream (Komló; 46°11′46′′N 18°19′06′′E; 319 m a.s.l.), Ól-völgy: Ól stream (Szászvár,

46°15′49′′N 18°22′01′′E; 218 m a.s.l.).

fossarum. Investigating the biotic interactions and the changes in habitat preference
of the two species of gammarids was possible in the two other streams (fig. 1).
Samples were taken from a 100-m-long section of each site between 6 and 20
May, 21 and 25 July, and 19 and 23 October 2009. The macroinvertebrates were
quantitatively collected according to the Integrated Assessment System for the
Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using the Benthic
Macroinvertebrates (AQEM) protocol (AQEM Consortium, 2002), which focuses
on a multihabitat scheme designed for sampling major habitats in proportion to
their presence within 100-m-long sampling reaches. A sample consisted of 20
‘sampling units’ taken from all microhabitat types at each sampling site with a
share of at least 5% coverage. The 20 ‘sampling units’ were distributed according
to the proportion of microhabitats. A ‘sampling unit’ was taken with a handnet
(1 mm mesh size) from a 0.25 × 0.25 m2 area using the ‘kick and sweep’
sampling method. In case of macrolithal type samples were collected from the
given surface of the rocks and among the fine sediment between them. Thus, in
total a 1.25 m2 area was sampled for benthic macroinvertebrates at each site. In this
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TABLE I
List of microhabitats from AQEM protocol (following Hering et al., 2004) and the cumulative

microhabitat groups used in this study

Group Type Definition

Gravel Psammal Sand; diameter 6 μm-2 mm
Akal Fine to medium-sized gravel; diameter 2 mm-2 cm

Lithal Microlithal Coarse gravel with medium to fine gravel; diameter 2-6 cm
Mesolithal Cobbles with a variable percentage of gravel and sand; diameter 6-20 cm
Macrolithal Coarse cobbles, gravel and sand; diameter 20-40 cm

Biotic Xylal Tree trunks, dead wood, branches, roots
CPOM Deposits of coarse particulate organic matter

study, seven different types of habitat were determined according to the original
AQEM microhabitats (table I). The ‘sampling units’, which contained the complete
assortment of macroinvertebrates, were fully and separately sorted in the field. The
gammarids collected from the sorted samples were identified in the laboratory,
based on the keys and descriptions of Cărăuşu et al. (1955) and Kontschán et al.
(2002).

Environmental variables

At each site, 37 local scale environmental variables were measured in all seasons
related to streambed morphology (9), physicochemical attributes (15), riparian
vegetation (9) and hydrology (4) (table II). Water samples for physicochemical
analyses were taken prior to the biological sampling. The water temperature was
measured during the sampling periods, 3 data points at each location, one from the
upper (0 m), one from the lower edge of the stream section (100 m), and one from
the middle (50 m). Habitats and their degradation state were determined according
to the standards of the Hungarian Habitat Mapping Project (Bölöni et al., 2007).
In detail, the vegetation of the sampling sites consisted mainly of natural beech
and hornbeam-oak forests, which in some places had been turned into degraded
habitat types as a result of land use. Human activity in the valley floors has cleared
most meadows and pastures, but these have been abandoned recently and turned
into high herb vegetation (Equisetum telmateia Ehrh., Petasites hybridus (L.) P.
Gaertn., B. Mey & Schreb., Urtica dioica L.), secondary bushes (e.g., Cornus
sanguinea L., Corylus avellana L.), and secondary riparian forests (Salix alba L.,
Salix fragilis L.).

Statistical analyses

Prior to all analyses, the abundance data of the two species were log10(x + 1)

transformed to reduce heteroskedasticity.
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To identify the seasonal shifts in microhabitat preferences, we used the Kruskal-
Wallis test within each season. Direct comparison of the abundance of G. fossarum
from sites with and without the other species were carried out using the Mann-
Whitney U -tests. For these analyses, we reduced the seven available microhabitat
types into three wider habitat groups (table I). Thus, we cumulated the abundance
of each species and referred them to 1 m2 because different numbers of sampling
units of single microhabitat types were available at sampling sites. Furthermore,
to explore the differences between the abiotic factors of the two types of site,
independent sample t-tests were used. These analyses were done using R ver.
2.14.0 software (R Development Core team, 2011).

Coexistence analyses were made in Microsoft Excel Macro, based on the work
of Schmera et al. (2007). Co-existence indices (CIij ) between the species were
calculated using the formula CIij = ∑N

a=1 xai ×xaj , where CIij is the co-existence
index (i.e., degree of association) between species i and j , xai is the relative
abundance of species i in sample a, xaj is the relative abundance of species j in
sample a and N is the total number of samples. Altogether 1000 random pseudo-
assemblages were generated; species abundances in a sample were kept constant.
If the observed value falls in the upper marginal tail of the random distribution, it
presumes a positive association (e.g., aggregation). If the observed value falls in
the lower marginal tail of the distribution, then the species pair shows a negative
association (e.g., competition) (Schmera et al., 2007).

