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Egy romániai gombafaj a Rickia wasmannii képes úgy manipulálni a lápi-
vörös bütykös hangyák (Myrmica scabrinodis) viselkedését, hogy a hangyák 
egymás tisztogatása révén tovább terjedhessen, valamint életben tartsa 
a gazdát, ezáltal tovább élhessen rajta. 

A természetben bizonyos gombák úgy kovácsolnak előnyt, hogy 
közben negatív hatással vannak a hangyák dolgozóira, de nem 
pusztítják el rögtön azokat, hanem hosszú távon használják ki 
őket. A gazda védekező mechanizmusai visszahatnak a gombára. 
Ezt „fegyverkezési versenynek” nevezzük. Ha ez a gomba meg-
támadja kiszemelt áldozatát, a hangya személyében, akkor 
néhány héten belül valóságos szőrbundává válik. Azonban semmit 
sem tudunk a gomba fertőzési módjáról, életciklusáról, a hangyákra 
gyakorolt hatásáról.

A gomba az előzetes, korántsem célirányos vizsgálatok alapján 
neutrális hatású. Azonban a gomba hatalmas mennyisége a hangya 
testén feltehetően nagy súlytöbbletet jelent. A hangyagazdák 
reagálhatnak a gomba jelenlétére, potenciálisan előidézve negatív 
hatásának csökkenését, ill. akár a parazita terjedését is megaka-
dályozhatják. Egy ilyen védekezési stratégia lehet önmaguk, 
valamint lánytestvéreik tisztogatása. 

Labor körülmények között vizsgálva a hangya-gomba kapcsolatot 
megtudtuk, hogy a gomba csökkenti a fertőzött hangyák életidejét. 
A paraziták jelenlétében a hangyáknál viselkedésmódosulás 
figyelhető meg. Kiderült, hogy a fertőzött hangyák sokkal gyak-
rabban „tisztálkodnak”. Ez egy védekezési viselkedés: a bütykös 
hangyák megpróbálják eltávolítani a gombákat egymásról és 
önmagukról is. Ezáltal akár könnyebben átadhatják a fertőzést 
egymásnak. 

Kutatásunk rávilágít arra, hogy a gomba nemcsak manipulálja a 
hangyákat, hanem „mozgó” élőhely és élelemforrásnak is hasz-
nálja a hangyát, miközben a gazda életideje fokozatosan csökken. 
Ezáltal a gomba ideális fejlődési, növekedési, és terjedési feltételeket 
szerez a bütykös hangyától. A bütykös hangyák vesztésre állnak 
a szőrszerű gombával szemben.

A vizsgált bütykös hangya (Myrmica. scabrinodis)

A vizsgált gomba (Rickia wasmannii)

Az öntisztogatás gyakorisága a fertőzött és nem-fertőzött
bütykös hangyáknál (GLMM z =  6,44, p < 0,0001, n = 810)A gomba és a hangya élőhelye

Természettudományok

Műszaki tudományok

Orvostudományok

Agrártudományok

Bölcsészettudományok

Társadalomtudományok

Művészetek

Csata_Eniko_nagy.indd   1 2013.10.16.   23:42:45


