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BEVEZETÉS 

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). 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. 

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) környezeti változók, melyek meghatározzák a 

fajok élőhely választását függetlenül más fajoktól (Savage, 1996), (2) 
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életmenet különbségek, eltérő fekunditás (Pöckl, 1993) (3) biotikus 

interakciók, mint a predáció és a kompetíció (Dick et al., 1994; Dick, 

1996; MacNeil et al., 1999). 

(1) A környezeti paraméterekhez igazodva, többnyire a fajok 

zonációját figyelhetjük meg a vízfolyások hossz-szelvénye mentén 

(Janetzky, 1994). A Gammarus fossarum már a krenális tájékon is 

előfordul ugyan, de inkább a rhitrális tájékra jellemző, míg G. roeselii 

ezzel szemben a rhitrális és a potamális tájékon jelenik meg, de 

legjellemzőbbnek a kettő közötti átmeneti tájékon bizonyult (Horvai 

et al., 2009). Vagyis a két faj elterjedési területének átfedése általában 

a rhitrális tájékon figyelhető meg. 

(2) A Gammarus 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). 

Bizonyított, hogy 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). Ezen kísérletek eredménye alapján belátható, 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 
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két faj reprodukciós és aktivitási szintje egyensúlyban van, mely 

hozzájárulhat a tartós együttélésükhöz. 

Összefoglalva, ameddig a patakok és folyók hossz-szelvénye 

mentén történő nagy-térléptékű eloszlásról, valamint a 

hőmérsékletfüggő aktivitási és termékenységi különbségekről számos 

információ áll a rendelkezésünkre, addig az esetleges (3) 

interspecifikus kompetíció okozta térbeli élőhelyi elkülönülésről 

rendkívül hiányos a tudásunk. 

CÉLKITŰZÉS 

A bevezetésből 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. Ezek fényében a célkitűzéseim a 

következők: 

 

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

2. Feltárni makroélőhely szinten a Völgységi-patak egyes 

szakaszai közötti abundancia és eloszlásbeli különbségeket. 

3. Felderíteni van-e különbség a mikroélőhelyek között az egyes 

fajok abundanciáit tekintve, ha előfordulásuk szimpatrikus vagy 

allopatrikus. 

4. Megvizsgálni, hogy a medence-gázló szerkezet befolyással van-

e az egyes fajok mikroélőhely választására. 
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5. Megvizsgálni, hogy antropogén zavarások miként befolyásolják 

mecseki forrástájékok bolharák faunáját, azok mikroélőhely 

szintű eloszlását.  

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Mintavételi helyek és módszerek 

A munkánkat a Mecsek-hegység, a Baranyai-hegyhát és a Völgység 

31 patakjának 49 mintavételi helyén végeztük. Ezek közül 33 helyen 

minőségi alapú, faunisztikai gyűjtés történt, 10 helyen, valamint a 

Völgységi-patak hossz-szelvénye mentén hat ponton pedig 

mennyiségi mintavételt végeztünk a Víz Keretirányelv során 

alkalmazott, nemzetközileg is elfogadott AQEM mintavételi protokoll 

alapján (AQEM Consortium, 2002). 

 

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. 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 & 
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Horváth, 2008). Továbbá a MÉTA adatbázis segítségével 

természetességi indexeket számoltunk a völgytalpi és domboldali 

vegetáció ökológiai állapotának jellemzésére is. 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

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. Bizonyítottuk, hogy a patakszakaszok szintjén talált mennyiségi 

eloszlását a fajoknak a mikroélőhelyek diverzitása (élőhely 

komplexitása) nagymértékben befolyásolta. Azaz a Völgységi-

patak hossz-szelvénye mentén korábban is ismert zonációja a 

fajoknak a mikroélőhelyek borítottságához és arányához igazodik. 

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 Völgységi-patak középső szakaszán, a mezo- és mikroélőhelyek 

között jellegzetes élőhelyfelosztását figyeltük meg a két fajnak, 

melyre a medence/gázló szerkezet jelentős hatással bírt. A felsőbb, 

gyors folyású köves aljzatú szakaszokon egyedül előforduló G. 

fossarum ezen átmeneti szakaszon is a gázlókon gyakoribb köves 

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. 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. 

 

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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