RESULTS

Temporal and spatial distribution patterns

During the survey, a total of 27 445 specimens were identified. There was no
significant difference in abundances of the species among sites (Kruskal-Wallis
test: χ2 = 6.385, df = 2, p = 0.094).

The temporal shift in the microhabitat preference, based on the Kruskal-Wallis
tests did not show significant differences in quantitative distribution between
microhabitat types at sites where only Gammarus fossarum was present (spring:
χ2 = 0.432, df = 2, p = 0.806; summer: χ2 = 3.545, df = 2, p = 0.170;
autumn: χ2 = 1.054, df = 2, p = 0.590) (fig. 2). However, when both species were
present (fig. 3) a significant difference occurred in the microhabitat preference of
G. fossarum in spring and summer (spring: χ2 = 10.744, df = 2, p = 0.005;
summer: χ2 = 14.617, df = 2, p = 0.001). In autumn, no significant difference
was found in habitat preference (χ2 = 1.618, df = 2, p = 0.445) (fig. 3).

The abundance of Gammarus roeselii was low in spring, and no difference was
found in the abundance between microhabitats (χ2 = 0.614, df = 2, p = 0.736)
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(fig. 4), whereas significant differences were found in the abundance between
the microhabitat types in summer and autumn (summer: χ2 = 11.349, df = 2,
p = 0.003; autumn: χ2 = 14.080, df = 2, p = 0.001) (fig. 4).

Based on the Mann-Whitney U -tests, the comparison of the abundances of G.
fossarum with and without G. roeselii showed no differences in most cases. We
found exceptions in spring in the lithal and gravel microhabitats and in the biotic
one in summer (table III).

Coexistence

Throughout the year, negative associations were found between the species in
almost every habitat type, which indicates interference. The only exception was
the gravel microhabitat, where positive associations were observed in autumn
(table IV).

Comparing abiotic conditions of the two groups of sites with different
species composition

Comparing the two different groups of sites we found differences in some
factors of bed morphology and degradation state, together with ion concentration
and the proportion of the xylal microhabitat type (t = −2.684, p = 0.028). The
biggest difference among factor of bed morphology was found in water depth
(t = −3.556, p = 0.007). Furthermore, significant difference was found in the
degradation state of riparian vegetation. The secondary (degraded) site number
was higher at sites where G. roeselii was present at the scale of valley floor
(t = −3.437, p = 0.009) and slope (t = −5.817, p = 0.001). Furthermore, the
concentration (mg l−1) of Ca2+ was higher (t = −4.530, p = 0.002) at sites where
both species were present. Also, a significant difference was found in coverage of
riparian shrub (t = −2.623, p = 0.031) and forest (t = 3.217, p = 0.012)
between the two sites.

DISCUSSION

Our study provides information on the spatial niche segregation of two gam-
marid species (Gammarus fossarum, Gammarus roeselii) in small headwaters. We
also made an attempt to identify factors affecting the distribution patterns.

We revealed a different microhabitat preference of the gammarid species at
sites where they co-occurred (figs. 3 and 4). We also showed that differences
in microhabitat preference did not exist during the whole year and its rate
changed among seasons (figs. 3 and 4). Gammarus fossarum showed microhabitat
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TABLE III
Comparison of the abundance data of Gammarus fossarum Koch, in Panzer 1836 with and without

Gammarus roeselii Gervais, 1835 in each season separated by microhabitats

Season Microhabitat

Lithal Gravel Biotic

Z p Z p Z p

Spring −2.559 0.009∗ −3.249 0.001∗ −0.387 0.755
Summer −1.846 0.065 −1.736 0.088 −2.492 0.011∗
Autumn −0.66 0.948 −1.827 0.067 −0.31 0.976

∗ p < 0.05.

preference only if it co-occurred with G. roeselii. In those cases, G. fossarum
was mostly abundant in the optimal lithal and biotic microhabitats, whereas it
was less dominant in gravel ones. By contrast, G. roeselii was almost completely
absent from the lithal microhabitats, but it was usually present in the biotic ones.
Our results partly confirm some previous studies in which competition could be
observed between G. fossarum and G. roeselii at stream reaches if they co-occurred
(e.g., Pöckl & Humpesch, 1990). Besides, the reproduction is not restricted to
a short period and may occur throughout the year (Beracko et al., 2012); thus,
we consider that the seasonal investigation might not be sufficient to show the
shift of their life-cycles. Nevertheless, former studies (e.g., Van Overdijk et al.,
2003; McGrath et al., 2007; Korpinen & Westerbom, 2009) also focused mostly

TABLE IV
Results of the co-existence analyses of seasonal partition, where CIij is the co-existence index, upper
2.5% the value of random distribution top 2.5% and lower 2.5% the value of random distribution

bottom 2.5%

Microhabitat CIij Upper 2.5% Lower 2.5% p Type of association

Spring
Lithal 0.042 0.067 0.074 0.001 Negative
Gravel 0.074 0.156 0.173 0.001 Negative
Biotic 0.120 0.167 0.176 0.001 Negative

Summer
Lithal 0.028 0.046 0.049 0.001 Negative
Gravel 0.109 0.211 0.223 0.001 Negative
Biotic 0.138 0.147 0.150 0.001 Negative

Autumn
Lithal 0.035 0.056 0.060 0.001 Negative
Gravel 0.396 0.141 0.173 0.001 Positive
Biotic 0.228 0.288 0.308 0.001 Negative
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on the spatial resource partition, in particular on habitat separation. In a laboratory
experiment, Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) and G. roeselii did not show
any change in habitat preference when co-occurring (Van Riel et al., 2007). By
contrast, a high degree of divergence in substrate choice was found between
the aggressive invader Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) and the non-
indigenous G. roeselii (cf. Kley et al., 2009). The weak interactions between
G. roeselii and G. pulex were supported by a field survey, which showed that
G. roeselii preferably colonises habitats that are less acceptable to G. pulex (cf.
Kaldonski et al., 2008). Thereby, G. roeselii could permanently co-exist with
other native species. On the other hand, Túri et al. (2003) observed a competitive
exclusion and checkerboard pattern between two native species (G. fossarum
and Gammarus balcanicus Schäferna, 1922) in mountainous small streams in
NE Hungary. Regarding the habitat segregation, several previous studies revealed
that larger species, exploiting their advantages in competition, restrict smaller
species to microhabitats with smaller particle sizes (e.g., Hacker & Steneck, 1990;
Olyslager & Williams, 1993). Despite that, G. fossarum is smaller in body size
(Pöckl, 1992), even though we collected significantly more individuals from larger
grained lithal microhabitats; moreover, G. fossarum was relatively frequent in
the biotic microhabitats. According to several investigations, G. roeselii prefers
slower and warmer stream sections (e.g., Meijering, 1972; Dahl & Greenberg,
1996; Toman & Dall, 1998), and it is not able to colonize springs and spring
outlets (e.g., Wijnhoven et al., 2003; Piscart et al., 2009). Furthermore, our results
show that G. roeselii occurred at sites characterized by abiotic habitat features
resembling downstream sections of streams with degraded riparian vegetation,
which indicates stronger anthropogenic impacts (table II, fig. 5). It is well known
that environmental factors have non-negligible effects on the distribution pattern
(Früh et al., 2012); besides that G. roeselii shows some kind of expansion as it
appears in sufficiently degraded second-order streams. Nevertheless, we suppose
that small, mountainous headwaters are less optimal habitats for G. roeselii;
thereby the typical mountain species G. fossarum could be a stronger competitor.
This presumption was also confirmed according to the permanent microhabitat
preference of G. fossarum (table III). Several authors (Dick, 1996; Piscart et
al., 2007; Van Riel et al., 2007) found similar distribution patterns of native and
presumably weaker competitor species that were restricted to biotic microhabitats
and excluded from the lithal ones following invasions. Based on the previous
statement, we can assume that, being the stronger competitor, G. fossarum restricts
G. roeselii from optimal lithal microhabitats, while still dominant in the biotic
ones, characterized by higher amounts of detritus deposition.

Coexistence analyses confirmed the influence of biotic interactions on the dis-
tribution patterns. Presumably, G. fossarum could be the stronger competitor,
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Fig. 5. Comparison of the abiotic conditions of the two sites with different species composition
suggests the degraded state of the sites where both species co-occurred (!, proportion of xylal
microhabitat at the 100 m section; 1, water-depth; �, concentration of Ca2+ ion; ×, % shrubs
(0-1 m); P, number of degraded riparian habitats; e, number of degraded habitats at the nearest

hill-side; , the proportion of the forest coverage at the nearest slopes).

whereas a strong negative association was found between the two species, which
confirms the habitat segregation between the two species. Positive association
could be found only between the species in autumn in the gravel microhabitats.
Throughout the year, the fine particulate substrate was characterized by small num-
bers of individuals. Therefore, when large quantities of allochthonous organic mat-
ter (e.g., leaf litter) appeared in autumn, habitat structure changes for gammarids,
providing shelter and nutritive as well.

In sum, our aim was to describe the effect of an expanding species (G. roeselii)
on a closely similar species (G. fossarum) belonging to the same functional guild
and utilizing similar niches (Nesemann et al., 2002), assuming strong competition
between them. The most notable is that a simple practical model based on a
field study supported the previous theoretical models that described the main
opportunity to avoid competitive exclusion based on niche segregation (Tilman,
1987). In this particular case, segregation appeared as spatial resource allocation.
Our study revealed whether the native or the ‘expanding’ species has the advantage
in competition in a certain environmental condition (small mountainous streams).
Since we worked in mostly natural habitats, G. roeselii, which arrived from the
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lower sections of streams, still had a disadvantage in competition. In fact, we did
not expect the appearance of G. roeselii in these natural stream sections; however,
it spread already at the moderately disturbed reaches. Lastly, we conclude that
the degradation of near-pristine headwater sites could enable the naturalized non-
native species to further expand its area of occurrence.
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